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Haagse	Feiten	Parlementaire	Monitoring	 	
	

	

	
Haagse Feiten is de parlementaire monitoringapplicatie die het professionals en 

organisaties makkelijk maakt om parlementaire informatie te monitoren, duiden en 

communiceren. Wij zijn geen public affairs bureau en bieden dus ook geen duiding. 

Haagse Feiten is bedoeld om zo veel mogelijk self-service te zijn voor organisaties, 

waarbij natuurlijk de helpdesk van Haagse Feiten ondersteuning biedt op het gebied 

van de inhoud en techniek.  

 

 

 
 

     Monitoring        Agenda      Spelers                  Archief 

 

Voor € 99 per maand kun je alle functies en documenten gebruiken die wij met en 

voor professionals ontwikkeld hebben.  

 

De applicatie is 100% responsive en functioneel op mobiel, wat wil zeggen dat alles 

wat je op een desktop of laptop kunt doen, ook via mobiel of tablet kan op onze 

gebruikersvriendelijke manier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle onderdelen van de dienst zijn door ons ontwikkeld en in eigen beheer, zodat we 

snel en goed kunnen inspelen op wensen en vragen van onze klanten. 

Haagse Feiten 
ü Onafhankelijk, objectief en zonder 

duiding 
 

ü Parlementaire data van alle 
relevante bronnen samen op één 
plek 
 

ü Politiek nieuws en tweets van de 
kamerleden 
 

ü Nieuwe documenten direct 
vindbaar 
 

ü Krachtige zoek- en 
filtermogelijkheden 
 

ü Zelf onderwerpen aanmaken 
 

ü E-mailattendering direct, per dag, 
per week 
 

ü Annoteren van alle documenten 
met trefwoorden en notities 
 

ü Samenwerken in teams 
 

ü Per kamerlid alle activiteiten 
bekijken 
 

ü De agenda van de Tweede 
doorzoekbaar 
 

ü Handige visualisaties om snel 
inzicht te krijgen 
 

ü Delen van documenten via Twitter, 
LinkedIn en e-mail met iedereen 
 

ü Optimaal bruikbaar op mobiel en 
tablet 


