
 

 
 

Public Affairs 2.0 
 
In samenwerking met de toonaangevende Belgische Public Affairs-kantoren akkanto, Whyte 
en Interel, en met de medewerking van (voormalige) politici en kabinetsmedewerkers, 
worden tijdens de PA Academy sessies de laatste inzichten gedeeld met betrekking tot het 
vak van belangenbehartiger. 
 
In het kader van het vierde seizoen van de PA Academy, lanceerde het VBO in maart 2020 
een online bevraging bij meer dan 850 contacten. Het VBO wilde hiermee de PA-activiteiten 
bij sectorfederaties en bedrijven in kaart brengen, polsen naar de heersende percepties over 
het vak en de uitdagingen voor de toekomst.  
 
Met 35 deelnemers, waarvan 26 mannen en 9 vrouwen, bleef de respons relatief beperkt. 
Toch bieden de antwoorden een aantal nuttige inzichten, die we hieronder toelichten. De 
evenwichtige spreiding tussen jonge en ervaren PA-professionals maakt deze steekproef 
ons inziens ook heel representatief voor wat leeft in het vak. 
 
De opmerkelijkste resultaten uit de enquête boden de nodige inspiratie voor de laatste sessie 
van de PA Academy voor dit seizoen. De inzichten die tijdens die sessie gedeeld werden, 
worden hier ook bondig weergegeven. 

 
De reputatie van de PA-professional: er is nog werk aan de winkel 
 
Op de vraag of hun omgeving de relevantie en de impact van PA voldoende inziet, 
antwoorden de deelnemers gematigd positief. Ze slagen er dus naar eigen zeggen in om 
hun meerwaarde voor de organisatie aan te tonen. Maar er is zeker nog ruimte voor 
verbetering. Het meetbaar maken van de impact van public affairs lijkt daarbij een uitdaging 
waarmee menig PA’er worstelt, aangezien hij of zij vaak op lange termijn werkt, afhankelijk 
is van heel wat moeilijk beheersbare variabelen – gaande van meerderheidswissels, over 
onvoorziene crisissen tot activistische belanghebbenden. Uit de sessie bleek dat de 
professional toch over een aantal instrumenten beschikt om de meerwaarde van het PA-
werk tastbaar te maken. Vooreerst is het essentieel om van bij aanvang te verduidelijken hoe 
de activiteiten zullen bijdragen tot het behalen van de organisatie- of bedrijfsdoelstellingen. 
Die zogenaamde value proposition kan verschillende vormen aannemen, zoals de reputatie 
beschermen zodat de stem in het debat wordt gehoord, de meerkost van nieuwe regelgeving 
beperken, de organisatie helpen om zich snel aan te passen aan een nieuw reglementair 
kader, via wetgeving ervoor zorgen dat er nieuwe markten aangeboord worden, enz.  Op 
basis van die value proposition, kan de PA-professional een boordtabel uitwerken. Die geeft 
niet alleen weer welke acties hij onderneemt, maar helpt ook nagaan of die acties een impact 
hebben op de perceptie van de belanghebbenden en de uiteindelijke politieke 
besluitvorming. 
 
Uit de peiling blijkt bovendien dat er bij omstaanders nog heel wat negatieve percepties 
bestaan over public affairs. De vaakst genoemde vooroordelen: PA-verantwoordelijken 
vertegenwoordigen enkel grote bedrijven die uit zijn op winst en ze verwerven hun invloed 
door omkoperij, onethisch gedrag en ‘voor wat, hoort wat’ transacties. Die perceptie wordt 
ongetwijfeld gevoed door de filmindustrie, maar vertaalt ook de groeiende wens van 



maatschappij en politiek om belangenbehartiging transparanter te maken. Opmerkelijk 
daarbij is dat 4 op de 10 deelnemers aan de peiling van mening is dat er vandaag geen 
duidelijke deontologische regels bestaan voor het vak. Nochtans, en dat werd tijdens de PA 
Academy-sessie duidelijk, wordt er zowel vanuit de vakverenigingen, als vanwege de 
overheid gewerkt aan regels die de transparantie en de integriteit van de betrokken 
lobbyisten en politici moeten garanderen. Zo stelde de vereniging van Belgische PA- 
professionals BEPACT een Charter op dat een reeks principes instelt, waartoe de BEPACT-
leden zich moeten verbinden. Daarnaast heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers een 
transparantieregister opgesteld en stelt het federale regeerakkoord om dat register te 
evalueren met het oog op een uitbreiding naar regering en kabinetten. 
 

Heel wat vaardigheden vereist 
 
De peiling bracht ook aan het licht dat de ideale PA-professional over heel wat vaardigheden 
moet beschikken. Ze kunnen in vier categorieën worden ondergebracht: kennis, vakkennis, 
communicatie en attitude. Uiteraard bestaan er tussen deze categorieën veel raakvlakken. 
 

1. Kennis 

 
Een belangenbehartiger kan niet functioneren zonder een stevige dosis dossierkennis. Hij of 
zij dient de techniciteit van een problematiek in de vingers te hebben, maar moet er 
tegelijkertijd in slagen om de essentie ervan over te brengen naar een minder onderlegd 
publiek. Om het met de woorden van Einstein te zeggen: “Als je het niet eenvoudig kan 
uitleggen, dan begrijp je het onvoldoende”. 
 
