
WERKEN IN 
PUBLIC 
AFFAIRS

Ben je geïnteresseerd in politiek? Ben je nieuwsgierig naar

de impact van wetgevende beslissingen op mensen en

bedrijven? Wil je werken in een snel veranderende,

boeiende omgeving? Misschien is een carrière in pubic

affairs wel iets voor jou! 
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Wanneer EU-wetgevers een voorstel voor een richtlijn of verordening overwegen, is het

belangrijk dat zij over alle informatie beschikken over de gevolgen van die beslissing

voor de mensen in het veld. Dat kunnen kleine en grote bedrijven zijn, burgers, het

milieu, het klimaat, dierenwelzijn en meer. Interacties tussen de EU-instellingen en een

breed scala aan belangenvertegenwoordigers leiden tot een beter begrip van de zorgen

van burgers en bedrijven, creatievere en innovatieve oplossingen en uiteindelijk betere

beslissingen. 

Een belangrijk onderdeel van public affairs in de EU is het opbouwen van vertrouwen

met de EU-instellingen door ethisch en transparant te handelen. Via het

transparantieregister is het mogelijk een duidelijk beeld te krijgen van met wie

beleidsmakers spreken en hoe organisaties hun public affairs-activiteiten uitvoeren.

EPACA is al lang een voorstander van transparantie en ethiek in het beroep. 

Public affairs is een cruciaal onderdeel van het

democratische proces, waarbij de noodzakelijke kennis,

deskundigheid en inzichten uit de praktijk aan

besluitvormers worden overgebracht, zodat zij

weloverwogen keuzes kunnen maken. 

Public affairs is de activiteit van het vertegenwoordigen van de
belangen van bedrijven en/of burgers bij EU-beleidsmakers. 

Wat is public affairs en

waarom is het belangrijk? 



DAGELIJKSE BEZIGHEDEN VAN EEN PA-PROFESSIONAL

Elke dag is anders voor EU-public affairs professionals. Het werk bestaat uit een
mix van activiteiten zoals:

Analyse en monitoring van
beleidsontwikkelingen
Bijwonen of organiseren van
evenementen
Visienota’s en andere documenten
opstellen
Communicatiegerelateerde
activiteiten

Mediarelaties
Beheer van social media 
Opbouwen van netwerken
Uitwerken van campagnes
Outreach en het opzetten van
coalities

 

Een dag in het werk van een public affairs professional zit vol met uiteenlopende
taken en activiteiten, wat betekent dat je blijft leren en je vaardigheden blijft
ontwikkelen. 

Public affairs kan verschillende vormen aannemen. 

Van professionele en zelfstandige consultants tot interne

bedrijfsteams, niet-gouvernementele organisaties (NGO's),

advocaten en advocatenkantoren, handels-, bedrijfs- en

beroepsverenigingen, academische instellingen en denktanks,

groepen uit het maatschappelijk middenveld,

consumentenverenigingen en vakbonden. In zekere zin is elke

organisatie die ernaar streeft feiten en argumenten aan het

politieke debat toe te voegen betrokken bij public affairs, hoewel

ook andere termen kunnen worden gebruikt zoals

belangenbehartiging, overheidsbetrekkingen of lobbyen. 

Bij public affairs consultancies, bijvoorbeeld, krijg je de kans om veel
verschillende soorten klanten en sectoren te leren kennen, je vaardigheden aan
te scherpen en je expertise te ontwikkelen.



PA-CARRIÈRE

DE WEG NAAR EEN CARRIÈRE ALS PA-PROFESSIONAL 

NUTTIGE VAARDIGHEDEN KUNNEN ONTWIKKELD WORDEN 
TIJDENS STUDIES OF STAGES/STARTBANEN, ZOALS: 

Sterke schriftelijke en mondelinge vaardigheden
Vermogen om te discussiëren en te netwerken met diverse
types mensen
Oplossingsgericht denken
Analytisch en kritisch denken
Aandacht voor detail
Enthousiasme en passie

Politiek, Europees of Internationaal Recht, Europese
Studies, Politieke Wetenschappen, Diplomatie,
Internationale Betrekkingen
 
Andere, complementaire studierichtingen; Geschiedenis,
Communicatie, Journalistiek

Algemene
opleidingstrajecten 

Stages

Door studies te combineren met specifieke soorten stages
kunnen studenten een indruk krijgen van wat werken in
public affairs inhoudt, en kunnen zij de relevante
vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn voor een baan na
de studie.



