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Paul Stamsnijder, dinsdag 1 december 2020

Stakeholdermanagement voor toezichthouders

De kracht van zachte macht

0

ervaring in 
bestuur & toezicht

ANBO: seniorenorganisatie
Kwadrant Groep: ouderenzorg
Liliane Fonds: revalidatiezorg en ontwikkelingshulp
Progeria Family Circle: ouderenzorg voor kinderen
Saltro Diagnostic Care: eerstelijnsdiagnostiek
SHG: huisartsen- en apothekerszorg
U-fonds: alumnifonds Universiteit Utrecht

Paul Stamsnijder Founding partner Reputatiegroep

purpose Voor impact in de samenleving
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De essentie van het boek Stakeholdermanagement: start met wie

“Het stelselmatig bouwen aan 
alignment met personen, 

ondernemingen, organisaties en 
instellingen. 

In dialoog wordt gewerkt aan het 
realiseren van waarde: het voorkomen 

van conflicten en het creëren van 
wederzijds voordeel.

De belangrijkste stappen worden in 
stilte gezet.”
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1. De maatschappelijke context

2. Het basisprincipe: start met wie

3. Voor impact in de samenleving

4. Voorbeelden uit de praktijk

5. De lessen voor een moderne raad van inzicht

3



04-12-2020

3

4

In hoeverre spelen toezichthouders in op de verwachtingen van stakeholders?
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Reputatie is de optelsom van plussen en minnen 

Reputatie is de optelsom van 

alle plussen en minnen die 

zich door de jaren heen in de 

hoofden van mensen hebben 

genesteld.
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Raden van toezicht krijgen steeds meer vragen vanuit de samenleving
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Reputatie: wat ze over je zeggen achter je rug om
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Reputatie is je belangrijkste kapitaal
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De basis van het sturen op reputatie: inventariseer de belangen

stakeholders o.a. belang voor de organisatie o.a. belang voor de ander

klant omzet …

medewerker tijd, kennis, arbeid …

aandeelhouder financiering …

overheid regelgeving, infrastructuur …

partners netwerk …

politiek maatschappelijk draagvlak …

management leiding …

tegenstanders uitdaging …

pers genuanceerde aandacht …

nieuw talent toekomst …

leveranciers grondstoffen …

wetenschappers innovatie …
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Regie op reputatie: van defensief naar offensief

In tijden van crisis

• als reactie op onvoorziene omstandigheden

• “reputatiemanagement = 
reparatiemanagement”

‘From good to great’

• vanuit purpose

• in dialoog met alle stakeholders

• “Maak vrienden voordat het nodig is”

Vertrouwen

Voorkeur 
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De ziekenhuiszorg in Den Haag: “Zorgvuldigheid boven snelheid”

Vraag
Haags Medisch Centrum sluit Bronovo om de zorg betaalbaar 
te houden. In verkenning zijn interne en externe stakeholders 
onvoldoende gekend. Nu het besluit genomen wordt, krijgt 
men koudwatervrees uit angst voor weerstand en 
reputatieschade. Hoe creëert HMC draagvlak voor het 
besluit? En hoe beperken we de reputatieschade?

Aanpak
• Vertraag het besluitvormingsproces en zet in de 

communicatie het proces centraal.

• Bereid je voor op een lek.

• Snelle, directe en persoonlijke dialoog met stakeholders.

Resultaat
Door het proces in de hoofdrol te zetten slaagt het HMC er in 
om niet het wat (sluiting Bronovo) maar het hoe (haalbare en 
betaalbare zorg in de Haagse regio) als uitgangspunt voor de 
communicatie te framen. De bekendmaking verloopt 
nagenoeg geruisloos. 
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In 2001 stelde het Ministerie van Financiën: “governance is het waarborgen van de onderlinge 
samenhang van de wijze van sturen, beheersen en toezicht houden van een organisaKe, 
gericht op efficiënKe en effecKeve realisaKe van doelstellingen, alsmede het daarover op een 
open wijze communiceren en verantwoording afleggen ten behoeve van belanghebbenden.” 
De nadruk lag op het voldoen aan alle we9elijke verplich:ngen.

