
6  Succesfactoren en valkuilen
Eén van de meest effectieve lobby instrumenten is het lobbygesprek. Om dit tot een succes te maken, 
is het zinvol om aan de volgende zaken te denken:

•	 Niet klagen, blijf zakelijk en vriendelijk. De gesprekspartner is in een later stadium misschien weer 
nodig voor iets anders. 

•	 Niet opdringerig, drammerig of agressief communiceren. Neem het verlies als dat aan de orde is en 
kijk zo nodig welke andere wegen er te bewandelen zijn zoals pers en/of raadsleden benaderen.

•	 Verpak de boodschap op een positieve manier en ga het gesprek constructief aan. Bijvoorbeeld het 
aankaarten van hoge administratieve lasten: klaag niet dat alle regels overbodig zijn. Geef aan dat 
het de normaalste zaak van de wereld is dat er veilig en volgens de regels gewerkt wordt, maar dat 
enkele regels volledig doorschieten of zelfs strijdig met elkaar zijn.

•	 Spreek de intentie uit ‘samen met de gemeente het knelpunt te willen oplossen’.
•	 Inlevingsvermogen: begrip tonen voor de positie van de gesprekspartner.
•	 Bereidheid tonen tot het sluiten van compromissen.
•	 Een ruilmiddel aanbieden. Bijvoorbeeld samenwerking of zelfregulering in de vorm van een conve-

nant aanbieden. Medewerking verlenen aan een ander onderwerp of het doen van positieve persui-
tingen over de betreffende wethouder.

•	 Onderstreep de meerwaarde van de zelfstandige levens-
middelendetaillist. Maak hierbij gebruik van het rapport 
‘De zelfstandige levensmiddelendetaillist en zijn meer-
waarde’ van het Vakcentrum.

•	 Een kleine attentie van geringe waarde uit uw eigen 
winkel wordt veelal op prijs gesteld door de betreffende 
ambtenaar, raadslid of wethouder.
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Succesfactoren
♦ Timing is van cruciaal belang.
♦ Probeer bij startende ambtenaren, raadsleden en wethouders ‘te scoren’. Zij staan nog open voor  

nieuwe inzichten en visies. Het tegenovergestelde geldt veelal voor langzittende beslissers.  
♦ Wees zo min mogelijk voorspelbaar, ga bijvoorbeeld een coalitie aan met andere partijen, liefst   

uit onverwachte hoek. Breng op verrassende wijze de boodschap over (verzin iets leuks tijdens   
een werkbezoek of politiek café).

♦ Verschaf feitelijke en juiste informatie. Alleen dan kan er een vertrouwensband worden opge-
bouwd.

♦ Als een raadslid of wethouder het standpunt overneemt en verdedigt, vergeet dan niet hem of   
haar te bedanken met een brief of positieve pers. Ongeacht de uitkomst van de lobby.

♦ Als de wethouder of ambtenaren niet willen meewerken, richt dan de pijlen op de gemeenteraad. 
♦ De pers kan altijd ingeschakeld worden om wantoestanden aan te kaarten.
♦ Zet zoveel mogelijk lobbymiddelen tegelijkertijd in. 
♦ Besteed tijd aan het opbouwen van een netwerk, juist in tijden dat er niet direct lobby-onderwer-

pen op de agenda staan! Ga niet alleen praten met ambtenaren, raadsleden en wethouders op   
de momenten dat het nodig is. Neem ook contact op (informatieve brief, voortgangsgesprek, werk-
bezoek, politiek café, netwerkborrel) als er niets aan de hand is. 

♦ Zorg voor een zo groot mogelijke achterban. 
♦ Zorg voor een positief imago van de winkels en ondernemersvereniging. Dit lukt het best door een  

positieve grondhouding en het uitstralen van goed ondernemerschap. 

Valkuilen
♦ Richt de pijlen nooit op slechts één partij of alleen coalitiepartijen. 
 Na de verkiezingen komen oppositiepartijen wellicht in de coalitie. 
 Bouw dus ook bij de oppositiepartijen een netwerk op.
♦ Na verkiezingen worden beloftes van politici lang niet altijd nagekomen.
♦ Ambtenaren kunnen altijd ‘overruled’ worden door hun ambtelijke baas of wethouders.   

Zorg daarom dat er geen ambtelijke of politieke vijanden worden gemaakt tijdens de   
lobby. Tegenstanders van nu kunnen de medestanders van morgen worden. 

♦ Als de lobby op winst staat, is het onverstandig om veel lawaai te maken (bijvoorbeeld in  
de pers). Tegenstanders zijn snel gemobiliseerd!

♦ Verdraai de waarheid niet! Als blijkt dat er onjuiste informatie is verschaft, blijft de deur van uw  
gesprekspartner voortaan gesloten. 

♦ Als er wordt samengewerkt met andere clubs, waak er dan voor dat de eigen standpunten niet te  
veel verwateren. 

♦ Houd er rekening mee dat niet alle gemeenten bereidwillig zijn mee te  werken of zich willen   
laten overtuigen. Het ontbreekt nogal eens aan een krachtig bestuur met draagvlak.

♦ Blijf niet trekken aan een dood paard. Te veel aandringen op een kansloos onderwerp werkt ave-
rechts. Er ontstaat dan het imago van klager/drammer en dat werkt in veel gevallen tegen u.
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