De Wepublic Stakeholder Engagement Tool (SET) is de plek waar uw organisatie
gezamenlijk contacten opslaat, verslag doet van overleggen en acties uitzet. Met SET
brengt u stakeholdermanagement een stap verder. Zo is er altijd een actueel en
compleet overzicht van alle contacten van u en uw collega’s met stakeholders. Het is
belangrijk gereedschap voor public affairs- en corporate communicatie-teams om een
uitgelijnde stakeholder strategie mee uit te voeren en daarbinnen samen te werken.

Gedeelde contactenlijst: met een gedeelde contactenlijst werkt u
makkelijk in uw team samen: in teams en per organisatie worden gegevens
gedeeld, tenzij u dat niet wilt. Hiermee is er één plek met alle informatie
rondom uw belangrijkste stakeholders. Deze lijst is makkelijk doorzoekbaar
en bevat alle relevante informatie waarop u kunt handelen. Zo heeft u al uw
contacten bij elkaar op één plek met één druk op de knop op uw mobiele
apparaat.

Interacties en samenwerken: binnen SET kunt u uw contactmoment en
een kort verslag delen, waardoor een overzichtelijk geheugen ontstaat. U
kunt aangegeven wie bij het gesprek was, welke issues besproken zijn en
welke documenten zijn gedeeld. Daarnaast is het mogelijk om direct
opvolging te geven aan het gesprek met een to do-lijst. Commentaren op de
interactie maken samenwerken binnen uw team gemakkelijk en
overzichtelijk. Met een eenvoudige app brengt u het
stakeholdermanagement van uw organisatie naar een hoger niveau.
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Relaties onderhouden, makkelijk gemaakt
De Wepublic Stakeholder Engagement Tool is een app speciaal
ontwikkeld voor public, corporate en government affairs teams om
samen te werken. Het is een eenvoudig te gebruiken database
met alle contactmomenten van u en uw collega’s, waardoor kennis
en relaties niet verloren gaan. Met SET brengt u het
stakeholdermanagement naar een hoger niveau.
Ook geïnteresseerd in de Stakeholder Engagement Tool en de
modernste manier van samenwerken op het gebied van
stakeholders voor uw organisatie? Neem dan contact op voor een
demonstratie!
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Werk beter samen in stakeholder engagement
Het hebben van een plek waar alle informatie rondom stakeholders staat
helpt samenwerken en actieve stakeholder benadering. De niet up-todate Excel-sheet kan aan de kant, evenals het dure en te complexe
CRM-systeem wat niet gebouwd is voor Public Affairs werkzaamheden.
Samenwerken: informatie delen binnen uw team is van groot belang,
voor het opbouwen van relaties en vertrouwen. Door elkaar te
betrekken in gesprekken en de voorbereiding daarvan kan iedereen
profiteren: de informatiestroom is op orde en iedereen is op de hoogte.
Het systeem helpt daarbij: je kunt elkaar taggen voor opvolging en
feedback.
Alerts: Een berichtje krijgen op uw verjaardag, dat is leuk. Dat vinden
uw stakeholders ook! De SET geeft op meerdere momenten een
persoonlijke herinnering met een push notificatie om u te helpen bij uw
stakeholder engagement.
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