Ga goed voorbereid de verkiezingen en formatieperiode tegemoet!
Een belangrijk moment voor belangenbehartigers nadert weer: de Tweede Kamerverkiezingen van 17
maart 2021. Hoe zorg je ervoor dat jouw belang de aandacht krijgt die het verdient, tussen alle
verkiezingsprogramma’s, kandidatenlijsten, partijcongressen en debatten door? Krijg grip op de
verkiezingen en de periode erna met het verkiezingspakket van Van Oort & Van Oort. Wij verzorgen
op jouw belang toegespitste scans van de definitieve verkiezingsprogramma’s en de belangrijkste
debatten, zodat je altijd snel en volledig op de hoogte bent van de relevante ontwikkelingen in aanloop
naar de Tweede Kamerverkiezingen en je belang ook gedurende de formatie periode kunt borgen.
Ook helpen we je om je belang goed te positioneren tijdens de verkiezingen en daaropvolgende
kabinetsformatie. Daarnaast laten we tijdens bijeenkomsten en webinars van de Public Affairs
Academie experts aan het woord die jou de kennis en tools geven om op te komen voor jouw belang..
Zo zetten wij nét dat extra stapje om jou goed voor te bereiden op de verkiezingen.

Verkiezingspakket Van Oort & Van Oort
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Een Verkiezingspakket kan bestaan uit één van de volgende onderdelen,
of een combinatie daarvan.
Scans definitieve verkiezingsprogramma’s. We bieden overzichtelijke scans van de definitieve
verkiezingsprogramma’s van alle politieke partijen die nu in de Tweede Kamer zitten én van de
partijen die volgens de peilingen een zetel kunnen behalen;
Hierbij analyseren we de definitieve programma’s op de onderwerpen die voor jou relevant zijn
en die bijvoorbeeld mogelijkheden bieden in je lobby. We kunnen ook scans maken van de
CPB- en PBL-doorrekeningen van de verkiezingsprogramma’s. De verkiezingsprogramma’s zijn
ook interessant in de komende kabinetsperiode; zo heb je direct een beeld van de thema’s
waar partijen de komende vier jaar op willen inzetten.
Verslagen van debatten en advies over inbreng. Bij Van Oort en Van Oort volgen we de
Kamerdebatten en algemene overleggen (AO’s) die relevant zijn voor je belang.
Verkiezingsmonitoring. Van Oort & Van Oort volgt gericht al het (verkiezings)nieuws rond jouw
issue en monitort relevante documenten, publicaties en rapporten. We houden een
verkiezingsagenda bij met alle relevante debatten en andere events.
Adviesgesprek(ken) met ervaren adviseurs. Van Oort & Van Oort heeft ervaren adviseurs in
huis die je op weg kunnen helpen, met je kunnen sparren en met je mee kunnen denken. Zij
helpen je je belang optimaal te positioneren, in verkiezingstijd en daarna. Ook kunnen zij
analyses maken van de economisch-politieke context en adviseren hoe je je hierin kunt
positioneren.
Advies en organisatie verkiezingsevents. Gedurende de campagnetijd kan Van Oort & Van Oort
adviseren over het organiseren van interessante events, zoals politieke cafés, werkbezoeken,
verkiezingsdebatten etc. Ook kunnen we zorgdragen voor de praktische uitvoering en
communicatie.
Benadering nieuwe Kamerleden. Van Oort & Van Oort adviseert hoe je nieuwe Kamerleden het
best kunt benaderen na de verkiezingen.
Opstellen introductiedossiers. Vanuit jouw organisatie helpen we je bij het opstellen van
introductiedossiers voor nieuwe en blijvende Kamerleden.
Beïnvloeding rond formatie. We adviseren inzake de mogelijkheden invloed uit te oefenen
gedurende de formatieperiode.
Unieke content Public Affairs Academie. Je krijgt toegang tot actuele webinars en
bijeenkomsten van de Public Affairs Academie. Onze webinars en trainingen rond
belangenbehartiging en/of de actualiteit zijn gratis toegankelijk bij aanschaf van een
Verkiezingspakket van Van Oort & Van Oort. Kijk voor het actuele programma eens op onze
site.
Impact maken met je eigen webinar. Van Oort & Van Oort faciliteert ook webinars, waarin je
bijvoorbeeld zichtbaarheid kunt creëren voor jouw issue, digitaal om de tafel kan gaan met je
stakeholders of nieuwe kennis kunt delen. Uiteraard geheel in lijn met jouw public affairs- en
communicatiestrategie.
Incompany-mogelijkheden. Van Oort & Van Oort biedt ook incompany verschillende trainingen,
workshops en kennissessies in het kader van de verkiezingen. Digitaal en fysiek is allebei
mogelijk; informeer naar de mogelijkheden!
Bij het samenstellen van een Verkiezingspakket staat maatwerk voorop. In een geheel
vrijblijvend kennismakingsgesprek verkennen we graag samen de mogelijkheden.

Benieuwd?
Informeer via info@vanoortenvanoort.nl of bel naar 070 36 91 700.

