
Draagvlak creëren, 
plannen realiseren
Stakeholdermanagement van IvCB

IvCB helpt u bij het verkrijgen van 
draagvlak voor het realiseren van uw 
plannen en het legitimeren van uw 
bestaansrecht.
 
Voor het realiseren van uw plannen hebt u 

draagvlak nodig. Bijvoorbeeld voor de uit-

breiding van een productielocatie, het op 

de markt brengen van een nieuw product of 

een fusie of overname. Dit geldt net zo goed 

voor de aanleg van nieuwe infrastructuur, een 

nieuwe wijk of andere grote ruimtelijke orde-

ningsprojecten. Dat draagvlak komt echter 

niet vanzelf. Daar zult u aan moeten werken. 

U zult moeten aantonen dat u maatschap-

pelijk relevant bent en het verdient dat u uw 

plannen mag realiseren. U zult over een li-

cense to grow of een license to settle moeten 

beschikken.

 

Onbekendheid bij beslissers en overige sta-

keholders zet u op een achterstand bij uw 

dagelijkse handelen. U bevindt zich immers 

niet op een eiland. U hebt dagelijks te maken 

met overheid, belangenorganisaties, politiek 

en vele andere organisaties. Deze partijen 

hebben een oordeel over u, kunnen invloed 

op u uitoefenen of weten de besluitvormers 

te beïnvloeden. Om de continuïteit van uw or-

ganisatie te waarborgen heeft u een license 

to operate nodig.

 

IvCB zorgt ervoor dat u vrienden maakt voor-

dat u ze nodig heeft. Wij bieden inzicht in de 

belangen en doelstellingen van uw stakehol-

ders en weten bruggen te slaan om zodoen-

de draagvlak voor uw plannen te realiseren.

Wat kan IvCB voor u doen?
Onze activiteiten zijn afhankelijk van uw vraag, wensen en 
budget. Meer specifiek bestaan die uit:
• In kaart brengen en analyseren van uw relevante stake-

holders, hun belangen, doelstellingen en issues.
• Ontwikkelen van haakjes om aansluiting te vinden bij 

de belangen van uw stakeholders, het formuleren van 
boodschappen, frames en argumentatielijnen.

• Opstellen en uitvoeren van een effectief stakeholder-
management traject en advisering daarover.

• Coördineren van al uw stakeholdermanagement activi-
teiten.

• Opzetten, begeleiden en opvolgen van de dialoog met 
stakeholders.

• Genereren van gerichte media-aandacht.
• Versterken van uw legitimiteit en reputatie.
• Monitoren van nieuws uit Den Haag, politiek-bestuurlijk 

Nederland en de samenleving.



Lokaal, regionaal en (inter)nationaal
Stakeholdermanagement speelt zich af op verschillende 
niveaus. IvCB beschikt over een fijnmazig netwerk binnen 
politiek, overheid, media, maatschappelijk middenveld en 
bedrijfsleven op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Hier-
door weten wij welke stakeholders voor u relevant zijn. Wij 
brengen u met hen op het juiste niveau en op een effectie-
ve manier in contact. 

Dankzij de samenwerking met FTI Consulting kunnen wij 
het door u benodigde draagvlak ook op internationaal ni-
veau realiseren, bijvoorbeeld in Londen, Brussel of Berlijn.

 
Doeltreffende benadering voor maximaal resultaat
Draagvlak zult u pas voor uw plannen weten te realiseren 
als u in staat bent uw stakeholders in de ‘ja-stand’ te krijgen. 

Dat realiseert u in onze visie vaak niet door de ander te 
overtuigen van uw eigen standpunt, maar door aan te slui-
ten bij de belangen van relevante besluitvormers en stake-
holders. IvCB verschaft u inzicht in hun belangen en stand-
punten. Wij vinden hierop aansluiting door uw stakeholders 
(in)direct te benaderen en media strategisch in te zetten. 
Stakeholdermanagement van IvCB biedt u maatwerk in ver-
schillende situaties, zoals:

Steun voor uw organisatie is van wezenlijk belang. 
Ook u opereert niet op een eiland.

• behouden van draagvlak en tijdig inspelen op ontwik-
kelingen (waakvlam);

• terugwinnen van het draagvlak dat u bent kwijtgeraakt 
(back-on-track);

• verschaffen van draagvlak bij vestiging, fusie of over-
name (settle); of

• vergroten van uw draagvlak bij het realiseren van groei-
plannen (growth).

Een traject voor u op maat
Wij begrijpen als geen ander dat iedere organisatie en ie-
der project uniek is. Ook die van u. Daarom verdient iedere 
organisatie een aanpak op maat. Een traject dat vanuit onze 
gestructureerde aanpak wordt vormgegeven. 

Hierbij laten we ons leiden door het 4M-model. Dit traject 
bestaat uit (1) het verkennen en in kaart brengen van uw sta-

keholders en issues (mapping), (2) het vinden van haakjes 
voor het aansluiten op uw stakeholders en het ontwikkelen 
van een strategisch plan (masterminding), (3) het uitvoeren 
van het plan en het creëren van draagvlak (mobilizing), en 
(4) het continu in de gaten houden van ontwikkelingen (mo-
nitoring). Afhankelijk van uw doelstellingen zal een traject 
meer of minder intensief zijn.

Onze ervaring
IvCB werkt voor opdrachtgevers binnen een groot aantal verschillende sectoren. Onder onze klanten bevinden zich zowel multinatio-

nals en overheden, als ambitieuze organisaties die op het punt staan de markt de veroveren of NGO’s die de wereld willen verande-

ren. Wilt u meer weten over onze ervaring en wat wij voor u kunnen betekenen? We vertellen u er graag meer over.
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