1

Als gevolg van de horizontalisering van de samenleving wordt gesproken over de verschuiving 
van ‘klassiek toezicht’ (rule based: in enge zin) naar ‘toezicht nieuwe stijl’ (principles-based: 
in ruime zin). Toezichthouders worden steeds nadrukkelijker aangesproken op het vermogen 
om multidisciplinair te denken. De tijd van de oude toezichthouder (voornamelijk gericht op 
een enkele discipline: juridisch, financieel, operationeel/technisch) lijkt voorbij.

2

In de corporatiesector en in het onderwijs wordt nog voornamelijk rule based gewerkt. 
Andere sectoren, zoals de zorg en de energiewereld, leggen al meer nadruk op principle 
based governance: toezicht nieuwe stijl. In de laatste visie wordt risico beschouwd als 
fundamentele onzekerheid: risico’s zijn een eigenschap van gedrag en cultuur. 

3

Het denken over toezicht is flink in verandering: naar een breder perspectief
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Het sturen op reputatie vraagt 
nieuw toezicht
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De drie dominante stijlen voor stakeholder governance

dimensie machtsgestuurd principegestuurd stakeholdergestuurd

strategische focus operational excellence product leadership customer intimacy

mate van 
doelgerichtheid laag gematigd

(boodschap & effect centraal)
hoog 

(proces & relatie centraal)

dominante 
doelstellingen defensief: geen fouten maken

behoud license to operate voor 
continuïteit van de organisatie 

(evidence based)

permanente beïnvloeding, 
dialoog

mensbeeld negatief negatief positief

accent defensief, tactisch offensief, strategisch offensief, situationeel

nadeel bureaucratisch rigide, inflexibel opportunisme

drijfveer selling the identity corporate religion brand behaviour

interne DMU top, BU-directies: centraal decentraal netwerkorganisatie of 
ententestructuur

toetsstenen o.a. KPI’s van de organisatie purpose externe verwachtingen

fans ideologen ideologen pragmatici

Gebaseerd op “Uit de bubbel van de bestuurskamer: de opkomst van stakeholder governance” –
Paul Stamsnijder in Jaarboek Corporate Governance 2018, onder redactie van prof. M. Lückerath
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Het bedrijfsleven als force for good

“De wereld snakt naar een bedrijfsleven dat zich 
over de grote vraagstukken van deze tijd, zoals het 

veranderende klimaat, ontfermt.”
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Heb je een helder beeld wat stakeholders van toezicht verwachten?
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Het doel is de verbinding met alle stakeholders

Organisatie

ambtelijke beslissers

politieke 
beïnvloeders

economische 
partners

wetenschap

maatschappelijk
middenveld

single issue 
spelers

regionale 
bestuurders

overheden
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Empathie is het sleutelwoord

19
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3. Voor impact in de samenleving

4. Voorbeelden uit de praktijk

5. De lessen voor een moderne raad van inzicht
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Dilemma's voor de raad van toezicht met betrekking tot stakeholdermanagement

Toezicht in enge zin Toezicht in ruime zin

Communicatie 1x in jaarverslag Voldoen aan maatschappelijke taak

Besloten Maatschappelijk perspectief, leiderschapsoriëntatie

Eigen netwerk Waarden (cultuur)

Anoniem & luwte Multi-stakeholderperspectief

Passief  & reactief Horizontaal

Op de achtergrond Nadruk op gedragsverandering: preventief

Observeren Positief mensbeeld

Controle Soft controls

Harde cijfers & feiten Reflectie: op competenties

21
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Transparantie is een 
noodzakelijke voorwaarde 
geworden voor goed toezicht

• Het effect van transparantie op het vertrouwen in de 
toezichthouder kan variëren en is afhankelijk van 
verschillende factoren.

• Verkeerde verwachtingen kunnen het vertrouwen in 
het toezicht schaden.

• Daarom doen toezichthouders er goed aan om duidelijk 
te maken hoe zij invulling geven aan het begrip 
transparantie. De kernvraag: kijken zij vooral naar de 
bestuurder(s), of naar de besturing?

!

22
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Welke rol heeft de toezichthouder ten opzichte van stakeholders?

Vanuit eigen expertise signalerende rol 
voor organisatie: 

issues/risico’s/ontwikkelingen
/stakeholderdruk

Helpen bevorderen van 
reputatiebewustzijn RvB en organisatie 

door ‘kritische’ houding

Bij een crisis ervoor zorgen dat 
organisatie en stakeholders elkaar 

vinden en verbinden

Bevragen RvB op reputatierisico’s en 
beleid/beheersmaatregelen

Toezichthouder

SIGNALEREN STIMULEREN

AANSPREKEN VERDEDIGEN

1.

