
Impactpad Principe 2: Stakeholders - bepaling en dialoog

2.1 Stakeholder bepaling

Stakeholders categoriseren:
● Een interne stakeholder maakt deel uit van de organisatie of project-team die het

project uitvoert.
● Een externe stakeholder is een partij die betrokken is bij het project, maar geen deel

uitmaakt van de projectorganisatie of de organisatie waar deze deel van uitmaakt.
● Een interface stakeholder is niet bij het project betrokken, maar vertegenwoordigt een

groep die een legitiem belang bij het project heeft.

Stakeholders Prioriteren:
1) De invloed/macht die belanghebbenden hebben. Dit is de mate waarin een stakeholder

zijn wil kan opleggen, bijvoorbeeld op basis van wettelijke bevoegdheden, formele
macht zoals de positie in de organisatie of maatschappij, informele macht zoals kennis
of goodwill, geld of door het uitoefenen van invloed op andere stakeholders.

2) Het belang dat de stakeholder bij het project heeft. In hoeverre hebben stakeholders
baat bij het project of ondervinden zij hier hinder van.

Bij het opstellen van deze stakeholder matrix is de focus gelegd op de invloed op, en belang van
de sociale en duurzame missie, en niet de volledige bedrijfsvoering.



2.2. Stakeholderdialoog

Onderstaande tabel geeft alle stakeholders weer die eerder benoemd zijn in de matrix, en
benoemd hoe de communicatie en betrokkenheid verloopt.

Stakeholder Wijze van dialoog Frequentie Gespreksonderwerp

Managers/
eigenaren

Algemene vergadering 1x/jaar Bedrijfsvoering, jaarstukken

Dagelijks overleg Dagelijks Strategie & werkzaamheden
aansturen

Betaalde
medewerkers

Vergaderingen Voor grote
opdracht

Plan van aanpak

Dagelijks werkoverleg Dagelijks Strategie & werkzaamheden
aansturen

Functioneringsgespre
kken

2x/jaar

Impact-sessie met
Marieke Hart

2x Missie, doelen, impact

Medewerkers
Leer-/werktraject

Coaching gesprekken Scalabor: 1x/
3weken
Activerend
werk: 2x/jaar

Persoonlijke & professionele
ontwikkeling, persoonlijk
ontwikkelingsplan

Impact-sessie met
Marieke Hart

2x/jaar Missie, doelen, impact

Wanneer
nodig

Meetmethode ontwikkelen en
testen

Stagairs Overleg Continu Voortgang opdrachten & input

Rabobank
Foundation

Mail / telefoon 1x/kwartaal Sociale & financiële aflossing
lening

Vergadering 1x/jaar Inventarisering sociale
aflossing

Activerend Werk Mail / telefoon 1x/kwartaal Voortgang mensen in het traject

Langere vergadering /
overleg

1x/half jaar Functioneren van
samenwerking en missies op



elkaar afstemmen, contractueel,
vergoedingen

Scalabor Telefonisch kort
overleg

1x/week Voortgang mensen in het traject

Telefonisch langer
overleg

1x/half jaar Functioneren van
samenwerking en missies op
elkaar afstemmen, contractueel,
vergoedingen

Siza / DxA Overleg met Marco,
productmanager

1x/maand over b2b, duurzaam
relatiegeschenken,
taakverdeling bij opdrachten
zodat aan beide kanten de
doelgroep betrokken wordt
(missies van beide partijen
uitvoeren)

B2B klanten Telefonisch, tijdens
bezoek

Tijdens
opdracht

Uitvoering / details opdracht,
enthousiast maken voor onze
missie --> bewustwording

Individuele
klanten

Informeel gesprek Bij aankoop Betreffende product en missie
van Fraenck

Website / Social
media / andere media

Bewustwording over
verantwoorde productie (sociaal
en milieu)

Materiaal
leveranciers

Informeren over
restanten van dat
moment

Opties wat betreft afval
materialen overnemen

Opdrachten van
Buitink

Samen werken aan circulaire
projecten

Andere leveranciers
(concurrentiegevoelig
)

Opties wat betreft afval
materialen overnemen

Raad van Advies Advies inwinnen bij
tenminste 1 van de
leden

1x/maand -
informele
meeting

Aanpak, opdrachten, strategie,
investeringen, juridisch,
marketing, missie (op
beleidsniveau, financieel,



investering)

Vergadering met alle
leden

1x/jaar Plannen en resultaten,
financiën, missie → wat hebben
we bereikt en kunnen we nog
meer doen?

