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Wilt u ook: 

 Continu op de hoogte zijn van politieke en maatschappelijke ontwikkelingen? 

 Snel en tijdig in kunnen spelen op kansen en bedreigingen? 

 Beschikken over informatie die u in staat stelt betere besluiten te nemen?  

 Informatie zowel procesmatig als inhoudelijk geduid zien door ervaren professionals? 

 Alle relevante informatie op een handige en overzichtelijke manier verzameld, toegankelijk 

op kantoor en onderweg? 

 

Stakeholder Intelligence Monitor: cruciaal voor uw organisatie 

Een effectieve communicatie- en public affairsstrategie begint met inzicht in relevante ontwikkelingen. 

Met de Wepublic Stakeholder Intelligence Monitor zit u midden in de politieke en maatschappelijke 

actualiteit.  

Veel politieke en maatschappelijke informatie is openbaar, maar bevindt zich verspreid over een groot 

aantal informatiebronnen. Het is lastig en tijdrovend om hier de essentie uit te halen. Met de 

Stakeholder Intelligence Monitor brengen wij alle relevante informatie voor u bij elkaar. Zo wordt u niet 

verrast door opkomende issues die uw bedrijfsvoering en reputatie raken en kunt u snel en effectief 

inspelen op actualiteiten.  

Wepublic voegt altijd aanvullende informatie op maat voor u toe. Hieronder verstaan wij inhoudelijke 

en procesmatige duiding van uw issues. Indien nodig doen wij ook extra onderzoek naar de 

standpunten van relevante stakeholders. Ook adviseert Wepublic u over mogelijke vervolgstappen.  

Grip op uw issues 

Het resultaat van het gebruik van de Stakeholder Intelligence Monitor is dat u grip krijgt op issues, 

goed geïnformeerd bent over wat er zich in de buitenwereld afspeelt en meer in control bent bij het 

uitrollen van uw communicatie en public affairsstrategie. Dit maakt de Stakeholder Intelligence Monitor 

de must have tool voor veel organisaties. Wij werken bijvoorbeeld voor (AEX)-bedrijven, 

brancheorganisaties, de (semi) publieke sector en lokale en regionale overheden.  
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Uw Stakeholder Intelligence Monitor op maat 

Wij leveren op verschillende manieren maatwerk aan uw organisatie:  

 Issues en stakeholders die voor uw organisatie relevant zijn 

De Stakeholder Intelligence Monitor omvat informatie uit meer dan 500 bronnen, zoals de Tweede en 

Eerste Kamer, de overheid (lokaal, regionaal, landelijk en Europees), politieke partijen en 

maatschappelijke organisaties. Samen met u stellen we een lijst op met de voor uw organisatie 

relevante stakeholders en issues. 

 U bepaalt hoe u de informatie ontvangt 

Wij leveren de informatie aan in een vorm die aansluit bij uw wensen: berichten in uw mailbox zodra 

deze openbaar zijn of in dagelijkse of wekelijkse overzichten. Wij stellen politieke agenda’s op, zodat u 

op de hoogte bent van wat er de komende tijd op u afkomt. Onze berichten zijn overzichtelijk en goed 

leesbaar op alle apparaten. U kunt hierbij zelf aangeven wie binnen uw organisatie welke informatie 

dient te ontvangen. 

 Wepublic Zorgmonitor 

De zorgsector is continu in beweging en wordt vanuit de media en politiek onder een vergrootglas 
gelegd. Diverse stakeholders zijn actief in deze sectoren, allen met een andere visie op de toekomst. In 
het licht van deze trends heeft Wepublic de Zorgmonitor ontwikkeld. Met deze specialistische monitor 
bent u permanent en volledig op de hoogte wat er speelt in de politieke en maatschappelijke arena 
rondom dit belangrijke thema. 

 Wepublic personendatabase 

Wepublic heeft haar bureaueigen personendatabase ontwikkeld. Via het online dashboard van de 

Stakeholder Intelligence Monitor vindt u hier een uitgebreid overzicht van alle betrokkenen bij uw 

onderwerp. Ideaal als u snel contact op wil nemen met personen in en rondom het Binnenhof of in 

voorbereiding op een gesprek een beknopte cv nodig heeft.    

 Ons online dashboard 

De informatie die u per email van ons ontvangt is 24/7 beschikbaar in onze online database. Op 

simdash.io vindt u alle voor u relevante informatie geordend op issue en met een handige deep search-

functie zodat u altijd terug kan vinden wat u nodig heeft. Tevens wordt hier de politieke agenda 

weergegeven in het dashboard.   

 Interesse? 

Wij stellen met plezier een offerte op maat voor u op, en verzorgen graag een demonstratie van onze 

Stakeholder Intelligence Monitor en dashboard. Op aanvraag kunnen wij u voorzien van referenties. 

 