3.

2.

4.

23
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De rol van de toezichthouder nieuwe stijl

Is nauw betrokken bij het doen en laten van een 
organisatie

Realiseert zich de eis van onafhankelijkheid

Brengt specifieke ervaring en deskundigheid in

Mag niet teveel verdienen

Heeft zelf ook een uitstekende reputatie

1

2

3

4

5

De toezichthouder…

24
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Tips voor de toezichthouder: kijk van binnen naar buiten én van buiten naar binnen

Inside-out
Weeg belangen goed af en 
bevorder het leiderschap
van de organisatie

Outside-in
Denk aan de omgeving met 

het multi-
stakeholderperspectief

25
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Onder raden van toezicht klinkt een roep om diversiteit van perspectieven

26
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Toezichthouden is niet langer een bijbaan, maar een professionele functie

27
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Michael Porter & Mark Kramer (2011): van CSR naar creating shared value (CSV)

28

29

‘The resources that produce soft power arise in large part 
from the values an organisation expresses in its culture, 

and in the way it handles relations with others’

- Joseph Nye, Soft power (2004)

29
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Wie machtig is, kan het gedrag van 
mensen direct sturen

Wie invloed heeft, kan de mening 
van mensen veranderen

Macht versus invloed

Macht Invloed

gebaseerd op positieverschil gebaseerd op relaties

mensen overtuigen mensen meekrijgen

opleggen samenwerken

anderen iets laten doen anderen betrekken

structuur cultuur 

efficiency gedreven waarde gedreven

business maatschappelijke opdracht

direct indirect

bewust onbewust

extrinsiek intrinsiek

Onvrijwillig Vrijwillig
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Het bedrijfsleven als force for good

“De wereld snakt naar een bedrijfsleven dat zich 
over de grote vraagstukken van deze tijd, zoals het 

veranderende klimaat, ontfermt.”

31
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Doelgroepen versus stakeholders

Veel overlap, maar ook duidelijke verschillen

Doel-
groepen

Stake-
holders

32
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Het verschil tussen doelgroepen en stakeholders

Doelgroepen Stakeholders

• Een belanghebbende of stakeholder is een 

persoon of organisatie die invloed uit kan 

oefenen op een organisatie of beleid

• Geen (eigen) keuze

• Vanuit de zender èn vanuit de ontvanger

• Iedereen die voor het bereiken van een 

bepaald communicatiedoel van belang 

kan zijn

• Zelfgekozen

• Zenderbelangen staan centraal

Outside-inInside-out

33
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Stakeholdermanagement: weten, meten & daten

Breng alle stakeholdergroepen van de organisatie in kaart:
a) Stel een longlist op: met wie hebben we allemaal te maken?
b) Vul het schietschijfmodel in: tot welk domein behoren ze en hoe direct is de relatie?

1

Bepaal namen en rugnummers:
Uit welke organisaties en/of individuen bestaan deze stakeholdergroepen? Wie kennen we al? 
Hebben we de benodigde gegevens?

2

Analyseer het belang, de houding ten opzichte van de organisatie en de invloed (zowel op 
besluitvorming als in het publieke debat) van de verschillende stakeholders.
Middelen: media-analyse, issue-analyse, interne rondgang, etc.

3

Prioriteer de stakeholders die zijn voortgekomen uit de kwantitatieve inventarisatie op basis van 
de kwalitatieve analyse: 
Wie zijn de belangrijkste stakeholders voor het bereiken van de gestelde ambities?

4

Stel vast welke vorm van interactie gewenst is voor stakeholders uit de prioritering: 
In wie gaan we de komende periode investeren en met wie gaan we kennismaken? Welke acties 
horen daarbij, wie voert die uit en hoe borgen we intern de informatie-uitwisseling?

