Onze Public Affairs controlelijst
Bij het besturen van uw onderneming komt veel kijken. Controlelijsten zijn een hulpmiddel om alle
activiteiten binnen uw organisatie zo georganiseerd en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Om te
ontdekken of binnen uw organisatie het Public Affairs- traject (PA) goed is georganiseerd en u er dus
optimaal rendement uit haalt, hoeft u alleen maar deze lijst in te vullen met ja nee soms/beetje
Veel plezier hiermee!

ja nee soms/beetje
1.

Heeft u een meerjarige strategienota om de koers en de focus
van uw onderneming te kunnen onderbouwen?

2.

Is het helder hoe uw PA doelstellingen zijn verbonden met de
koers en de focus in de (meerjarige) strategienota?

3.

Zijn de PA-uitgangspunten van uw organisatie duidelijk
(‘onze manieren’)?

4.

Is er jaarlijks een helder overzicht van de PA doelstellingen
die uw onderneming wil bereiken en de daarbij te volgen
dossiers / onderwerpen?

5.

Is er intern binnen uw organisatie een gestructureerde aanpak
van PA dossiers (methode en opvolging afspraken)?

6.

Heeft u toegang tot Kamerstukken en of beleidsdocumenten, etc?

7.

Zijn de interne taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
ten aanzien van PA activiteiten helder vastgelegd?

8.

Is de systematische monitoring van bronnen en dossiers goed
geregeld?

9.

Heeft uw organisatie de benodigde dossierkennis of kan deze
snel geregeld worden?

10.

Is uw ICT ondersteunend aan Public Affairs, door middel van
een dynamisch en een up to date CRM-systeem?
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11.

Is er in uw dagelijks werk in voorzien dat politieke trends of
veranderingen vertaald worden naar uw werk en organisatie?

12.

Heeft u een actueel overzicht van uw stakeholder top 25?

13.

Heeft u een vast, periodiek contact met uw belangrijkste stakeholders?

14.

Kunt u indien nodig, uw belangrijkste stakeholders binnen twee uur
aan de telefoon krijgen of op zeer korte termijn een afspraak met hen
maken?

15.

Is er een visie op de inzet van uw organisatie (directie en de RvC
in gesprekken (bijvoorbeeld op welk niveau wie benadert))?

16.

Is er een visie op de inzet van uw onderneming en het bestuur
in externe gesprekken (bijv. welk niveau spreekt met welk niveau)?

17.

Kenmerken bestuursvergaderingen zich door groot maatschappelijk
Inzicht en activiteit?

18.

Houdt u bij de selectie van bestuurders rekening met deze eigenschap?

19.

Ontplooit u anderszins initiatieven om dit te bevorderen bij uw bestuur?

20.

Hebben u en uw bestuur een langetermijnvisie van waaruit PA activiteiten
worden ondernomen?

21.

Delen belangrijke beslisorganen (MT, eventueel OR) in uw organisatie
deze visie en wordt u dus niet intern “ingehaald’?

22.

Houdt u bij de werving van nieuwe mensen expliciet rekening
met de Public Affairstaak (bijvoorbeeld in de vorm van een assessment)?

23.

Is intern in de HRM-instrumenten een plaats ingeruimd (bijvoorbeeld
bij beoordelingsgesprek) voor de mogelijkheid dat de persoon
wordt ingezet op PA activiteiten?

24.

Is er in het opleidingsbudget en-aanbod intern, specifiek aandacht
voor PA?

25.

Is er in de werkoverleggen regelmatig aandacht voor de kwaliteit
van de PA activiteiten?

26.

Heeft u een visie op stakeholderevents van uw organisatie
en de rol van Public Affairs daarbij?
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27.

Is PR bij u een actief inzetbaar middel?

28.

Heeft u een visie op de relatie tussen PA en PR?

29.

Is er een heldere interne afspraak over de woordvoering
namens de organisatie?

30.

Krijgt u binnen twee uur een persbericht de deur uit?

31.

Kent u thema journalisten van tenminste drie grote kranten
en kennen zij u?

32.

Wordt u tenminste een keer per maand door een van hen
gevraagd voor een informeel gesprek over de voortgang van
dossiers (en de rol van uw onderneming daarin?)

33.

Evalueert u en/of uw bestuur een PA activiteit na afloop?

34.

Worden ‘PA lessen’ ergens vastgelegd en/ of ontsloten?

35.

Onderzoekt u periodiek bij uw stakeholders hoe u ‘er op staat’?

Aantal
Elk ja-antwoord is 4 punten.
Tel de ja-antwoorden op en vul hier de score in:
Elk nee-antwoord is 0 punten.
Tel de nee-antwoorden op en vul hier de score in:
Elk soms/beetje-antwoord is 2 punten.
Tel de antwoorden op en vul hier de score in:
Totaal punten ja nee soms/beetje
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Het resultaat
Minder dan 80 punten:
Als PA-activiteiten bij u een (belangrijk) onderwerp zijn om uw gewenste omzetcijfers te halen of uw strategie-doelen
te bereiken, heeft uw organisatie een groot probleem. Vraag met spoed advies.
Onderneem tot die tijd geen PA activiteiten meer.
Tussen de 81 en de 125 punten:
Dat is zeker niet slecht. Verbetering is echter zeer goed mogelijk. Neem de tijd om eens na te
denken over uw organisatie en over de benodigde beleidsaanpassingen en strategieaanpassingen.
Meer dan 126 punten:
Dat is grote klasse!
Wij hopen uw organisatie niet als tegenstrever te treffen in een PA-traject.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over hoe u Public Affairs ook voor uw bedrijf kunt laten werken, neem dan even contact met
ons op. Het is zo makkelijk!
Gebruik daarvoor bijvoorbeeld het reactieformulier http://www.bussmo.nl/reactieformulier.html op onze site of stuur een

email met uw vragen naar info@bussmo.nl Graag tot binnenkort!
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