
Plan van aanpak Public Affairs

Bepalen van het doel
De beleidsbeïnvloeding voor Educatis kan gericht zijn op een aantal onderwerpen. Te denken valt aan het behoud en het de 
verdediging van bijzonder onderwijs, hoe men invulling geeft aan christelijk onderwijs, zowel in scholen als in gezinnen, extra 
financiële middelen krijgen voor bijzondere projecten, inspraak hebben in gemeentelijke aangelegenheden inzake kinderwelzijn, 
invloed op het curriculum van opleidingen teneinde het onderwijs te verbeteren.

Bepalen van actoren en factoren
Welke stakeholders hebben de kaarten in handen, met welke mensen moet Educatis om tafel om een bepaalde verandering te 
bewerkstelligen.

Onderzoeken van strategische allianties 
Welke groepen, verenigingen of organisaties hebben hetzelfde doel. Kan er een alliantie aangegaan worden om de gewenste 
beïnvloeding/het gewenste resultaat te bereiken.

Vatstellen van tegenstanders en vinden van medestanders
Onderwerpen als bijzonder onderwijs hebben de nodige tegenstanders, maar gelukkig ook medestanders. Het identificeren van 
deze tegenstanders (en het formuleren van actie op deze groepen) is een noodzakelijke activiteit om grip te krijgen op het veld 
van krachten binnen public affairs.

Zoeken naar het optimaal haalbare
Het is vaak niet mogelijk om de eigen wens één op één voor elkaar te krijgen. Wat is een haalbaar alternatief, welke doelen 
behalen dienen ook het algemeen belang, en op welke gebieden zijn er onverwachte win-win situaties te sluiten.

Uitvoeren van een beïnvloedingsstrategie
Het grootste deel van beleidsbeïnvloeding gebeurt door een of een combinatie van deze interventies.
• Informatie verschaffen aan belangrijke actoren op het juiste moment. Hierbij is Issuemanagement erg belangrijk. Alertheid 

bij de vereniging kan ervoor zorgen dat je werkelijk invloed uit kunt oefenen door op tijd een actor van dienst te zijn.
• Gesprekken voeren met sleutelfiguren en beleidsmakers in politiek en maatschappelijke organisaties. Vaak in informele 

sfeer met een lunch of borrel
• Beschikbaar zijn en een goede reputatie hebben als kennis- of samenwerkingspartner. Dit wordt bereikt door het bezoeken 

van seminars, netwerkevents.
• Organiseren van bedrijfsbezoeken, bijvoorbeeld van een politieke partij of van een tegenstander van een standpunt, aan 

een van de scholen van de vereniging.
• Iets voor de sleutelfiguur/belangrijke partij betekenen zodat er goodwill ontstaat.

Borgen en verantwoorden
In het jaarverslag wordt verslag gelegd van de alertheid van de organisatie en de genomen interventies. Dit functioneert tevens 
als interne borging. 