5
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De ambitie: van ongestructureerde contacten … 

Het publiek

Bestuur

MT
Communicatie

Medewerkers
De lijn

Organisatie Stakeholders

Medewerkers
Belangenverenigingen

Klanten

Investeerders

Politiek

Overheid

Toezichthouders

OR

35
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De basis van stakeholder governance: inventariseer de belangen

stakeholders o.a. belang voor de organisatie o.a. belang voor de ander

klant omzet …

medewerker tijd, kennis, arbeid …

aandeelhouder financiering …

overheid regelgeving, infrastructuur …

partners netwerk …

politiek maatschappelijk draagvlak …

management leiding …

tegenstanders uitdaging …

pers genuanceerde aandacht …

nieuw talent toekomst …

leveranciers grondstoffen …

wetenschappers innovatie …

36
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De dialoog op het juiste niveau

Bestuur

MT
Communicatie

Medewerkers
De lijn

Organisatie

Politici
Beleidsmakers
Bestuurders

Investeerders
Belangrijke netwerken

Stakeholders

Medewerkers
Private klanten

Lokale pers
Buren, vrienden en familie

Brancheorganisaties
Belangenverenigingen

Nationale media
Business partners

37
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Houd rekening met wat er onder de oppervlakte gebeurt

38
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In hoeverre gaan jullie als toezichthouder bewust bekwaam om met stakeholders?

39
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Impact
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Impact
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Impact
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Impact
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Impact
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MVO is de nieuwe norm 

4
6

Impact is de nieuwe norm 

46
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De samenleving is op zoek naar een nieuw perspectief voor de economie

47
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Overal klinkt – terecht of onterecht – de roep om een nieuw kapitalisme

48
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Wie heeft inzicht in het moreel kompas van de top?

Purpose geef je vorm met hoofd, hart en handen

Verantwoording
‘omdat het moet’

Extrinsiek gedreven 
vanuit het hoofd.

Een middel om 
achteraf 

verantwoording af te 
leggen.

1.0

Verdienmodel
‘kent de voordelen’
Extrinsiek gedreven 

vanuit het hart.
Een middel om meer 

voorkeur en 
vertrouwen te 

genereren.

2.0

De bedoeling
‘omdat het kan’

Intrinsiek gedreven 
vanuit de handen.
Leidend voor al het 

denken en doen in de 
organisatie.

3.0

49
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Geef zonder te onthouden, ontvang zonder te vergeten

Hoe meer de morele professionaliteit van organisaties is gebaseerd op altruïsme, hoe geloofwaardiger haar 
bedoelingen worden ervaren en hoe sterker haar reputatie. Met andere woorden: altruïsme is het nieuwe chic. 

Categorie Bron Afwegingen Kernvraag

Egoïsme Eigenbelang Genot, gewin, continuïteit Waar heb ik zelf het meeste voordeel 
van?

Legalisme Wetten en regels Boetes, rechtspraak, uitsluiting, 
convenanten, 
bestuursakkoorden, preambules, 
beleidsafspraken

Wat eisen wetten en regels van mij?

Conformisme Verwachtingen anderen Reputatie, acceptatie, 
protocollen, kaders, richtlijnen, 
best practices, visitaties, audits, 
benchmarks en standaarden

Wat verwachten anderen van mij?

Ethiek Afgewogen belang Geweten en algemeen belang Wat is voor alle betrokkenen het beste?

Altruïsme Alleen belang anderen Liefde, empathie, opoffering Waarmee zijn anderen het meest 
geholpen?

1

2

3

4
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De uitdaging: van bolwerk naar netwerk

bedrijf bedrijf purpose

corporatistisch collectivistisch

bolwerk netwerk

51
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▶ Transition in organisational culture
• From transactional to transformational mindset
• Open up & listen to understand the outside world 
• Culture enhancing institutional learning: innovation is not 

just a technological, but also a behavioural challenge
• Beware for the pitfall of technological arrogance 

▶ Engage with the outside world: don’t put a Band Aid on a fracture 
• Share your dilemmas 
• Show the human side of Shell

KEY QUESTION:
How can Shell strengthen its societal relevance in the Netherlands through investments in partnerships?  

Phase 1 
Societal positioning Shell

Phase 2
Identification & selection partnerships

Phase 3
Programmes for execution

partnership programme 
with clear goals and KPI’s

Societal positioning & domains
Involving the organisation &

connecting with Dutch society

Process

Outcomes

▶ Societal positioning
• Smartest partner for smartest energy solutions

▶ Show leadership in the energy transition
• Launch a realistic story and be clear about your ambitions
• Scale up existing clean energy solutions
• Be a catalysator to speed up the energy transition in NL 
• Present the ET as a collective responsibility

▶ Develop an aligned internal vision on partnerships
• Clarity on key criteria for selection 
• Clarity on what to achieve

SKY-HIGH EXPECTATIONS
Expectations of external stakeholders are sky-high. To manage expectations, be transparent 

and tell a realistic story based on the incremental change within Shell. Walk your talk.

