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Wat gaan we doen?
• Stakeholderanalyse

• One-pager

• Fractie-informatieplan



Invloed uitoefenen =
De juiste boodschap bij de juiste 
persoon op het juiste moment



Invloed uitoefenen =
De juiste boodschap via de juiste 
persoon op het juiste moment







Kortom: kijk ook eens naar niet voor de hand liggende 
bondgenoten die raadsleden in een ander deel van het 
politieke spectrum kunnen aanspreken.



Oefening #1

• Denk aan alle mogelijk
partners/tegenstanders

• Maak een lijst in PowerPoint (of 
ander programma)

• Drie minuten
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Stakeholder Overeenkomst/
tegenstelling

Stakeholder

Stakeholder

Wat is het gedeelde belang? Gevoelig voor argumenten op gebied van…

Issue
-Stakeholder
-Stakeholder

Issue
-Stakeholder
-Stakeholder



Oefening #2

• Hoe kan je je belanghebbenden
organiseren?

• Maak een diagram of tabel in 
PowerPoint (of ander programma)

• Zes minuten



Waar staan je belanghebbenden?



Invloed uitoefenen =
De juiste boodschap bij de juiste 
persoon op het juiste moment

Een one-pager of factsheet dus



Regel 1 

• Denk aan de ontvangers:
• Wie zijn ze?
• Wat weten ze al?
• Wat beweegt hen?
• Wat willen ze weten?

• NIET: wat jij belangrijk vindt



Wat moet er op staan?
• Welke vraag je wilt beantwoorden
• Hoe het bijdraagt aan de groene

energiedoelstelling
• Wat levert het op voor de omwonenden?
• (Hoe kan ons initiatief jou helpen de 

verkiezingen te winnen?)
• (Hoe kan ik jou helpen?)
• Wat, waar, waarom, wanneer, hoe?
• Wat is een energiecoöperatie eigenlijk?
• Samenwerkingspartners
• Hoe zien we de samenwerking tussen de 

gemeente en onszelf



Denk aan je taalgebruik!
• “Er wordt gebouwd

aan een …”
• “Dit levert 72 GWh aan

elektriciteit op per 
jaar.”

• “Volgens de vigerende
wet- en regelgeving
ligt dit bestemmings-
plan zes weken ter
inzage na goedkeuring
door de raad. (…)”

• “We bouwen aan een
…” 

• “Dit levert elk jaar voor
25.000 huishoudens
aan stroom op.”

• “U kunt van … tot … 
reageren op het 
bestemmingsplan door 
te mailen naar
reactie@nieuwegein.nl
.”



Denk aan je taalgebruik!
• “Als Rijne Energie

maken we een gedegen
belangenafweging en
zorgen we voor een
goede landschappelijke
inpassing…”

• “In Oudewater gaan we 
de klimaatverandering te
lijf met drie windmolens
en 20 hectare 
zonneweide.”

• “Bij het ontwerp nemen
we ook de belangen van 
omwonenden mee en
letten we op het 
landschap…”

• “In Oudewater willen wij
en onze leden de 
energievoorziening
vergroenen met wind-
en zonne-energie.” 



Wat zijn vuistregels voor
taalgebruik?
• Gebruik de actieve vorm (‘wij bouwen’) en niet de 

passieve vorm (‘er wordt gebouwd’)
• Breek je tekst op in alinea’s
• Formulier uitspraken positief (‘wij vergroenen

energie’ ipv ‘wij gaan minder uitstoot veroorzaken’)
• Gebruik concrete, eenvoudige woorden
• Laat nutteloze woorden weg (‘wij vergroenen

energie’ ipv ‘wij kunnen energie vergroenen’)
• Verbind zinnen met elkaar
• Zet het woord met nadruk aan het einde van de zin



Werk met beeld



Werk met infographics





Invloed uitoefenen =
De juiste boodschap bij de juiste 
persoon op het juiste moment



Fractie-informatieplan
Inhoud:
• Wie zijn wij?
• Wat willen we bereiken?
• Wat is onze kernboodschap: wat herhaal je 

steeds?
• Wie gaan we beïnvloeden?
• Met wie gaan we beïnvloeden? 

(Stakeholderanalyse)
• Hoe gaan we beïnvloeden? (Middelen: 

gesprekken, filmpje, media, flyers, presentaties bij
fractievergaderingen, enz.)

• Wanneer gaan we beïnvloeden? (tot volgende
begroting, jaar, raadsperiode?)

• Wie doet wat?



Huiswerk: maak voor jouw project 
een

fractie-informatieplan
(en one-pager als je feedback wil)

Vóór maandag 10 januari 2022 12:00.


