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Begin/
/ Lobby Lokaal is een initiatief van Wallaart & Kusse
Public Affairs (WKPA). 

/ WKPA is een missiegedreven bedrijf en gelooft in 
een betere wereld door lobbyen. 

/ WKPA begon in 2016 met een gratis lobbyspreekuur
in Amsterdam omdat het bedrijf vindt dat lobbyen niet
voorbehouden moet zijn voor de happy few. 

/ Om meer burgerlobbyisten te ondersteunen, start 
WKPA in 2017 met Stichting Lobby Lokaal. 



Tino Wallaart/ 
Eigenaar WKPA
‘Politiek is belangrijk en ik geloof dat het bestuur van 
een land, stad of regio beter wordt als iedereen zijn 
belang goed kan behartigen.’ 



Lobby Lokaal…/
/ … vindt dat iedereen in staat moet zijn invloed uit te
oefenen op zijn of haar omgeving. Iedereen moet
kunnen lobbyen op lokaal niveau. 

/ … weet dat voor lobbyen tijd, expertise en netwerk
nodig zijn – iets dat veel mensen en maatschappelijke
initiatieven zich niet kunnen veroorloven. 



Lobby Lokaal…/
/ … heeft tot doel lokaal lobbyen toegankelijk te
maken voor maatschappelijke initiatieven die niet
(sociaal) kapitaalkrachtig zijn. 

/ … is er in het bijzonder voor maatschappelijke
initiatieven die zich inzetten voor groen, cultuur, 
jeugd, gezondheid en sociale cohesie in de gemeente. 

/ … helpt deze iniatieven bij hun lokale lobby door 
informatie, training, advies en ondersteuning. 



Organisatie/
/ Lobby Lokaal is een stichting zonder
winstoogmerk en heeft een ANBI-status (aanvraag).

/ De stichting kent een driekoppig bestuur, bestaande
uit één vertegenwoordiger van WKPA en twee 
onafhankelijke leden – inclusief de voorzitter.

/ Het bestuur verricht haar taken onbezoldigd. 



Maryam El-Rahmouni/ voorzitter
Casemanager en projectleider Fier

Opgegroeid in Rotterdam

Bianca Pander/ penningmeester
Directeur BKB

Geboren en getogen in Friesland

Myrthe Kusse/ secretaris
Eigenaar WKPA

Woont in Nijmegen



Organisatie/
/ De dagelijkse organisatie is in handen van de 
programmacoördinator. Deze ziet toe op de kwaliteit
van en de visie achter de activiteiten. Hij/zij legt
verantwoording af aan het bestuur.

/ De programmacoördinator heeft een marktconform
salaris en wordt in eerste instantie ondersteund door 
één fulltime stagiair. 

/ De stichting werkt samen met andere
maatschappelijke organisaties, professionele (pro 
bono) lobyisten en vrijwilligers. 



Mara van Waveren/ programmacoördinator
Initiatiefnemer Lobby Lokaal Amsterdam

‘Ik vind dat ik als lobbyist de verantwoordelijkheid heb 
om na te denken over wat ik kan doen om ervoor te 
zorgen dat iedereen zijn belang kan behartigen.’



Communicatie/
/ Stichting Lobby Lokaal vergroot door 
communicatie de zichtbaarheid bij haar
stakeholders (gemeenten, ngo’s, maatschappelijke
initiatieven, universiteiten en fondsen)

/ Middelen:
/Website
/Nieuwsbrief (elke kwartaal)
/Actieve community op sociale media
/Evenement (jaarlijks)



Activiteiten/
/ Lobby Lokaal stelt maatschappelijke initiatieven in 
staat zelf te lobbyen. 

/ Lobby Lokaal bereikt dit door:

1/ Lobby-informatie voor lobbytips
2/ Lobbytrainingen voor basiskennis
3/ Lobbyspreekuren voor concrete lobbyvragen
4/ Lobbyhulp voor ondersteuning trajecten



Volgorde activiteiten/



Lobby-informatie/
/ De lobby-informatie heeft tot doel zo veel mogelijk
mensen op laagdrempelige manier te voorzien van 
basistips en informatie over lokaal lobbyen. 

/ Dit doet Lobby Lokaal via: 
/publicaties
/nieuwsberichten
/(gast)blogs en vlogs





Lobbytrainingen/
/ Lobby Lokaal organiseert lobbytrainingen over hoe 
de gemeente werkt en hoe jij invloed kan hebben op 
het beleid.

