
BUREAU HOFKES REPUTATIEMANAGEMENT 

BHRM STAKEHOLDER-REPUTATIESCAN®  
Ondersteunt uw stakeholderbeleid. Voor iedere organisatie die helder overzicht wilt 

krijgen in de huidige positionering binnen de markt, de kansen, de blinde vlekken en de 

business mogelijkheden voor de toekomst. 

Onze 10 jaar ervaring in reputatieonderzoek en stakeholderanalyse hebben we 

verwerkt in de BHRM Stakeholder-ReputatieScan®. 

Veel MKB bedrijven, maar ook non-profit organisaties, gemeentes, zorgorganisaties en 

verenigingen zijn sterk afhankelijk van hun omgeving. Uw positie is daarbij van 

strategische waarde. Hoe geloofwaardig vindt de buitenwereld uw organisatie? Welke 

interne aannames zitten uw organisatie in de weg? Wat kunt u leren van de feedback 

van de buitenwereld? Hoe komt u tot uw gewenste positionering / reputatie? En 

welke communicatiestrategie past daarbij? 

 

UW SUCCESVOL STAKEHOLDERBELEID BEGINT HIER! 

De BHRM Stakeholder-ReputatieScan® is speciaal ontwikkeld ter ondersteuning van 

Public Affairs, PR, positionerings- en communicatiestrategieën. Zeer goed toepasbaar 

voor verenigingen, gemeentes, zorgorganisaties, non-profit-instellingen, MKB en 

communicatieafdelingen van grote organisaties. Onmisbare steun  op weg naar de 

gewenste positie en een succesvolle communicatiestrategie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE BHRM STAKEHOLDER-REPUTATIESCAN® IN 5 STAPPEN: 

Intern interview met management over de gewenste positie onder de stakeholders en 

omschrijving van de huidige identiteit van de organisatie (vertrekpunt). 

Uitbellen van persoonlijke interviews met de 25/30 belangrijkste stakeholders over de  

huidige positionering (toegevoegde waarde) van de organisatie. 

Rapportage met helder inzicht in de huidige positie volgens de omgeving/ stakeholders  

in relatie tot de gewenste positie/reputatie van de organisatie. 

Adviesplan om de gewenste positie vorm en inhoud te geven op weg naar uw succesvolle 

stakeholderbeleid. 

Inclusief presentatie aan management op locatie waarin de resultaten van de  

Stakeholder-ReputatieScan® worden vertaald naar  de opzet van een succesvol concreet 

stakeholderbeleid. 
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REPUTATIE SCAN + KENNISSESSIE = CONCRETE ACTIES! 

Het resultaat van de Stakeholder-ReputatieScan® geeft u inzicht in uw huidige positie 

ten opzichte van de buitenwereld. Krachten en verbeterpunten zijn helder en concreet 

beschreven. Om de koppeling naar de praktijk te maken is de strategische kennissessie 

van 2 uur een vast onderdeel van de Stakeholder-ReputatieScan®. Tijdens deze 

interactieve kennissessie worden de resultaten van de Stakeholder-ReputatieScan® 

direct toegelicht en zo concreet mogelijk toepasbaar gemaakt. 

 

“De Methode Hofkes helpt ons bij het ondersteunen van deze dialoog met de 

omgeving. Samen met onze stakeholders werken wij actief aan het vormgeven van de 

energietransitie.  

Renée Menting, senior communicatie adviseur, Havenbedrijf Amsterdam 

 

METHODE HOFKES: VAN ZENDER NAAR ONTVANGER 

Waarden creëert u samen met uw stakeholders. Er zijn echter nog steeds organisaties 

die denken dat hun eigen kijk op de zaak  voldoende is. Zij denken en communiceren 

vanuit de zender. Deze organisaties realiseren zich onvoldoende dat zij hun 

bestaansrecht ontlenen aan de buitenwereld en niet andersom. Alleen door de dialoog 

met uw omgeving tweezijdig te houden (vanuit de ontvanger)  ontstaat succesvolle 

communicatie. Bureau Hofkes ondersteunt uw organisatie daar graag bij.  

Kosten Stakeholder-ReputatieScan®: €9.500 excl. btw.    Doorlooptijd: ca. 6 weken. 

 

 De BHRM Stakeholder-ReputatieScan® biedt u:  

 Gerichte informatie voor het verbeteren van de gewenste positionering/reputatie van uw 

organisatie bij uw belangrijkste stakeholders. 

 Een schat aan strategische (stuur)informatie en goodwill bij uw belangrijkste 

stakeholders! 

 Ondersteuning bij het opzetten van een succesvolle communicatiestrategie 

 Effectieve methodes om stakeholders bij uw organisatie te betrekken en te 

enthousiasmeren. 

 De opzet voor een succesvol stakeholderprogramma. 

DIRECT AANVRAGEN? 

Bel ons! Bureau Hofkes Reputatiemanagement in Haarlem  

023 – 528 10 40 of via info@bhrm.nl 
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