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In gesprek met 10 belangenorganisaties over ‘stakeholder receptiveness'

Kansen voor een waarde(n)volle samenwerking 

tussen bedrijven en belangenorganisaties 



Stakeholder receptiveness

“Ontvankelijk zijn voor de belangen van stakeholders, 

deze belangen begrijpen, waarderen en 

vervolgens meenemen in de bedrijfsvoering”

Waar hebben we het eigenlijk over?



De maatschappelijke rol 
van bedrijven …

… bepaalt in steeds grotere mate continuïteit en succes

… ligt voortdurend onder het vergrootglas van publiek, media en politiek

… kan niet langer in “splendid isolation” worden vormgegeven



Waarom belangenorganisaties belangrijk 
kunnen zijn voor bedrijven:

1. Hun mening telt: zij hebben autoriteit, representeren achterban en hebben 

politieke invloed

3. Zij worden professioneler in het agenderen van issues, mobiliseren 

van stakeholders en het beïnvloeden van beeldvorming

4. Zij kunnen inzicht geven in wat speelt en wat gaat spelen en vormen een 

belangrijke indicator voor de publieke opinie over het bedrijf

5. Zij kunnen bedrijven waardevolle input leveren: hun kennis van en kritische 

blik op bedrijven, producten en processen kan louterend werken

2. Zij kunnen reputaties maken of breken: naming & shaming als wapen



En staan bedrijven überhaupt open 

voor samenwerking of partnering?

Maar lukt het bedrijven om die relatie 
met belangenorganisaties ook echt goed 
vorm te geven? 

Vivian Videler ging namens GKSV over 

deze onderwerpen in gesprek met 10 

belangenorganisaties:



Wanneer lukt het om de relatie 
optimaal vorm geven? Succesfactoren:

… als bedrijven aantonen ‘goed karakter’ te hebben: eerlijk, open, betrouwbaar

… als bedrijven accepteren dat er verschillende belangen zijn (‘agree to disagree’)

Er worden geen ‘spelletjes’ gespeeld, dilemma’s worden gedeeld

De deur wordt niet dicht gesmeten bij kritiek of feedback

… als bedrijven geloven in samenwerking; de samenwerking is authentiek 

De samenwerking wordt niet gebruikt voor ‘greenwashing’

… als bedrijven echt willen leren van de kennis en inzichten van belangenorganisaties 

Geen samenwerking uit angst, maar omwille van verandering

… als bedrijven belangenorganisaties serieus nemen 

Niks doen met input en feedback is zonde van ieders tijd en niet bevorderlijk



“It takes two to tango”. Wat belangrijk is 
voor belangenorganisaties: 

3. Zij moeten enig pragmatisme tonen: als het niet kan zoals het moet, 

mag het dan zoals het kan?  

Is een 100% resultaat realistisch? Of is 60% resultaat ook al een ‘win’? 

1. Zij moeten begrijpen hoe bedrijven werken en hoe de besluitvorming verloopt  

Zonder wederzijds begrip wordt samenwerking zeer lastig

2. Zij moeten gevoel hebben bij de context waarin bedrijven opereren 

Juist in die context kunnen bedrijven en belangenorganisaties elkaar vinden



Inzicht: er wordt een nieuwe toon gezet 
in de samenwerking tussen 
belangenorganisaties en bedrijfsleven

Belangenorganisaties geven aan dat een 

kleine voorhoede van bedrijven het snapt en 

zich daadwerkelijk openstelt voor slimmere 

samenwerking. Ze noemen onder andere:

De relatie tussen belangenorganisaties en bedrijfsleven maakt een stevige 

ontwikkeling door: van isolatie via confrontatie naar coöperatie

Belangenorganisaties en bedrijven snappen dat ze met samenwerking tegemoet 

komen aan een maatschappelijke eis om meer verantwoordelijkheid te nemen



Ben je bereid 

verplichtingen aan te gaan? 
Ga intern het gesprek aan over de 

impact van samenwerking en 

hoe je het gaat organiseren

Weet je met wie 

je in zee gaat?
Verdiep je in de strategische 

belangen, drijfveren en 

beeldvorming van de 

belangenorganisatie
Weet je welke belangen-

groepen relevant zijn?
Zorg voor overzicht en inzicht 

in het krachtenveld

Stakeholder receptiveness versterken? 
Bouwen aan sterke relaties met 
belangenorganisaties? 4 sleutelvragen:

INZICHT

AANPAKORGANISATIE

AMBITIE

Heb je helder voor 

ogen wat je wilt bereiken?
Stel je doelen vast en definieer 

waarom dat belangrijk is voor 

continuïteit en succes



Voor meer informatie over dit onderzoek of over het vergroten 

van ‘stakeholder receptiveness’ kunt u contact opnemen met:

Hein Greven greven@gksv.nl +31 6 55196587 

Frank Körver korver@gksv.nl +31 6 13523322

www.gksv.nl www.linkedin.com/company/gksv