Uit de peiling blijkt dat het niet altijd vanzelfsprekend is om voeling te houden met wat er leeft 
op de werkvloer of bij de leden van de sectorfederatie. Het VBO gaf tijdens de sessie mee 
hoe het de vinger aan de pols van de Belgische bedrijven tracht te houden. Naast de 
traditionele Raad van Bestuur en de commissies en platformen, werd ook een Strategisch 
Comité opgezet met een representatieve selectie van bedrijfsleiders, die regelmatig 
betrokken worden bij de standpuntbepaling. Bovendien wordt de Raad van Bestuur rond 
bepaalde thema’s verruimd met vertegenwoordigers uit het middenveld en ngo’s. 

 
2. Vakkennis 

 
In het Engels zouden we spreken over knowhow, m.a.w. de kennis die noodzakelijk is om je 
boodschap tot bij beleidsmakers te brengen met het oog op de beïnvloeding van hun 
beslissingen.  
 
Als PA-professional moet je weten hoe de vele Belgische instellingen in elkaar zitten en wie 
bevoegd is voor wat. Je moet de geschreven en ongeschreven regels van de besluitvorming 
in de vingers hebben. Het politieke speelveld kunnen lezen, de krachtsverhoudingen in kaart 
brengen en op methodische wijze de hefbomen kunnen hanteren die je ter beschikking hebt. 
Ten slotte moet je een netwerk uitbouwen dat nuttige informatie kan verschaffen en dat 
bereid is om naar jouw argumenten te luisteren.  
 
Uit de peiling bleek dat, hoewel de meeste PA-professionals erin slagen om het Belgische 
labyrint te doorgronden, ze er zich nog vaak over verbazen dat bepaalde politieke 
beslissingen, ondanks duidelijke signalen, toch een andere wending krijgen. Daarbij speelt 
de Belgische consensus en het daarbij aansluitende ‘donnant-donnant’-principe ongetwijfeld 



een belangrijke rol. Uit wetenschappelijk onderzoek in het Verenigd Koninkrijk blijkt echter 
dat er ook andere krachten werkzaam zijn, die gedragswetenschappelijk verklaard kunnen 
worden. Zo leerden we tijdens de sessie dat ook beleidsmakers feiten en cijfers die ingaan 
tegen hun visie, durven wegredeneren; dat politici er vaak reflexmatig van uitgaan dat een 
meerderheid van de bevolking hun mening deelt en dat ze de impact van hun beleidsdaden 
fors overschatten. Als PA-professional kun je best deze en vele andere biases onderkennen 
en leren bespelen. 
 
De sessie bracht ook aan het licht dat je, om Europese beslissingen te beïnvloeden, niet 
automatisch de Belgische (institutionele) wegen moet bewandelen. Het loont soms de moeite 
om de interfederale instellingen te ‘by-passen’ en rechtsreeks op Europees niveau je stem 
te laten horen, of zelfs steun te vinden voor jouw standpunt in andere Europese lidstaten. 
 

3. Communicatie 
 
Het spreekt voor zich dat een lobbyist een overtuigend verhaal moet kunnen vertellen. Maar 
de meeste respondenten zijn het erover eens dat het ook essentieel is om goed te kunnen 
luisteren naar wat jouw gesprekspartner te vertellen heeft. Het is namelijk uitermate 
belangrijk om aansluiting te vinden bij zijn of haar bekommernissen en visie over een 
bepaalde problematiek. Ten slotte moet je ook kunnen onderhandelen en een consensus 
durven nastreven. 

 
De peiling gaf duidelijk aan dat de COVID-19-pandemie een impact heeft op de manier 
waarop we aan public affairs doen. Het traditionele netwerken, waarbij wat in de 
wandelgangen wordt verteld – minstens – even belangrijk is als wat tijdens de meeting aan 
bod kwam, plaats moest ruimen voor de meer formele videoconferenties. Toch heeft de 
‘nieuwe manier van werken’ bepaalde beleidsmakers, hoe ironisch ook, toegankelijker 
gemaakt.    

 
4. Attitude 
 

Een lobbyist komt in België niet ver zonder een flinke dosis doorzettingsvermogen en 
assertiviteit. Politieke beslissingen laten wel vaker op zich wachten.  
 
Blijf desalniettemin alert en flexibel, zodat je geen kansen laat liggen die zich soms uit het 
niets aanbieden om jouw punt opnieuw op de politieke agenda te plaatsen. Ga ook resoluut 
op zoek naar een win-win. 
 
Ondertussen bouw je best geduldig verder aan jouw credibiliteit, over verschillende 
partijgrenzen heen, want de opposant van vandaag is wellicht de beleidsmaker van morgen.  
 
Ten slotte, ligt de meerwaarde van een PA-professional ook in zijn coachingvaardigheden. 
Anderen informeren over wat er staat te veranderen en hoe ze hierop kunnen inspelen, hen 
vertellen hoe hun bijdrage aan de reputatie van de onderneming de beïnvloedingsagenda 
mee vooruithelpt, waarom ieder van ons best een netwerk uitbouwt, waarom je soms 
tevreden moet zijn met de grootste gemene deler, enz. In elke goede PA’er schuilt een 
pedagoog! 
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