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Circulair Aankoop Team: Draagvlak creëren bij de klant
INSPIRERENDE CASE

LEERPUNTEN CASE

Case betreft stakeholderoverleg dat door Bopro werd georganiseerd rond het issue
‘wegtrekken van kantoren uit de stad (Gent)’. Case is niet zozeer illustratief voor de
inhoud maar wel voor het gevoerde proces, waarbij er voor gezorgd werd dat
iedereen een stem kreeg.

Welke drie leerpunten halen jullie uit de case?
1.

Er moet voldoende awareness zijn op alle niveaus van de onderneming / organisatie

2.

Een traject van stakeholderoverleg moet een duidelijk concreet doel voor ogen hebben

3.

UITDAGINGEN

UITDAGING #1

UITDAGING #2

Welke uitdagingen bracht de groep
naar voor?

Welke uitdaging selecteerde de groep als nummer 1?

Welke uitdaging selecteerde de groep als nummer 2?

1. Klanten hebben verschillende
prioriteiten: enerzijds korte termijn,
anderzijds lange termijn. Hoe verzoen
je die?
2. Hoe creëer je politiek draagvlak?

3.

4.

5.

Verzoenen van prioriteiten (KT vs LT)

ANALYSE #1

ANALYSE #2

Welke analysepunten (waarom, knelpunten) komen naar voor
in de groep rond uitdaging #1?

Welke analysepunten (waarom, knelpunten) komen naar voor
in de groep rond uitdaging #2?

1.

1.

2.

Gevaar bestaat ervoor dat KT-belangen vnl. te maken
hebben met imago
Klant wil weten “what’s in it for him”

2.

3.

3.

OPLOSSINGEN #1

OPLOSSINGEN #2

Wat zijn de oplossingen voor uitdaging #1 die door de groep
worden voorgesteld?

Wat zijn de oplossingen voor uitdaging #2 die door de groep
worden voorgesteld?

1.

1.

2.
3.

Zorg ervoor dat business case heel helder wordt gemaakt. Dit
wordt HEEL belangrijk gevonden!
Doe een goed piloot-project en geef het voldoende
zichtbaarheid ! creëer “sympathieke” druk
Speel in op reeds lopende initiatieven waar je eventueel kan op
‘surfen’, vb. covenant of mayors ! gebruik dit als aanleiding,
vb. aansluiten op lokale economie

2.
3.
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