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Checklist Stakeholderanalyse  
Deze Checklist Stakeholderanalyse hoort bij het boek Projectmanagement en het boek Projectaanpak 

in zes stappen van Roel Grit. Met deze stakeholderanalyse (ook wel omgevingsanalyse, 

actorenanalyse of doelgroepanalyse genoemd) bepaal je de betrokken partijen (doelgroepen) en de 

manier waarop elk betrokken is bij het project. Deze analyse kan worden gebruikt om vast te stellen 

welke doelgroepen welke informatie nodig hebben, welke acties nodig zijn of om de projectgroep of 

eventuele stuurgroep te formeren. 

1. Stel een lijst van doelgroepen op 

Je kunt gebruik maken van de volgende vragen. 

 Wie beslist over het project?  
 Wie zijn de gebruikers van het projectresultaat? 
 Wie zijn de sponsoren? 
 Wie ondervinden de positieve en negatieve gevolgen van het projectresultaat? 
 Wie ondervinden de positieve en negatieve gevolgen van de uitvoering van het project? 
 Wie zijn voor het project en wie zijn er tegen? 
 Wie voeren het project uit? 
 Wie zijn de leveranciers van projectmedewerkers middelen of materiaal  en materieel? 

2. Ken de doelgroep 

Welke eigenschappen heeft elke doelgroep? 

 Wat weet de doelgroep van het project? 
 Welke ervaring heeft de doelgroep met de projectorganisatie of de opdrachtgever? 
 Welke houding heeft de doelgroep met betrekking tot het project? 
 Welke vertegenwoordigers heeft de doelgroep? 
 Wat is het opleidingsniveau/deskundigheid van de doelgroep 

3. Vind een vertegenwoordiger van elke doelgroep  

4. Stel vast welke rol speelt elke doelgroep speelt 

 Denkt mee en levert informatie of deskundigheid op de achtergrond 
 Werkt mee aan het project 
 Beslist of beslist mee. 

5. Stel het belang vast dat elke stakeholder heeft bij het project 

 Heeft groot belang of weinig belang bij het projectresultaat 
 Ondervindt voordeel  of nadeel van het projectresultaat  
 Heeft veel of weinig invloed op het project  

6. Stel de relatie tussen projectleider en stakeholders vast 

 Er is grote of geringe overeenstemming over het projectresultaat 
 Er is veel of weinig onderling vertrouwen.  
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7. Vul de gegevens in onderstaande tabel in 

 

Stakeholder Vertegenwoordiger Rol Belang Relatie 

     

     

     

     

     

 


