
4  Indienen eigen voorstel 
Bij een gemeentelijke lobby wordt er in veel gevallen invloed uitgeoefend op de besluitvorming ten aan-
zien van onderwerpen aangedragen door de politiek. Er staat de levensmiddelendetaillist echter niets in 
de weg om ook met eigen voorstellen te komen. In onderstaand schema worden de verschillende stappen 
weergegeven bij het zelf indienen van een voorstel. 
 
Beïnvloedingstraject in geval van eigen voorstel 
1. Voorstel/wensen indienen bij wethouder, deze kunt u indien gewenst eerst ter toetsing aanbieden 

bij het Vakcentrum. Als de wethouder niet geïnteresseerd is, kan de gemeenteraad worden bena-
derd.

2. Voorzitter	of	griffier	van	de	betreffende	raadscommissie	verzoeken	de	wensen	of	het	(beleids)voor-
stel van de ondernemers op de agenda van de raadscommissie te zetten.

3. Als het punt op deze agenda staat, de fractiespecialisten uit de raadscommissie schriftelijk of 
mondeling benaderen om het voorstel toe te lichten. U kunt ze verzoeken tevens het voorstel te 
agenderen voor de raad. Ondernemers (bestuurders) kunnen ook verzoeken zelf het onderwerp toe 
te lichten tijdens de raadscommissie.

4. Als het voorstel van de ondernemers wordt geagendeerd voor de gemeenteraad, is het belangrijk 
om de diverse fracties (nogmaals) te  benaderen om hen te overtuigen van het nut en de nood-
zaak van het voorstel.

5. De gemeenteraad kan het voorstel overnemen als initiatiefvoorstel. Ook kan de raad de wethouder 
‘dwingen’ om zelf met voorstellen te komen over het betreffende onderwerp.

5  Netwerk opbouwen
‘Lobbyen doet u als er iets speelt, netwerken doet u in vredestijd!’ Een wijsheid die ten grondslag ligt aan 
het al dan niet succesvol zijn van een lobby. Netwerken betekent contacten opbouwen; wie je kent is vaak 
even belangrijk als wat je kunt. Het uitgangspunt van een netwerkgesprek zal altijd wederkerigheid en 
interesse moeten zijn. Immers, het gaat erom wat je voor elkaar kunt betekenen. Voor het opbouwen van 
een adequaat netwerk zijn verschillende manieren, zoals: 
•	 Word lid van lokale ondernemersverenigingen/businessclubs.
•	 Maak periodiek een afspraak met relevante raadsleden of fractievoorzitters om ‘bij te praten’. Zij 

hebben behoefte aan contacten met burgers en aan informatie en gezichtspunten vanuit het bedrijfs-
leven.

•	 Maak eens een afspraak met de voor u relevante beleidsambtenaar. Niet als privé-persoon, maar als 
ondernemer of werkgever. Goede contacten met relevante ambtenaren zijn cruciaal voor een snelle 
informatievoorziening en daardoor tijdige lobby. Beleidsambtenaren kunnen bijvoorbeeld als eerste 
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Goede voorbereiding
Voordat het lobbyen gestart wordt, is er een aantal punten dat de aandacht vraagt:

•	 Bepaal het belang (wat zijn de kansen en bedreigingen) en beperk het zoveel mogelijk tot één 
onderwerp.

•	 Onderzoek welke partijen belang hebben bij de lobby en probeer vervolgens een zo breed mo-
gelijke achterban samen te stellen. Bundeling van krachten is essentieel om beleid te kunnen 
beïnvloeden.

•	 Vertaal dat belang in een maatschappelijk belang. Een forse legesverhoging/verhoging precario-
rechten is bijvoorbeeld slecht voor het lokale ondernemersklimaat.

•	 Bepaal bij wie er aangeklopt moet worden: ambtenaar, gemeenteraadslid of wethouder. Dit hangt 
af van de fase van besluitvorming waarin het onderwerp zich bevindt. 

•	 Zorg ervoor dat alle neuzen dezelfde kant op staan. Als er verdeeldheid bestaat onder onderne-
mers, dan bestaat de kans om tegen elkaar te worden uitgespeeld.

•	 Inventariseer welke instrumenten inzetbaar zijn in welke fase van het beïnvloedingstraject en 
maak daar een mix van.

•	 Wijs één of meerdere woordvoerders aan die de lobby voeren, regisseren en/of coördineren.
•	 Verlies ontwikkelingen in omliggende gemeenten niet uit het oog.

aangeven wanneer een onderwerp in de gemeenteraad of het college van B&W behandeld wordt.
•	 Organiseer als ondernemersvereniging een werkbezoek of politiek café voor wethouders en raadsle-

den. Neem een lokale kwestie als bijvoorbeeld de koopzondagen, bel de fractievoorzitters van alle 
partijen en vraag of ze met elkaar en met ondernemers in debat willen gaan over deze kwestie. Regel 
een zaal en zorg voor een goede voorzitter. Het is tevens een goed moment om ook de lokale pers uit 
te	nodigen	en	de	ondernemersvereniging	te	profileren.	Dit	soort	initiatieven	wordt	door	politici	veelal	
op prijs gesteld.

•	 Neem plaats op de publiekstribune tijdens een raads- of commissievergadering als er een MKB-gere-
lateerd onderwerp op de agenda staat. Met name de pauzes van deze vergaderingen zijn erg geschikt 
om te netwerken en te lobbyen.

•	 Onderhoud goede relaties met journalisten van lokale en regionale kranten. Een krantenbericht kan in 
een aantal gevallen voldoende zijn om een punt op de politieke agenda te plaatsen en/of te houden. 
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