Nationale
overheid

Input bieden voor
beleidsvorming

Wanneer
nodig

Bijvoorbeeld: BVm input
gevraagd als maatschappelijke
onderneming

Opdrachten
(Gunningscriteria in
aanbesteding voor
social enterprises)

Samen een verantwoord product
neerzetten, op sociaal en milieu
gebied

Beleid opvolgen Wanneer de overheid (bijv
participatiewetgeving) moet
Fraenck hieraan conformeren

Lokale overheid Inspreekavond 1x Invloed op beleid uitoefenen
over sociale impact bedrijven

Dialoog Met lokale politiek over
faciliteren en op de kaart zetten
sociale impact bedrijven

Uitvoering: Wordt
vertegenwoordigd
door Scalabor en
Activerend Werk

Zie Scalabor
&
Activerend
Werk

Zie Scalabor & Activerend Werk

Concurrentie 1op1: via mail/
telefoon/ meetings

Uitwisselen kennis en
ervaringen over sociaal
ondernemerschap

Milieu & Klimaat Informatie over milieu
voor milieu impact
doelen

Voortdurend

Maatschappij Informatie over
maatschappij voor
maatschappelijke
impact doelen

Voortdurend



Sleutelfiguur: veel invloed en belang

Met deze stakeholders worden nauwe contacten onderhouden. Deze stakeholders worden
zoveel mogelijk betrokken bij het waarmaken van de missie en visie van Fraenck

● Medewerkers en managers spreken elkaar dagelijks, daarnaast hebben we in begeleide
impact-sessies onze impactdoelen besproken.

● Via de Rabobank Foundation zijn we met de onderneming een lening aangegaan, die
gedeeltelijk door sociale impact afgelost wordt, minstens eenmaal per kwartaal
bespreken we onze voortgang.

● Via Scalabor en Activerend Werk komen mensen bij ons in een leer-/werktraject, we
werken samen aan een gedeelde missie en bespreken die samenwerking minstens
eens per halfjaar

● Met het Siza / Design X Ambacht voeren wij regelmatig samen opdrachten uit. Dit
proberen we zo goed mogelijk in te delen zodat bij allebei de organisaties de doelgroep
zo goed mogelijk wordt betrokken.

● Het milieu heeft invloed op hoe Fraenck te werk gaat, en heeft belang bij dat wij dit zo
doen. Al kan je stellen dat echt dialoog niet mogelijk is, proberen wij goed in de gaten te
houden hoe wij nou echt de meest positieve (of minst negatieve) impact kunnen
maken

Beïnvloeder: veel invloed, minder belang

Deze groep stakeholders moeten wij tevreden houden, ze behoeven niet te veel informatie.

● Onze Raad van Advies is er wanneer wij ze nodig hebben. Informeel spreken we ze
maandelijks, formeel eens per jaar.

● Met bedrijfsklanten praten we vooral over de opdracht, zolang het met onze duurzame
en sociale doelen strijkt kunnen wij veel voor ze doen. We proberen ze enthousiast te
maken voor onze missie.

● De stagiairs die voor hun opleiding bij Fraenck werken, hebben vooral belang bij de
werkervaring. Hun creatieve input wordt zeer gewaardeerd.

Belanghebbende: veel belang, minder invloed

De focus bij deze stakeholders ligt op informeren. Zij hebben veel belang bij Fraencks doelen,
vanwege hun belang kunnen zij met waardevolle input komen

● Diegenen die een leer-/werktraject doorlopen hebben veel belang bij onze missie. Met
regelmaat bespreken wij de persoonlijke en professionele voortgang. We betrekken ze
door extern begeleidde meetings bij het in kaart brengen van onze impact.

● De lokale overheid heeft belang bij Fraencks sociale bijdrage en vraagt ze voor input
over lokaal beleid wat betreft sociale ondernemingen



● Wij proberen klanten te verleiden tot een verantwoorde aankoop. Wij informeren ze voor
en tijdens de aankoop over onze missie, om ze te inspireren vaker sociaal en duurzaam
te shoppen.

● Met onze sociale missie zijn wij van belang voor maatschappij.

Toeschouwer: weinig invloed en belang

Deze stakeholders willen we vooral in de gaten houden.

● Met de concurrentie die net als wij sociaal ondernemen, wisselen we kennis en
ervaringen uit. Sociaal ondernemerschap verdient gepromoot te worden!

● De leveranciers van onze materialen leveren hun restanten aan ons, zodat we ze kunnen
upcyclen tot onze design collectie

● De nationale overheid maakt beleid dat ons betreft. We worden betrokken door input te
geven voor beleidsvorming over sociaal ondernemen. Daarnaast zetten we via
opdrachten samen verantwoorde producten neer.




