
Waarom een krachtenveldanalyse? 
Een krachtenveldanalyse, ook wel stakeholderanalyse genoemd, geeft 
inzicht in de positie en belangen van partijen die betrokken zijn bij een 
bepaald vraagstuk. Het uitvoeren van zo’n analyse helpt je om slim gebruik 
te maken van de krachten en invloeden van die partijen én om de optimale  
communicatiestrategie te bepalen voor het benaderen en betrekken van 
partijen..

Het maken van een krachtenveldanalyse is zinvol voor thema’s die betrekking hebben 
op het ANLb, maar ook voor projecten of andere vraagstukken waar je als collectief 
mee te maken krijgt. Door een krachtenveldanalyse te maken, word je meer bewust 
van alle mee- en tegenwerkende krachten, waardoor je die optimaal kunt benutten. 
De krachtenveldanalyse is daarmee een hulpmiddel om je aanpak te bepalen, maar 
kan ook helpen om je eigen rol en positie scherper in beeld te krijgen.
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Stap 1:  Inventariseer alle relevante partijen

Maak een lijst van alle partijen die betrokken zijn bij het project of de situatie waar-
voor het zinvol is een krachtenveldanalyse te maken. Kijk daarbij niet alleen naar de 
meest direct betrokkenen. Ook partijen die niet direct in het oog springen en meer 
op de achtergrond blijven, kunnen van invloed zijn.

Het doel is om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van het gehele 'speelveld'. 
Dit is een nuttige exercitie om samen met jullie hele team te doen.

Stap 2:  Analyseer de belangen, invloed en houding  
van elke partij

 Identificeer welk belang een partij heeft en hoe groot dat belang is.

 Bepaal vervolgens hoeveel invloed deze partij kan uitoefenen, bijvoorbeeld op 
basis van de mate waarin zij beslissingsbevoegd zijn of de positie of middelen 
heeft om invloed uit te oefenen.

 Breng tot slot in beeld wat de houding van de partij is: een mogelijke 
medestander of tegenstander, en stelt de partij zich actief of passief op?

Het geheel vat je samen in een overzichtelijke tabel. Een voorbeeld van zo'n tabel 
is als download beschikbaar (Excel): https://bit.ly/3L21u8K. Deze tabel kun je naar 
eigen wens aanpassen.

Maak je eigen krachtenveldanalyse: 
een stappenplan
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Deze factsheet is samengesteld 
door BoerenNatuur en  
de agrarische collectieven.

Een krachtenveldanalyse is altijd een momentopname. De uitkomst van zo’n analyse 
kan verschillen al naar gelang de fase van een project, bepaalde ontwikkelingen, etc. 
Het is dan ook nuttig om de krachtenveldanalyse op meerdere momenten te doen en 
op die manier up to date te houden.

Mate van belang

TOELICHTING: het verschil tussen standpunten en belangen
Een standpunt is een mening, maar achter die mening schuilt een belang. Een 
standpunt is veel veranderlijker dan een belang. Op het niveau van standpunten is 
het vaak lastig elkaar te overtuigen en loop je een groot risico in oeverloze discussies 
te verzanden. Door het onderliggende belang op tafel te krijgen, kun je elkaars 
standpunten beter begrijpen en kun je een constructiever gesprek voeren.

Een voorbeeld:

Partij 1: Wij zijn voor kernenergie (standpunt)

Partij 2: Wij zijn tegen kernenergie (standpunt)

Partij 1: Waarom zijn jullie tegen kernenergie?

Partij 2: Het is slecht voor het milieu (standpunt)

Partij 1: Waarom hechten jullie belang aan het milieu?

Partij 2: We vinden het belangrijk om een gezonde leefomgeving te hebben(belang)

Partij 1: Dat vinden wij ook (gedeeld belang)

TOELICHTING: wie is een partij
Dat is letterlijk iedereen die invloed heeft of kan hebben. Een organisatie, een 
afdeling, een groepering of een specifiek persoon.

Wat voorbeelden:
 Voor de algemene communicatie vanuit je collectief kan 'deelnemers ANLb' 

een voldoende specifieke partij zijn.

 Voor een bepaald project kan ‘agrariërs’ als partij te algemeen zijn en is 
splitsing in ‘akkerbouwers’ en ‘melkveehouders’ zinvol.
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Tevreden houden
Deze groep wil je tevreden houden. 
Ze kunnen belemmerend werken als 
ze zich tegen je keren en juist veel 
voor je betekenen als je ze mee hebt. 
Overspoel ze niet met informatie waar 
ze niet op zitten te wachten.

  Jaarlijkse bijeenkomst/excursie speci- 
fiek voor bijvoorbeeld Statenleden

Weinig aandacht
Dit is de minst belangrijke groep, zie 
ze als toeschouwers. Zet hier minima-
le energie op in. 
 

  Meenemen in reguliere  
nieuwsbrieven

Samenwerken
Dit is je belangrijkste groep, zij zijn 
je sleutelfiguren. Zorg dat deze 
groep betrokken en gecommitteerd 
is en blijft door zo goed mogelijk 
samen te werken. 

  Deelnemen in werkgroep /  
stuurgroep / commissie

Informeren
Deze groep is zeer geïnteresseerd 
in wat je doet. Het is goed om hen 
regelmatig op de hoogte houden 
op de manier waarop hun belangen 
aan de orde komen.

  Periodieke update over bereikte 
resultaten of wijzigingen van 
projecten

Stap 3: Bepaal hoe je elke partij het best kunt betrekken

Het is van belang om goed na te denken over de boodschap die je aan een partij 
mee wil geven en hoe je die boodschap het best kunt brengen. Dit kan per partij 
verschillen.

Een goede krachtenveldanalyse leidt tot een slimme communicatiestrategie. Op 
basis van het belang, de mate van invloed en de houding van een partij, bepaal je 
op welke manier je het best met die partij kunt communiceren, en ook hoeveel tijd 
en energie je daarin moet stoppen.

In onderstaande tabel vind je een aantal voorbeelden van communicatie-uitingen per 
partij. Dit is uiteraard geen blauwdruk, maar geeft een beeld van de mogelijkheden.


