Plaats op dit vlak het plaatje. En zet het daarna op de achtergrond
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Haal meer uit je netwerk door een stakeholderanalyse
Deze werkvorm kun je gebruiken om je eigen optreden als leider effectiever

te maken. Het geeft inzicht in je belangrijkste stakeholders en hoe je hen
het beste kunt beïnvloeden om je doelen te bereiken.
Stap 1:

Maak een lijst van je stakeholders

Maak een lijst met de mensen of groepen/teams in jouw omgeving waar je
mee te maken hebt en die je nodig hebt om jouw doelstellingen te bereiken.
Wie hebben er invloed op de dingen die jij belangrijk vindt? Zet de
belangrijkste personen zijn om ‘mee’ te hebben als individu op je lijstje.
Stap 2

Verrijk je lijst met persoonlijke informatie

Breng per persoon in kaart wie ze zijn, wat hun rol is en wat het doel van
hun functie is. Verdiep je informatie vervolgens met wat zij willen bereiken,

wat is hun grootste uitdaging en waar hebben ze moeite mee? Maar ook;
wat kunnen ze heel goed en waar worden ze blij van?
Stap 3:

Ga op onderzoek en maak je lijst compleet

Mis je informatie omdat je bijvoorbeeld geen idee hebt wat iemands

grootste uitdaging is in zijn of haar functie? Stuur jezelf op een missie en
kom er achter wat jouw netwerk beweegt. Het levert vaak hele mooie

In de dagelijkse praktijk zijn wij als leiders
vaak te veel gericht op onze eigen doelen en
agenda. En minder bezig met wat voor
anderen belangrijk of spannend is. Terwijl
daar vaak een sleutel ligt in het beïnvloeden
van je omgeving. En daarmee dus ook in je
eigen effectiviteit en succes.
Vertrouwen is cruciaal in een relatie en wil je
dingen van anderen gedaan krijgen dan is
het belangrijk om hier bewust in te Kom niet
alleen halen maar breng ook wat mee.
Door mooie gesprekken kun je inzicht
brengen bijvoorbeeld. Maar door mensen
met elkaar te verbinden die elkaar kunnen
helpen of door zelf mee te werken aan
andermans uitdaging, kweek je niet alleen
goodwill bij anderen, (je kunt nog eens wat
terugvragen) maar het vergroot ook het
saamhorigheidsgevoel binnen organisaties
en teams groter. #teamswaarjebijwilthoren
#leidersdiejewiltvolgen

gesprekken op wanneer de ander voelt dat je oprecht geïnteresseerd bent in wat hen beweegt!
Stap 4:

Connecting the dots

Maak inzichtelijk hoe je netwerk met elkaar verbonden is door lijntjes met elkaar te trekken. Hiervoor kun
je bijvoorbeeld gebruik maken van een netwerkdiagram in Excel of teken het uit op een groot vel papier.

Wie kunnen goed met elkaar, maar ook waar lopen relaties nog moeizaam? Je ziet nu wie jij om hulp kunt
vragen maar ook

hoe jij met jouw leiderschap kunt helpen om mensen te verbinden en te fungeren als ‘bruggenbouwer’.

En dan nu: ACTIE! Kom in beweging in je netwerk en met hulp van deze achtergrondinformatie kun je nog
effectiever beinvloeden. Een sleutelvaardigheid in inspirerend leiderschap. Heel veel succes en plezier!

Op zoek naar meer handige werkvormen die samenwerking versterken? Kijk op www.inn-spiratie.nl