ENERGY TRANSITION
The energy transition domain provides Shell with the best opportunity to 

establish societal relevance and strengthen reputation.  

Engagement is a critical success factor for Shell Netherlands. Partnerships are important 
means to engage with society, but also invest in structural dialogue. 

Key opinion leaders are the most important influencers of the public debate.  

K E Y  I N S I G H T S

ENGAGEMENT

EXPECTATIONS

ENERGY
TRANSITION ENGAGEMENT

AN INTEGRAL APPROACH IS NEEDED TO EARN  SUPPORT IN SOCIETY AND THEREBY TO INCREASE SHELL’S SOCIETAL RELEVANCE: 
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De kernvraag is steeds opnieuw: hoe verhouden wij onszelf tot de ander?

54
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Reflectie op het  stakeholdermanagement van NS

55
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NS in het nieuws
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NS maakt verbinding met de samenleving
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NS wil met stakeholdermanagement een toegevoegde waarde zijn voor reizigers

NS besluit om de omgevingssensitiviteit te verhogen en samen te werken. 

Het hoofdrailnet

Stations van wereldklasse

De deur-tot-deur reis

1

2

3

Focus op drie kernactiviteiten:

58

59

Communicatie is geen professie van enkelen, maar een competentie van iedereen

59
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Van achterloper tot koploper op het gebied van stakeholdermanagement 

NS vraagt stakeholders ideeën over spitsmijden

Een dialoogtafel met 
uiteenlopende 
stakeholders over 
oplossingen voor de ‘spits 
in de trein’ 

Criticasters worden 
ambassadeurs door in 
co-creatie een plan te 
ontwikkelen voor o.a. 
rolstoelgebruikers

60
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Voor de verbinding:

Tussen disciplines, met collega’s, voor onze stakeholders
NS is voor de verbinding:

Tussen disciplines, met collega’s, voor alle stakeholders

61
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De essentie: NS zet ‘de ander’ in de hoofdrol 

62
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Kortom: relativeer jezelf, zet de ander in de hoofdrol

63
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Niet het systeem, maar de reiziger voorop

64
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De onderwijsinspectie anno 2015

Hoe kan dezelfde organisatie zowel de controlerende partij als 
een vertrouwenspersoon zijn?

65
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Het antwoord.. 

De dialoog als basis voor ‘stimulerend toezicht’

De scholen en de Inspectie hebben hetzelfde belang

Redeneren vanuit het belang van de schoolleiders

Van focus op standpunten naar focus op het gesprek

“Leadership by stepping back”

66
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Het vraagstuk van Hogeschool Inholland

Hoe kan Hogeschool Inholland zich onderscheidend profileren bij 3 kerndoelgroepen 
– (aankomend) studenten, het werkveld en (toekomstige) medewerkers –

en de organisatie met impact op de kaart zetten als dé hogeschool van en voor de 
Hollandse steden?

Doorvertaling naar merk- en 
communicatiebeleid

Ontwikkeling van nieuwe 
positionering voor Inholland, de 
opleidingen en locaties

Inzicht in interne visies en 
ambities, benchmark met 
concurrenten en onderzoek naar 
percepties stakeholders

III
III

Aanpak

67
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De ambitie: een nieuw perspectief voor Inholland

ongewenst perspectief: 
blijven hangen in het verleden

gewenst perspectief: 
het vizier op de toekomst

eenzijdige berichtgeving, ad-hoc communicatie, organisatie is nog 
schuw (: kramp)

georkestreerde evenwichtige berichtgeving: proactief profileren  
op wat Inholland doet en waarom (: vanuit kracht)

issues en misstanden uit het verleden blijven het beeld bepalen heldere positionering met duidelijk onderscheidend verhaal

versnipperde communicatie: geen eenduidig beeld van domeinen duidelijke rolafbakening met herkenbare domeinen van Inholland

reputatie gebaseerd op oude beelden en percepties uit het 
verleden

sterke reputatie: onderscheidende positie. Studenten en andere 
stakeholders weten Inholland als vanzelfsprekend te vinden

stakeholders hebben weinig gevoel bij Inholland
stakeholders voelen zich betrokken bij en zijn positief over 

