
3  Kansen tot beïnvloeding
Voor een succesvolle lobby is timing een zeer cruciale factor. Het is daarom van belang te weten en te vol-
gen in welke fase van besluitvorming het onderwerp van de lobby zich bevindt. Hoe eerder in de beginfase 
wordt begonnen, hoe meer invloed er kan worden uitgeoefend. Het Vakcentrum zet het besluitvormings-
traject en de daarbij behorende beïnvloedingskansen daarom op een rij.

Politieke partijen schrijven ruim zes maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen hun verkiezingspro-
gramma’s met daarin verschillende speerpunten en doelstellingen.

U kunt invloed uitoefenen op verkiezingsprogramma’s door gesprekken te voeren of door discussieavonden 
en politieke cafés te bezoeken.

Partijen die na de verkiezingen samen het college gaan vormen, spreken een collegeprogramma af, met daarin 
doelstellingen en speerpunten voor de komende vier jaar. Het beïnvloeden van een collegeprogramma zelf is 
lastig. Kansen liggen er wel op het moment dat beleidsambtenaren de doelstellingen van het collegeprogramma 
uitwerken tot beleidsplannen. Daarnaast worden jaarlijks een voorjaarsnota en begroting (najaar) voorbereid. 

Voer indien mogelijk gesprekken met ambtenaren namens een zo groot mogelijke achterban. Dat maakt 
uw positie een stuk sterker en vergroot de invloed.

Het eerste concept van het beleidsplan wordt besproken met de verantwoordelijke wethouder. Meestal 
vindt na dit gesprek een aanpassing plaats aan de wensen van de wethouder.

Licht tijdens een gesprek met de wethouder de knelpunten van het concept toe of organiseer een werkbe-
zoek en maak zo de knelpunten zichtbaar.

Na afronding van het concept beleidsplan organiseren gemeenten veelal een inspraakronde om bij belang-
hebbenden de mening over het plan te peilen en om draagvlak voor het plan te creëren.  

Ook hier geldt: Spreek op een inspraakavond zoveel mogelijk met één stem namens een zo groot mogelijke 
achterban.

Na de inspraak brengt de verantwoordelijke wethouder zijn beleidsplan in bij het college van B&W Deze 
beoordeelt of het plan doorgestuurd kan worden naar de gemeenteraad.

Beïnvloed raadsleden en wethouders, anders dan de verantwoordelijke wethouder(s). 
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Het college van B&W stuurt het plan door naar de gemeenteraad. Het conceptbeleidsplan/conceptbegro-
ting wordt vrijwel altijd eerst in een raadscommissie behandeld.

Beïnvloed de raadscommissie door standpunten toe te lichten tijdens deze bijeenkomsten.

Behandeling en vaststelling van het conceptbeleidsplan in de gemeenteraad.

Invloed kan op dit tijdstip nog worden uitgeoefend door de plaatselijke media als ondersteuning 
van de lobby in te zetten. 

Na vaststelling door de gemeenteraad voert het college het beleidsplan uit. Over de verschillende 
onderdelen van het plan worden zelfstandig uitvoeringsbesluiten genomen door het college. 

Tegen uitvoeringsbesluiten kan vaak bezwaar worden gemaakt bij de verantwoordelijke ambtenaar of 
beroepscommissie. Voor juridisch advies kunt u contact opnemen met Vakcentrum Bedrijfsadvies.

Lobby-instrumenten
Er zijn verschillende lobby-instrumenten die ingezet kunnen worden. Deze instrumenten worden onderver-
deeld  naar directe en indirecte methoden: 

Directe methoden  
•	 Regelmatig contact met ambtenaren
•	 Gesprek met raadslid of wethouder
•	 Persoonlijke brief
•	 Informeel contact 
•	 Organiseren bedrijfsbezoek 
•	 Activiteiten rondom verkiezingen 
•	 Organiseren politiek café
•	 Deelname hoorzitting/inspraakavond
•	 Demonstratie/manifestatie
•	 Indienen petitie/eigen voorstel

Indirecte methoden
•	 Uitgenodigd worden bij raadscommissie
•	 Documentatie: studies, rapporten 
•	 Via consumenten
•	 Contact met naaste medewerkers van   

beslissers  
•	 Via winkeliersvereniging 
•	 Via politieke partijen
•	 Inschakelen media
•	 Naar de rechter stappen
•	 Gebruik social media
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