
Parlementaire 
Informatie

Bronnen

Parlementaire Informatie biedt toegang 
tot de complete verzameling van 
Officiële Publicaties. Hieronder vallen: 
Kamerstukken, Kamervragen, agenda’s, 
Algemeen verbindendverklaringen 
van CAO’s, Handelingen, bijlagen, 
niet-dossierstukken, Staatscourant, 
Staatsblad en het Tractatenblad. 

Niets meer missen uit Den Haag.

Geen enkele organisatie kan zonder een volledig en actueel overzicht 
van de Haagse wet- en regelgeving en van de belangrijkste politieke 
ontwikkelingen binnen de branche. 
HowardsHome verzamelt in Parlementaire Informatie alle relevante 
informatie uit Den Haag. Het product bevat de Officiële Publicaties en
wet- en regelgeving van de Nederlandse overheid. Hieronder vallen
onder meer Kamerstukken, -vragen, -agenda’s en de Handelingen, maar
ook het Staatsblad en de Staatscourant. Het informatieoverzicht wordt 
meerdere keren per dag bijgewerkt.
Parlementaire Informatie biedt diverse mogelijkheden. Zo kunt u 
informatie doorzoeken, zoekvragen opslaan en e-mailattenderingen 
instellen. Ook is het mogelijk om te zoeken in het digitale archief dat 
teruggaat tot en met 1995.  

Met Parlementaire Informatie bent u altijd direct op de hoogte van  
de laatste ontwikkelingen. 

Functionaliteit

Zoeken 
Zowel eenvoudig als uitgebreid 
zoeken in alle informatie. 

Attendering 
Nieuwe stukken automatisch  
in uw e-mailbox.

Archief 
Terugzoeken tot en met 1995.

Attendering 
Zodra er nieuwe stukken  
beschikbaar komen, wordt u hierop 
geattendeerd. Direct of op een  
vooraf bepaald tijdstip. U bent  
altijd op tijd geïnformeerd. 

Compleet 
Toegang tot de complete 
verzameling Officiële Publicaties. 
Inclusief een archief vanaf 1995.  
U hoeft niets meer te missen.

Onopgemaakte stukken 
Ook onopgemaakte stukken  
worden opgenomen, waardoor  
u eerder kennis kunt nemen van 
belangrijke uitspraken, voorstellen  
en beslissingen. Zo bent u in staat  
om sneller te reageren.

Toegankelijk 
Alle bronnen toegankelijk via één 
zoekactie. Uitgebreide zoekfuncties 
waardoor u precies de juiste 
informatie vindt.  

Dossiers 
Opbouwen van dossiers naar keuze. 
U volgt eenvoudig de belangrijke 
ontwikkelingen per beleidsterrein. 

Integratie in uw nieuwsvoorziening 
Parlementaire Informatie kan 
worden opgenomen binnen de 
nieuwsoplossingen van HowardsHome. 
Zo heeft u in één oogopslag toegang 
tot parlementaire informatie en het 
laatste nieuws. De perfecte oplossing 
om iedereen binnen uw organisatie 
van de juiste informatie te voorzien. 

Een slimme toepassing die u tijd en geld bespaart.
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Nieuwsportal 
Een HowardsHome nieuwsportal  
is de oplossing voor organisaties die 
een helder gestructureerde 
nieuwsvoorziening willen inrichten 
op hun intranet of website. 
Hiermee filtert u de relevante 
nieuwsberichten uit alle 
beschikbare bronnen. 
U kunt dit zelf instellen of laten 
verzorgen door de specialisten  
van HowardsHome. 

Dagelijkse nieuwsbrieven
Niets meer missen! Iedere  
gebruiker ontvangt dagelijks zijn 
eigen selectie van al het nieuws 
van de afgelopen 24 uur. 

E-zine
Een nieuwsbrief als communicatie-
middel naar medewerkers, relaties 
of leden. U bepaalt zelf de inhoud, 
frequentie en tijdstip van 
verzending.  

Statistiek
Van alle functies worden statistieken 
bijgehouden. Zo krijgt u direct 
inzicht in klikgedrag van gebruikers 
en de populariteit van bronnen en 
berichten.

Zoeken 
U kunt uitgebreid zoeken in de 
recente berichten. Optioneel ook in 
een archief van één jaar.

Redactie en beheer
Binnen een nieuwsportal kunt u 
eenvoudig nieuwsberichten en 
gebruikers beheren, aanpassen of 
toevoegen. 

Aanpassing aan uw huisstijl
De vormgeving van zowel de 
nieuwsportal als de nieuwsbrief kan 
worden aangepast aan uw huisstijl, 
zodat de nieuwsvoorziening aansluit 
op uw intranet of website.

RSS
Voor eenvoudige opname in 
website of contentmanagement 
systeem wordt de output per 
nieuwsprofiel aangeboden in XML, 
Javascript of RSS.

Dagelijks speurt HowardsHome het internet af op zoek naar 
nieuwe berichten op de websites van dagbladen, vakbladen, 
brancheorganisaties, de overheid, regionale bronnen, weblogs, etc. 
Of het nu gaat om berichten waarin uw organisatie wordt genoemd, 
informatie over specifieke onderwerpen, markten, klanten of 
vakinhoudelijke informatie; HowardsHome vindt het. HowardsHome 
maakt gebruik van vrij beschikbare informatie en wijst dagelijks de 
weg in ruim 25.000 berichten uit meer dan 6.000 gekwalificeerde 
bronnen. Zowel nationaal als internationaal.

Iedere gebruiker ontvangt zijn persoonlijke selectie uit het
aangeboden nieuws, samengevoegd in één duidelijk overzicht.
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Ruim 250 organisaties vertrouwen dagelijks op HowardsHome, waaronder: Academisch Ziekenhuis Maastricht, Bouwend Nederland, 
Centraal Beheer Achmea, Deloitte, Delta Lloyd, Essent, Fortis, ING bank, NIVRA, Novagraaf, verschillende ministeries, Octrooicentrum, 
Provincie Gelderland, SDU Uitgevers, De Telegraaf, Vitens, Vereniging Nederlandse Gemeenten.

HowardsHome
Verzamelt nieuws voor u.
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Verrassend compleet, snel en eenvoudig.