Inholland

extern blijk geven van nieuwe ambities zonder daarbij te letten op 
huidige situatie

intern medewerkers betrekken en meenemen in positieve 
verandering die Inholland doormaakt

Inholland heeft geen antwoord op de arbeidsmarktproblematiek Inholland weet nieuw talent aan zich te binden

Inholland brengt geen nieuws want ‘communicatie is een risico’
Inholland brengt regelmatig eigen nieuws en verzilvert hiermee 

kansen

68
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Ontwikkeling Inholland: InHolland wil “de grootste” worden

• Fusie hogeschool
• Familiecultuur
• Innovatie
• Ondernemerschap

Profiel voor 2010

• Innovatie wordt: back to basics
• Familiecultuur wordt:

- Persoonlijk, dichtbij en
professioneel

• Profilerende thema’s:
- Duurzame techniek & groen
- Creatieve economie
- De gezonde samenleving

De crisis te lijf

69
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Positionering na de crisis: leren = durven

70

71

Drie kansrijke denkrichtingen: wat zet je in de hoofdrol?

Wie in de hoofdrol

• Waarden
• Inholland professional
• Kerncompetenties

• Durven = leren

1

Helderheid over wie 
Inholland is en wat haar 

(studenten en 
medewerkers) kenmerkt. 

‘de identiteit’

Waarom in de hoofdrol

• Toekomstgericht
• Impact op/ betekenis 

voor maatschappij
• Thema’s (gezonde zorg, 

duurzaam & creatief, 
circulaire economie…)

2

Versterkt de relevantie van 
Inholland en maakt de 

maatschappelijke waarde 
helder

‘maatschappelijke impact’

Wat in de hoofdrol

• Breed opleidingsaanbod
• Kwaliteit van onderwijs 

en onderzoek centraal
• Betrokken en 

deskundige docenten
• In steden van Holland

Bevestigt en versterkt de 
‘wat’ van Inholland: 
waarvoor moet je bij 

Inholland zijn?

‘onderwijs & onderzoek’

3
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Positie Inholland t.o.v. peers

72

Kies voor een nieuw en uitdagend perspectief om Inholland naar de volgende fase te brengen. Schets hoe 

er vanuit Inholland wordt gewerkt aan positieve impact op de toekomst van onze samenleving. Zet 

Inholland neer als dé hogeschool van morgen met wendbare en maatschappelijke betrokken studenten, 

die werken aan een duurzame, gezonde, creatieve samenleving.

Advies en opbrengst proces: de Inholland-professional in de hoofdrol
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Nieuw positionering Inholland: de student in de hoofdrol

Wie

Waarom

Onderwijs en onderzoek

Maatschappelijke impact

Een breed opleidingsaanbod in de steden van Inholland en de 
beste docenten, begeleiding en informatievoorzieningen.

De Inholland
professional

Wie

Student Medewerker

Talent voor de toekomst. Hoe laad je de wie met het waarom? 
Ontwikkelingen in de samenleving stellen de student van de 
toekomst voor nieuwe uitdagingen. Daarmee geeft de wie 
antwoord op het waarom. Het verhaal van Inholland moet in 
verbinding staan met de maatschappelijke relevantie en 
onderwijsaanbod. Door de student centraal te zetten wordt 
antwoord gegeven op maatschappelijke opgaven. Die maakt 
immers de impact. Onze studenten maken het verschil in de 
samenleving. 

Het is een scherpere uitdrukking van wie we al zijn. Het pad 
wordt stapsgewijs scherper gesteld. De kwaliteitsafspraken 
gaan hand in hand met deze richting. Wie is de student? 
Wie zijn wijzelf? Daarmee is het een veelzijdig 
uitgangspunt. 

“Geef ons het talent om 
onze toekomst vorm te 
geven.” 

74
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De Inholland professional
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Initiëren & communiceren

Inholland heeft nieuwe 
positionering 

geïnternaliseerd

Inventariseren & prioriteren

Investeren & organiseren

1 oktober t/m 1 januari

1 januari t/m 1 april

1 april en verder

Werkgroep 
positionering: 
1)onderwijs, 

2)organisatie, 
3)communicatie

Wat is ons 
verhaal?

