
EEN SUCCESVOLLE GEMEENTELIJKE PUBLIC AFFAIRS 

“

Een goede Public Affairs of PA-adviseur is een informatie-
makelaar: deze persoon brengt en haalt informatie

Elke gemeente óf regio zou een PA unit 
moeten hebben.

Een goede PA-adviseur heeft ervaring op het gebied van 
PA en weet hoe de hazen lopen binnen de gemeente.
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Het zijn uitdagende tijden, die info is openbaar
Maar door de gevolgen van Corona is 

dat extra zichtbaar en voelbaar

We zien:
Schrijnende signalen, gezinnen onder druk

Jongeren met gebrek aan perspectief, soms zelf  
een gebrek aan nut

Extreme eenzaamheid zorgt bij ouderen voor 
een gevoel van ongeluk

Bij grote groepen staat de bestaans- 
zekerheid onder druk

Eerst was het alle hens aan dek, helden 
hielpen de zieken

Straks is de sociale nood zichtbaar en  
zullen we hulp moeten bieden

Belangrijk is om het overzicht niet 
 te verliezen

Het is nu van belang dat men zich in  
eigen expertise gaat verdiepen

Een gebrek aan concrete speerpunten,  
want waar te beginnen?

Specifieke uitdagingen of bredere problemen overwinnen?

De vernieuwde situatie, ook met decentralisatie
Zorgt voor besef, een wakkere situatie

Voor alle gemeenten wordt het proces zwaar
Maar hoe verschilt de impact, bijvoorbeeld van een grote ge-

meente in vergelijking met een kleine  
gemeente als Valkenswaard?
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Een gemeente dient duidelijke en concrete 
prioriteiten te hebben. 

Een PA-adviseur dient veel tijd buiten te spenderen,  
mits de relatie intern goed wordt onderhouden.

Voor een goede PA dienen bestuurders op belangrijke 
onderwerpen ook de partijlijn te gebruiken

Samenwerking en onderlinge kennisdeling tussen 
gemeenten is essentieel voor een goede PA.

Gemeenten dienen hun organisatie voor te 
lichten over de omgang met lokale lobbyisten. 

Politieke monitoring dient relevant, snel en 
actiegericht te gebeuren. M.a.w. maatwerk. 

Een PA-adviseur dient bestuurders 
goed in positie te brengen. 
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Gaan we terug naar hoe het was? Restauratie?
Of gaan we updaten als bij een renovatie?

Wat zijn de kansen? Verborgen voordelen
Niet opsluiten in eigen entiteit, durven door te leven

Bestuurlijke keuzes, lastige dossiers om te bekijken
Communicatie helpt als je de richtlijnen  

wilt toe-eigenen

Verscherpte speerpunten laten zien, pri-
oriteiten, daar hebben we behoefte aan
Informatie brengen en halen, een 
PA-adviseur is een informatie- 
makelaar

Het belang van public affairs groeit zo 
lijken we te beseffen

Elke gemeente zou een PA-unit  
moeten hebben

Kennis van zaken en timing voorkomt dat je doelen 
vertragen
De wisselwerking van inhoud en kennis van het Haagse

Zijn er kansen? Legio!
Maar hoe breng je die visie voorbij de  
grenzen van je regio?

EPPA dankt u voor uw tijd op Verantwoording dag
Draagvlak creëer je door contact

spoken word door  

Atta De Tolk (synopsis)

Hou je hand niet op maar steek je hand uit.

Ben je bestuurder omdat je bestuurder bent of omdat je ideëen 
hebt voor je stad? Als je het eerste bent zul je weinig indruk
 maken in Den Haag.

Paul Depla,  
burgemeester Breda, 
voorzitter Stedennetwerk G40www.eppa.nl

“Deze aanbevelingen zijn opgesteld in het webinar  
groeiende gemeentebelangen van 20 mei 2020.  
Er waren circa 15 deelnemers aanwezig.   

10 AANBEVELINGEN


