
Tips voor de lokale politieke lobby 
(voorbeeld voor een patiëntenvereniging)

1.  Zoek samenwerking met andere belangenbehartigers in de regio.  
Samen sta je sterker.

2.  Vraag het huidige collegeprogram op bij het collegesecretariaat of  
via de website van de gemeente.

3.  Maak een overzicht van politieke partijen en hun contactpersonen,  
verzamel hun standpunten en informeer naar hun planning en agenda. 

4.  Maak een overzicht van knelpunten voor de achterban bijvoorbeeld op  
het gebied van wonen, zorg, welzijn en mobiliteit. 

5.  Ga in de aanloop naar landelijke verkiezingen na of het landelijk  
bureau van uw vereniging en andere landelijke cliëntenorganisaties een 
overzicht van algemene aandachtspunten hebben. 

6.  Bepaal uw standpunten en prioriteiten voor de lobby. Formuleer ze  
positief en constructief. Praat over het belang van mensen (burgers), 
niet van organisaties.

7.  Bepaal uw doelen SMART: Specifiek, Meetbaar, Actiegericht, Realistisch  
en Tijdgebonden. Zo kunt u beter plannen én controleren of de doelen 
gehaald worden. 

8.  Zijn er invloedrijke lokale figuren die uw vereniging een warm hart 
toedragen? Mobiliseer ze!

9.  Besteed de meeste aandacht aan de grote politieke partijen, maar  
vergeet de kleintjes niet. Houd rekening met ervaringen die u al  
hebt met raadsleden of partijen. 

10. Maak persoonlijk contact met politici, nodig ze uit voor een gesprek. 

11. Geef correcte informatie. Ga niet bluffen of onjuiste dingen zeggen.

12.  Toon belangstelling voor het politieke proces. Geef aan dat u graag  
op de hoogte blijft. 

13.  Politici willen graag scoren. Geef hen concrete informatie en doelen 
die ze zó in hun verkiezingsprogramma’s kunnen opnemen.

14.  Wees aanwezig op commissievergaderingen van de gemeenteraad en op 
vergaderingen en spreekuren van partijen.

15. Organiseer een politiek debat samen met uw achterban.

16. Wees flexibel in uw doelen en strategie. Werkt het niet, stel dan bij. 

17.  Zorg voor publiciteit. Nodig de pers uit bij uw ontmoeting met een 
politieke partij (altijd in overleg met die partij) of stuur een  
persbericht. 

Bron: Gemeenteraadsverkiezingen 2006, 10-stappenplan voor een politieke 
lobby, samenwerkende patiënten- en consumentenorganisaties provincie 
Utrecht. 


