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Afstemmen belangen belangrijk
Hoe betrek ik mijn stakeholders?

De tijd dat beslissingen over security vanuit een ivoren toren werden gemaakt  
is definitief voorbij. Het afstemmen van belangen is belangrijk. Wat zijn  
stakeholders? Hoe betrekt u ze bij uw plannen en hoe zorgt u ervoor dat de  
neuzen dezelfde kant op staan? In deze whitepaper leest u hoe u dat doet.

Stakeholders zijn mensen en organisaties die positief of 
negatief worden beïnvloed door de activiteiten van een 
organisatie of project, of de mogelijkheid hebben om zelf 
invloed uit te oefenen

De implementatie van een safety- en/of 
security plan kost tijd en zorg. Tenminste als 
u wilt dat dit succesvol gebeurt. Belangrijk 
is het in kaart brengen, het betrekken van 
en luisteren naar stakeholders binnen- en 
buiten de organisatie. 

Wie hebben een belang?
Bij projecten zijn vaak verschillende belang-
hebbenden betrokken. Ze worden ook wel 
stakeholders genoemd. Stakeholders zijn 
mensen en organisaties die worden beïn-
vloed (positief of negatief) door de activi-
teiten van een organisatie of project, of de 
mogelijkheid hebben om zelf invloed uit te 
oefenen. 

Interne stakeholders zijn bijvoorbeeld:
  De directeur of Raad van Bestuur
  Afdelingshoofd HR
  Afdelingshoofd IT
  Medewerkers
 
Externe stakeholders zijn bijvoorbeeld:
  (Gemeentelijke) overheden
  Aandeelhouders
  Leveranciers
  Klanten
  Buurtbewoners

Ieder bedrijf heeft andere stakeholders en bij 
elk plan kunnen nieuwe belanghebbenden 
betrokken zijn. Bij het implementeren van 
plannen is het belangrijk erachter te komen 
wie de stakeholders zijn. Wat zijn hun be-
langen en hoe verhouden deze zich tot uw 
plannen?

Stap 1: Breng uw stakeholders in kaart
‘Wie zijn uw stakeholders? Het is belang-
rijk om deze vraag eerst te beantwoorden’, 
zegt Michel Smits, beveiligingsspecialist bij 
Securitas. ‘Want hoewel securitymanagers 
vaak binnen een vastgesteld securitybeleid 
opereren, heeft het implementeren van 
(nieuwe) safety- en security plannen soms 
veel voeten in aarde. Bij de verhuizing naar 
een nieuwe site bijvoorbeeld, als er camera’s 
worden opgehangen of als de privacy in het 
geding is.’

‘Beveiliging raakt mensen, veel partijen 
hebben een belang. Denk aan medewerkers, 
het management, de directie’, zegt Smits. 
‘Maar ook aan leveranciers, de gemeente en 
omwonenden. Hoe denkt de buurvrouw  
die 50 meter verderop woont over het 
cameratoezicht dat een bedrijf wil instellen? 
Deze mevrouw is ook een stakeholder.’



Beveiliging raakt mensen
‘Wie is belangrijk voor het tot stand laten 
komen van je safety- en security plan?  
Dat is waar het om draait’, zegt Joyce 
Kweekel,  Account Developer bij Securitas. 
‘Op het moment dat je dat uitzoekt als het 
plan al in uitvoering is of is doorgevoerd, 
loop je het risico op weerstand en kans dat 
het plan (alsnog) wordt afgekeurd.’

Om erachter te komen wie de belangrijkste 
stakeholders zijn kunt u uzelf de volgende 
vragen stellen:

  Wie wordt positief of negatief beïnvloed 
door de plannen?
  Welke partijen zijn in het verleden betrok-

ken geweest bij vergelijkbare aandachts-
punten?
  Wie worden benadeeld als u niet met ze in 

gesprek gaat?
  Tegenover wie heeft u wettelijke verplich-

tingen?

Stakeholders kunt u verdelen in drie groe-
pen: belanghebbenden binnen het bedrijf, 
ketenpartners en stakeholders waarmee u 
niet direct zaken doet, zoals omwonenden 
en de gemeente.

