
Co-sensing video stakeholder interview                                          vertaald door Ruimte voor Helden 

 

 

 

Stakeholder Interview 
 
Velen onder jullie hebben gevraagd hoe je theorie U kunt gebruiken in de context 
van je organisatie. Het stakeholder interview is een van die instrumenten daarvoor. 
Stakeholder interviews blijken verrassend behulpzaam te zijn in alle situaties 
waarin managers of leiders netwerkleiderschapsuitdagingen tegenkomen. 
Dat betekent dat je, om succesvol te zijn bij het bereiken van resultaten die je 
nastreeft, het gedrag van andere stakeholders moet veranderen die je niet kunt 
controleren via de hiërarchie. En dat geldt voor velen van ons in moderne, 
complexe organisaties. 
Wanneer je zulke netwerk leiderschapsuitdagingen tegenkomt, kunnen 
stakeholderinterviews een belangrijk instrument zijn dat je wilt uitproberen.   
 
Dit is hoe het werkt. 
• Je maakt een lijst, je top-5 of top-7 sleutelfiguren waarmee je op dit moment te 

maken hebt en vervolgens maken je een vragenlijst met vragen die je graag 
met hen wilt bespreken. 

• Vervolgens maak je een afspraak van ongeveer 30 a 45 minuten. 
 
Dat is eigenlijk alles. 
Ik geef je een voorbeeld van vier vragen die je kunt stellen en die ik heb gebruikt 
in een organisatie die wereldwijd opereert. Ik heb daar een aantal jaren zojuist 
benoemde directeuren geholpen om met hun wereldwijde context om te gaan. Ik 
hielp ze om te gaan met sleutelfiguren/stakeholders die zich buiten het bereik van 
hun eigen team en buiten de grenzen van hun eigen organisatie bevonden. 
 
1. Wat wil jij graag creëren en wat zou daarbij mijn bijdrage kunnen zijn? Waar 

zou je mij voor nodig kunnen hebben? 
Dat zal de invalshoek waarmee je naar je eigen baan en situatie kijkt, switchen 
naar het kijken door de ogen van je stakeholder. 
 

2. Wat zijn de criteria waarmee jij bepaald of mijn bijdrage succesvol is of niet? 
 

3. Als ik 2 zaken binnen het veld waar ik verantwoordelijk voor ben, zou kunnen 
veranderen in de komende 6 maanden, welke twee zaken zouden jou dan het 
meeste opleveren? 
Dat zal je een heleboel nieuwe innovatieve ideeën geven. 

 
4. En tot slot kun je vragen, vooral in situaties waarin mensen naar een nieuwe 

baan bewegen, wat de systemische barrières waren die ervoor gezorgd 
hebben dat mensen in mijn rol effectief konden samenwerken met hun 
voorgangers.  
Dat geeft je gevoel voor de organisatorische obstakels en de systemische 
barrières die je kunt tegenkomen als je doorgaat met de manier waarop je wil 
samenwerken. 
 

Wat voor mij verrassend was, was dat mensen in eerste instantie zeggen dat ze 
deze gesprekken al kennen. En als je er dan op aandringt om het toch te doen, 
vertellen mensen een heel ander verhaal: “ik kan het gewoon niet geloven hoeveel 
ik van deze gesprekken heb geleerd!”. 
Als ik ze dan vraag waarom dat zo is, want je wist toch al hoe ze zouden reageren, 
antwoorden ze dat dat precies het verschil maakte. 
We dachten dat we wisten hoe ze zouden gaan reageren. We hebben meestal het 
gevoel dat we als expert gezien moeten worden. Dat we het antwoord moeten 
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hebben. We geven ons nooit de gelegenheid om alleen maar te luisteren naar wat 
de situatie eigenlijk is, wat de behoeften zijn, zonder direct een oplossing te 
bieden. 
 
Nu zal jouw situatie wellicht iets anders zijn dan hier beschreven. Je kunt de 4 a 5 
vragen aanpassen aan jouw situatie, aan jouw context.  
Op de website van het Presencing Instituut staat een download waarin alles wat ik 
hier gezegd heb, is samengevat met daarbij de verschillende processtappen. 
 
Pas het aan aan je eigen situatie, geniet van het proces en laat ons weten wat je 
hebt geleerd. 
  

 
 

 


