Uitnodiging boekpresentatie

Het vakgebied public affairs
groeit. Het aantal professionals
neemt toe. Ze liggen onder het
vergrootglas van de media en de
politiek. En het speelveld
verandert. Nieuwe uitdagers en
burgers zetten issues op de
agenda. Beïnvloeding richt zich
niet alleen op de politiek, maar
steeds vaker ook op stakeholders
in de maatschappij. Via sociale
media en andere kanalen.

Door die complexiteit is public
affairs toe aan een kwalitatieve
sprong. Public affairs in
maatschappelijk perspectief
levert het fundament voor
strategisch denken over public
Graag nodig ik je uit voor de presentatie van ons nieuwe boek:
affairs in de maatschappelijke
context. Met nieuwe inzichten
over het managen van wicked
issues, het vormen en
onderhouden van coalities, het
samenwerken met collega’s aan
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‘reflectieve professional’ over
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competenties die daarbij horen.

Public affairs in maatschappelijk perspectief Professional tussen wetenschap en praktijk

Tijd: donderdag 29 augustus 2019 van 16.00 tot 17.15 uur. Met
aansluitend een borrel.
Plaats: Universiteit Leiden Campus Den Haag, Wijnhavengebouw. Adres:
Turfmarkt 99, 2511 DP Den Haag.

Meld je aan
Wil je erbij zijn? Laat ons dat dan weten. Aanmelden voor de presentatie
kan in een mail naar: paboeklancering@gmail.com
Ik hoop je donderdag 29 augustus te zien!

Hartelijke groet, ook namens de andere auteurs,
Erik van Venetië
contact@erikvanvenetie.nl
Telefoon: 06-3729 5412

De auteurs combineren
wetenschappelijke inzichten met
hun praktijkervaring en eigen
onderzoek. Dertien gastauteurs
leveren bijdragen over de
historie, de digitalisering en de
juridisering, over public affairs
in multinationale bedrijven en de
lobby door decentrale
overheden.
Dit boek is onmisbaar voor
studenten en voor professionals
die de verdieping zoeken. En
voor iedereen – beroepsmatig of
als amateur – die zoekt naar
systematische kennis en een
methodische aanpak om een
succesvolle strategie te
ontwerpen en de impact van het
eigen handelen in te schatten en
te evalueren.