Binnen het bedrijf zijn drie partijen extra 
belangrijk als het gaat om veranderingen in 
veiligheidsbeleid:

  De directie - Safety- en security plannen 
moeten aansluiten op de visie en strategie 
voor de organisatie. Maatregelen moeten 
bovendien bijdragen aan de continuïteit van 
de bedrijfsvoering en passen bij het imago 
van de organisatie.
  HR verantwoordelijke - Voor deze stake-

holder staat de veiligheid van medewerkers 
voorop. Het is belangrijk hem of haar altijd 
bij uw plannen te betrekken. 

  Afdelingshoofd IT - Het vroegtijdig betrek-
ken van de IT-afdeling is essentieel. Met 
name als er aanpassingen worden gedaan die 
via het netwerk van de organisatie lopen. 

Belangenmatrix
Door middel van een macht/belangenmatrix 
kunt u in één oogopslag zien welke partijen 
u tevreden moet houden, wie sleutelfiguren 
zijn en welke mensen u actief moet informe-
ren. Als u deze indeling door een aantal be-
trokkenen laat maken en samen bespreekt, 
krijgt u nog meer duidelijkheid over de 
positie van verschillende belanghebbenden. 

  Tevreden houden - Stakeholders met veel 
invloed, maar weinig belang. Het is vooral 
belangrijk deze stakeholders tevreden te 
houden. 
  Samenwerken - Deze groep stakeholders 

heeft veel invloed én veel belang. Het is 
daarom belangrijk om intensief samen te 
werken en goed contact te onderhouden. 
  Monitoren - Deze stakeholders hebben 

weinig invloed en weinig belang. Het is 
voldoende deze te monitoren.
  Informeren - Deze groep heeft  weinig 

invloed, maar wél veel belang en is daarom 
een belangrijke groep om bij uw plannen te 
betrekken en te informeren.

Belangenmatrix 



Stap 2: Stakeholders betrekken 
Als u de stakeholders in kaart heeft gebracht 
is het tijd om ze te benaderen. Stakeholders 
kunt u betrekken door middel van:

  Individuele gesprekken
  Een multi-stakeholdersessie

‘Zowel voor individuele gesprekken als voor 
een groepssessie geldt: een goede voorbe-
reiding is het halve werk’, zegt Kweekel. ‘Kijk 
naar de impact van een bepaalde verandering 
op de verschillende afdelingen en de men-
sen die er werken. Lees u in en weet wat er 
speelt. Hoe duidelijker uw vragen zijn, hoe 
meer u profiteert van het antwoord van uw 
stakeholders.’

‘Eenmaal rond de tafel zijn de toverwoorden: 
bijpraten, informeren, betrekken en vooral 
heel goed luisteren’, vervolgt ze. ‘Op die 
manier kom je erachter wat de wensen en 
ambities zijn, maar ook de zorgen. Kortom, 
waar lopen stakeholders tegenaan? Als je dat 
weet kun je daar later in het plan rekening 
mee houden en je stakeholders overtuigen.

‘Als je stakeholders in een vroeg stadium 
betrekt en uitlegt waarom veranderingen 
noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld omdat een 
besparing noodzakelijk is, de wetgeving 
is aangepast of de regels van de organi-
satie zijn veranderd, dan is de kans op 
medewerking groter. En op een succesvol 

geïmplementeerd safety- en security plan. 
In de uitwerking van je plan zal je dus een 
aantal contactmomenten met verschillende 
stakeholders moeten inbouwen.’

Stap 3: Visualiseren en analyseren
Als u weet hoe uw stakeholders over uw 
plannen denken, dan kunt u de standpunten 
visualiseren en analyseren.

  Visualiseren kunt u doen door middel  
van een materialiteitsmatrix. Deze heeft 
mee stal twee variabelen. Op de horizontale 
as geeft u aan hoe belangrijk een onder-
werp voor uw eigen organisatie is, op de 
verticale as hoe belangrijk uw stakeholders 
het onderwerp vinden.  