1 januari:
Nieuwjaars-
conferentie

scholen

Hoe richten we 
de open dag in?

Analyse: wat zijn de 
gevolgen van keuzes 

voor onderwijs, 
onderzoek en 

domeinen? 

Identificeren 
van wat er al is. 

Hoe zetten 
we dat in?

Wat is de rol 
van de docent?

1 april:
Brede management
conferentie (BMC)

Doorvertalen naar 
de werkvloerHerinrichten 

systemen

Studieonderzoek 
naar studenten & 

alumni

Purpose, 
profieltekst en 

pay-off 
communiceren

Inzet communicatie-
middelen (o.a. 

corporate brochure en 
website) 

Storytelling

Impactanalyse 
communicatie en 

marketing

Gewenst(e) 
beeldmateriaal 
en uitstraling 

1 september
Start nieuwe collegejaar:

Stakeholderbenadering 
ontwikkelen: 

(aankomend) studenten, 
medewerkers, werkveld

Open dag: de 
student centraal

Hoe wordt de 
‘wie’ geladen 

met het 
‘waarom’?

Nieuwe 
corporate story

Hoe richten we het 
studie succescentrum 

in? Wat is de rol van de 
loopbaan/studie 

coach?

1 oktober:
Richting is 
bepaald

Website 
aanpassen ROADMAP UITROL POSITIONERING

1) Onderwijs 2) Organisatie 3) Communicatie

76

1. De maatschappelijke context

2. Het basisprincipe: start met wie

3. Voor impact in de samenleving

4. Voorbeelden uit de praktijk

5. De lessen voor een moderne raad van inzicht
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Wat zijn de belangrijkste don’ts als het gaat om stakeholdermanagement?✕

Wat zijn de belangrijkste do’s als het gaat om stakeholdermanagement?

?

🥫

78

79

Handle with care: toon begrip voor het onbegrip

Overpromise, underdeliver-

-

ì

Don’ts

Speculeren over mogelijke oorzaken

Het belang van de ander voorop

ì Zorg boven controle

Do’s

Bagatelliseren van de realiteit-

-

ì

Schuld afschuiven

Zorgvuldigheid boven snelheid

ì beeldregie
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Dus: geef zonder te onthouden, ontvang zonder te vergeten

Hoe meer de morele professionaliteit van organisaties is gebaseerd op altruïsme, hoe geloofwaardiger haar 
bedoelingen worden ervaren en hoe sterker haar reputatie. Met andere woorden: altruïsme is het nieuwe chic. 

Categorie Bron Afwegingen Kernvraag

Egoïsme Eigenbelang Genot, gewin, continuïteit Waar heb ik zelf het meeste voordeel 
van?

Legalisme Wetten en regels Boetes, rechtspraak, uitsluiting, 
convenanten, 
bestuursakkoorden, preambules, 
beleidsafspraken

Wat eisen wetten en regels van mij?

Conformisme Verwachtingen anderen Reputatie, acceptatie, 
protocollen, kaders, richtlijnen, 
best practices, visitaties, audits, 
benchmarks en standaarden

Wat verwachten anderen van mij?

Ethiek Afgewogen belang Geweten en algemeen belang Wat is voor alle betrokkenen het beste?

Altruïsme Alleen belang anderen Liefde, empathie, opoffering Waarmee zijn anderen het meest 
geholpen?

1

2

3

4

5
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De verschuiving in het denken samengevat: naar een breder perspectief

Toezicht klassieke stijl Toezicht nieuwe stijl

Communicatie 1x in jaarverslag Altijd aanspreekbaar

Besloten Open & transparant

Eigen netwerk Maatschappelijk & divers

Anoniem & luwte Zichtbaar en transparant

Passief  & reactief Prof- en interactief

Op de achtergrond Samenwerking

Observeren Reflecteren 

Controle Sparringpartner

Harde cijfers & feiten Ook waardengedreven
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De moderne raad van toezicht is een raad van inzicht!

82

83

Zijn er nog vragen of nabranders??
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8
4

Reputatiegroep

www.reputatiegroep.nl

Maliebaan 92, 3581 CX, Utrecht

+31 (0)30 231 25 10
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