
Stakeholder Intelligence Monitor

Met de SDG monitor ben je snel en doorlopend op de hoogte van actuele en relevante informatie met 

betrekking tot de Sustainable Development Goals (SDGs). Met deze SDG monitor bieden wij een 

monitor van topkwaliteit aan tegen een scherpe prijs. De SDG monitor is gericht op organisaties en 

bedrijven die bezig zijn met de wereld om zich heen en een positieve bijdrage willen leveren.

Wat bieden we?

Ongelimiteerd verspreiden

Of alleen u notificaties wilt 

ontvangen, of 500 mensen 

in uw organisatie: de prijs 

blijft gelijk.

Gereduceerd tarief

De SDG monitor is € 500 p.m. 

(exclusief BTW en 5% reis- en 

kantoorkosten). Voor deze 

prijs monitoren wij 2 SDGs. 

Politieke agenda

Een duidelijke en 

herkenbare politieke 

agenda, makkelijk te 

importeren naar uw eigen 

agenda.

State-of-the-art alerts

Zelf instellen wat en van wie 

u intelligence wilt ontvangen, 

in de frequentie waar u wat 

aan heeft.

Archief van nu

Het online dashboard fungeert 

als database met uw 

berichten, gemakkelijker terug 

vinden en  doorzoekbaar als 

naslagwerk.

Slimme combinatie van mensenwerk & IT: 

U mist niets, ook niet als trefwoorden niet exact 

overeenkomen. Daarnaast maken we van elk 

bericht een samenvatting met relevante 

informatie. Nooit meer eerst lezen en dan andere 

informeren, maar vertrouwen op onze berichten.

Er is zó veel meer informatie beschikbaar: 

De overheid, politiek en stakeholders publiceren 

in een week duizenden documenten, 

persberichten en brieven. Wij temmen die 

informatiestroom voor u, zodat u tijd overhoudt 

voor belangrijk werk!

Alles over de SDGs: Uit de 17 SDGs kies je de 

voor jouw organisatie relevante doelen. Daarnaast 

ontvang je alle relevante informatie rondom de 

SDGs en MVO-beleid. Wij monitoren de SDGs in 

de volle breedte: van vrouwenrechten tot 

duurzame consumptie en schoon drinkwater.

Nooit te veel informatie: Een te volle mailbox 

zorgt er voor dat ondanks alle goede bedoelingen 

u toch informatie kunt missen. Bij ons kunt u zelf 

kiezen van welke issues en stakeholders u direct 

op de hoogte wilt zijn, en waar een dagelijks of 

wekelijks overzicht voldoende kan zijn. 



De Stakeholder Intelligence Monitor ontvangt u in uw mailbox of 

bekijkt u 24/7 in het online dashboard en archief. Daar vindt u ook 

altijd de politieke agenda met voor u relevante vergaderingen en 

debatten in politiek Den Haag.

U bent niet meer zelf bezig informatie te zoeken in de grote stroom 

van publicaties van de Rijksoverheid en Tweede Kamer, waardoor u 

meer tijd hebt voor het echt belangrijke werk. 

Wilt u meer weten over de SDG monitor of onze andere 

intelligence en engagements tools? Neem dan contact op 

met Wepublic. We komen graag langs om een 

demonstratie te geven en lichten onze visie graag toe.

www.wepublic.nl

info@wepublic.nl

020 - 24 05 530

Of neem direct contact op met: 

Benjamin van Es

Manager Stakeholder Intelligence & senior adviseur 

benjamin.vanes@wepublic.nl of 06 - 13 69 67 71

Elk bericht bevat een voor u 

relevante samenvatting en een 

indicatie van de stand van 

zaken.

De agenda bevat voor u 

relevante politieke momenten, 

makkelijk toe te voegen aan uw 

eigen agenda.