  Een andere manier om de resultaten te 
verwerken is door het maken van een  
spinnenwebgrafiek. Daarin zet u de  
belangrijkste thema’s op de verschillende 
assen. 

Als je stakeholders in een 
vroeg stadium betrekt en  
uitlegt waarom veranderingen 
noodzakelijk zijn, dan is de 
kans op medewerking groter

Materialiteitsmatrix

Spinnenwebgrafiek

http://hhofstede.nl/modules/spingrafiek.htm


Belangen in de gaten  
houden is een continu  
proces voor security-  
en facility managers

Op zoek naar raakvlakken
‘De directeur is niet meer de enige die beslist 
in safety- en securitykwesties’, zegt Smits. 
‘Tegenwoordig zijn er veel partijen die veilig-
heidsbeleid steunen of tegenwerken. Het is 
daarom belangrijk om op zoek te gaan naar 
raakvlakken. En bij elke wijziging te toetsen 
of er draagvlak is voor de plannen die je wilt 
implementeren en uitvoeren.’

‘Je hebt een gemeenschappelijk doel’, zegt 
hij. ‘Of je nu gelieerd bent aan het bedrijf, bij 
het bedrijf werkt of in de omgeving woont; 
een veiliger omgeving is het gezamenlijke 
doel. Daarbij kan het nooit de bedoeling 
zijn om maatregelen te creëren die mensen 
dwars zitten. Daarmee krijg je geen mede-
standers.’ 
 
Volgens Smits is het belangrijk dat plannen 
niet haaks staan op het beleid of het (pro-
ductie)proces. ‘Stel dat de onderneming 
een product produceert dat het pand moet 
verlaten en security bedenkt iets waardoor 
datzelfde product de poort niet uit kan? 
Of dat een bedrijf met een open uitstraling 
bezoekers ineens verplicht de tas open te 
maken of zichzelf te legitimeren? Dat gaat 
niet werken.’

Smits raadt organisaties aan om safety- en 
veiligheidsbeleid te ontwikkelen. ‘Dit is het 
raamwerk van waaruit je kunt opereren’, zegt 
hij. Ook Kweekel - die grote en strategische 
klanten begeleidt met het ontwikkelen van 

safety- en securitymaatregelen - houdt reke-
ning met bestaand beleid. ‘Onze visie is dat 
we altijd eerst kijken naar het doel van het 
algemene veiligheidsbeleid van de organisa-
tie. Nieuwe maatregelen die worden ingezet 
moeten matchen met beleidsafspraken’, 
aldus Kweekel.

Belangen afwegen
Hoewel goed stakeholdersmanagement bij 
geen enkel nieuw plan mag ontbreken, zou 
Smits het liefst zien dat belangen voortdu-
rend goed worden afgewogen. ‘Belangen 
in de gaten houden is een continu proces 
voor security- en facility managers’, zegt hij. 
‘Waar liggen de belangen, waar lopen men-
sen tegenaan, hoe kunnen we problemen 
opvangen?’

Daarnaast is het goed omgaan met be-
langhebbenden een prima manier om een 
negatief beeld van security(maatregelen) 
tegen te gaan. Smits: ‘De trend is dat secu-
rity steeds meer meebuigt, beter meedenkt 
in processen. In plaats van op de strepen te 
gaan staan, is het streven zaken zo veilig en 
klantvriendelijk mogelijk op te lossen.’

Securitas. Eerst luisteren, dan beveiligen.
Door de juiste inzet van mens, kennis en techniek vinden we de ideale veiligheidsbalans 
voor iedere situatie. Dat begint altijd met heel goed luisteren om zo te doorgronden 
wat de specifieke omstandigheden en wensen van de klant zijn. Vervolgens groeien we 
samen naar de gewenste situatie waarin de continuïteit van bedrijfsprocessen wordt 
gewaarborgd.

088 322 11 00 
securitas.nl Eerst luisteren, dan beveiligen

Bedankt voor het lezen van de whitepaper. Heeft u nog vragen over het onderwerp?
Neem dan gerust contact met ons op via info@securitas.nl of 088 322 11 00.

http://securitas.nl
mailto:%20info%40securitas.nl?subject=