Zelfs als je een volledig andere opleiding
volgt, kun je meer leren over EU public
affairs door korte cursussen te volgen
over de werking van de EU. Het is
belangrijk te onthouden dat public affairs-
activiteiten uiteenlopende vaardigheden
en sterke punten vereisen, van
beleidskennis tot sterke visuele
communicatie, van schrijfvaardigheden
tot technische knowhow. Wees niet bang
om te solliciteren voor stages waarbij je
meer kan leren over public affaires en
waar je kunt bouwen op de wisselwerking
tussen je kennis en de betreffende PA-
taken.

FAQs

Mensen met verschillende achtergronden,
diploma's en interesses komen bij public
affairs terecht. Als je besluit om in EU public
affairs te gaan werken, zijn er verschillende
opties: in-house (binnen een bedrijf), bij een
NGO, bij een adviesbureau (waar je aan veel
verschillende klanten en onderwerpen
werkt), bij een handelsvereniging (waar je de
belangen van bedrijven in een sector
vertegenwoordigt), of bij de EU-instellingen
zelf. Elke organisatie biedt verschillende
mogelijkheden voor progressie en groei.

Bij public affairs in de EU zijn de
functietitels: public affairs stagiair, EU-
communicatieassistent,
beleidsmedewerker,
beleidsadviseur/public affairs adviseur,
adviseur strategische communicatie, enz.

Behalve rechtstreeks kijken op de
website van organisaties waarin je
geïnteresseerd bent, zijn er ook
verschillende online vacaturewebsites: 
 
EuroBrussels: www.eurobrussels.com
UNjobs: www.unjobs.org
EurActiv: www.jobs.euractiv.com
LinkedIn: zoek op specifieke
functietitels
EU-instellingen:
www.epso.europa.eu/nl

Wat is een gebruikelijk carrièrepad in
PA?

Waar vind ik vacatures voor
public affairs in de EU?  

Ik ben op zoek naar een baan en
PA interesseert me; naar welke
functietitels/omschrijvingen moet
ik zoeken? 

Ik studeer een niet-gerelateerde 
opleiding, maar ben ook 
geïnteresseerd in Europese public 
affairs – hoe kan ik hier meer 
ervaring in opdoen? 

https://www.eurobrussels.com/
https://unjobs.org/
http://jobs.euractiv.com/


E-mail: info@epaca.org
Website: www.epaca.org
Twitter: @EpacaEU
Transparantieregister: 8828523562-52

EPACA (European Public Affairs Consltancies’ Association) is de Europese vereniging
van Europese public affairs adviesbureaus. Zij is de representatieve
beroepsorganisatie voor PA-consultancyncies die met Europese instellingen werken
en werd in januari 2005 opgericht. Sinds haar oprichting heeft EPACA een
professionele gedragscode en is zij een groot voorstander van transparante en
ethische normen in de sector. De code wordt sindsdien onderhouden en bijgewerkt
door onze leden en vormt de basis van alle gelijkaardige codes op de markt van
Europese zaken. EPACA zelf biedt geen stages of vacatures aan, maar stelt graag
haar middelen ter beschikking. 

OVER EPACA

Bij EPACA aangesloten bedrijven 

Action Europe
Acumen Public Affairs 
APCO Worldwide
ATREVIA
Biontino Europe
Boldt 
Burson Cohn & Wolfe
Central Lobby Consultants 
Cicero/Amo
Dentons Global Advisors
Eacon
Eamonn Bates Europe
Edelman 
EUK Consulting

Euralia
Eurofacts
Euronavigator
Europe Analytica
Euros Agency
FIPRA
Fleishman Hillard
FTI Consulting
GCI Health
Hanover
Hume Brophy
Incisive Health
Instinctif Partners
Kekst CNC

Kreab
Laroche Conseil
Logos 
Lysios
MAS Consulting 
Nemec+Chvatal
NOVE
Political Intelligence
Portland
Rud Pederson Public Affairs
SEC Newgate
Teneo
Weber Shandwick
Whitehouse Communications


