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De zeurende stakeholder



Met welke stakeholders heb jij te maken?

https://www.mentimeter.com/app/presentation/d67de42f1c91bd06cc385f7f4aeefc5e/77b07b76ecaa


Marketing
‘de huisstijlpolitie’

De opdrachtgever
‘de baas’

De ICT’er
‘de nerd’

De lerende
‘het lijdend voorwerp’

De inhoudsdeskundige
‘het brein’

De functioneel beheerder
‘de bewaker’

De opleidingsdeskundige / ontwikkelaar
‘de ster’

Stakeholders



ZEURT OVER

Opmaak, knopjes, plaatjes, verkeerde lettertypes, verkeerde 

lettertypes

BRENGT JE

Eenheid in je content en herkenbaarheid en aanleveren van branding 

(zodat je het zelf niet hoeft te bedenken)

JOUW STRATEGIE

Betrek deze stakeholder vroeg in het proces

Marketing

‘de huisstijlpolitie’



ZEURT OVER
Wisselende specificaties, altijd afwachten wat deze keer de eis is

BRENGT JE
Legitimatie en resources voor je opdracht

JOUW STRATEGIE
Periodiek op de hoogte houden en tijdig escaleren

De opdrachtgever

‘de baas’



ZEURT OVER
Lange, saaie, moeilijke en vastlopende leeractiviteiten

BRENGT JE
Ambassadeurschap, feedback op je leeractiviteiten en inzicht in de 
leerbehoefte

JOUW STRATEGIE
Betrek de lerende bij de ontwikkeling van je leeractiviteiten zodat de 
lerende gaat van moeten naar willen

De lerende

‘het lijdend voorwerp’



ZEURT OVER
Geen tijd hebben voor je, veiligheid en het niet voldoen aan 
standaarden en protocollen

BRENGT JE
Online beschikbaarheid van je leeractiviteiten

JOUW STRATEGIE
Vriendje hebben bij IT, zorg voor een goede ingang bij de IT-afdeling 
zodat je snel kan schakelen

De IT-er

‘de nerd’



ZEURT OVER
Dat jij niet snapt wat hij aanlevert en dat alles er in moet komen te 
staan

BRENGT JE
De volledige inhoud van je leeractiviteit 

JOUW STRATEGIE
Sturing geven in wat hij moet aanleveren en op welke manier

De 

inhoudsdeskundige

‘het brein’



ZEURT OVER

Manier van aanleveren en de cursusdetails zoals de titel, afbeelding, 

kosten

BRENGT JE
Beschikbaar maken van je leeractiviteiten

JOUW STRATEGIE
Stem de planning en vereisten van je leeractiviteiten goed af met de 
functioneel beheerder

De functioneel 

beheerder

‘de bewaker’



ZEURT OVER

Alle andere stakeholders

BRENGT JE

Prachtige, goed doordachte leeractiviteiten die perfect 

aansluiten op de praktijk

JOUW STRATEGIE

Houd je hoofd koel en alle lijntjes open

De opleidings-

deskundige/ 

ontwikkelaar

‘de ster’



Houd je hoofd koel 
en alle lijntjes open!



Achtergrond informatie

MARKETING FOR LEARNING – LEARNER PERSONAS

KEY STAKEHOLDERS IN ONLINE TRAINING

STAKEHOLDER ANALYSIS GRID

https://open.spotify.com/episode/5l06yyOhY7rr3BvnqYDQPV?si=Is5LxDw8SEuWW5uDr5AO4Q
https://www.efrontlearning.com/blog/2019/11/key-stakeholders-in-online-training.html
https://youtu.be/k8Hb0mcFmNo