/ De lobbytrainingen zijn bedoeld voor
maatschappelijke organisaties en initiatieven met 
weinig kennis van lobbyen op lokaal niveau.  

/ Maatschappelijke organisaties en initiatieven die 
actief zijn op de terreinen groen, cultuur, jeugd, 
gezondheid en sociale cohesie en met vrijwillge
lobbyisten die lokaal lobbyen, kunnen Lobby Lokaal
benaderen voor een training. 



Lobbytrainingen/
/ Als er sprake is van een betaalde medewerker voor
de lobby vraagt Lobby Lokaal een bijdrage voor de 
training. 

/ Daarnaast organiseert Lobby Lokaal trainingen met 
een open inschrijving. Deze worden via verschillende
communicatiekanalen aangekondigd. 

/ Deze open trainingen worden gevolgd door een mix 
van maatschappelijke initiatieven met meer en minder 
(sociaal) kapitaal. Zo werken ze meteen aan hun
netwerk.



Yassine Boutahri/
King for a Day 
‘Ik heb vandaag echt begrepen wat lobbyen inhoudt. 
Ik dacht eerst dat het een heel gecompliceerde zaak 
was, maar dat bleek niet zo te zijn.’



Lobbyspreekuur/
/ Het lobbyspreekuur is een gratis spreekuur dat wordt
gegeven door (pro bono) lobby-experts. Zij komen bij
voorkeur uit de omgeving waar het spreekuur gehouden
wordt. 

/ Het spreekuur duurt 1,5 uur en levert de deelnemer
een handzaam lobbyplan op. 

/ Het lobbyspreekuur is begonnen in Amsterdam, bij
WKPA op IJburg. Het spreekuur is nu ook in Den Haag. 
Daar werkt Lobby Lokaal samen met 
burgerrechtenorganisatie Kompass. 



1. Wat is je vraag?

5. Lobbystrategie4. Belangenanalyse

3. Speelveld2. Identiteit

6. Lobbyboodschap

7. Agenda maken

Wat is het probleem dat je 
wilt oplossen?

Wat is typisch voor jouw 
organisatie? Wat is je missie?

Over welke dingen worden 
vaak discussies gevoerd en 

door wie?

Wat is belangrijk voor de 
mensen en organisaties?

Op basis van 1 t/m 4, hoe zou jij
je vraag nu willen oplossen?

Met welke boodschap ga je 
naar buiten?

Welke acties ga je wanneer nemen 
om je lobbyplan uit te voeren?



Rene Rouwette/
Directeur Kompass
‘Burgers en lokale (wijk)organisaties signaleren
problemen waarbij mensenrechten in het geding zijn
lang voordat ambtenaren deze vernemen.’ 



Lobbyhulp/
/ Lobbyhulp heeft tot doel lokale initiatieven
enige tijd lobbyondersteuning te bieden.  

/ Dit is bedoeld voor initiatieven die na een
lobbytraining en een lobbyspreekuur nog extra 
ondersteuning nodig hebben. 

/ We doen dit door deze initiatieven te koppelen
aan studenten die werkervaring willen opdoen.



Caelesta Braun/
UD public affairs bij Universiteit Leiden
‘In de evaluatie gaven alle studenten dat zij het enorm 
leuk vonden om een keer echte initiatieven te helpen 
tijdens hun studie.’ 



Activiteiten/2018

/ Lobbytrainingen/ Lobby Lokaal organiseert
minimaal 4 lobbytrainingen.

/ Lobbyspreekuur/ Lobby Lokaal organiseert in elk 
geval 4 lobbyspreekuren in Amsterdam en 4 in Den 
Haag.

/ Lobbyhulp/ Lobby Lokaal voert lobbyhulp pilot 
uit met Stichting Champs on Stage.

/ Met de huidige middelen kan het activiteitenplan
volledig gerealiseerd worden.



Ambities/2018

/ Bovenop de gedekte activiteiten wil Lobby Lokaal de 
volgende activiteiten ontwikkelen met hulp van externe
partners:

/Extra lobby-informatie
/Extra lobbytrainingen
/Extra lobbyspreekuren
/Lobbyhulp (tweede traject)



Ambities/na 2018

/ Lobby Lokaal streeft naar zelfstandige
lobbylokalen in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en
Den Haag in uiterlijk 2021. 

/ In deze lokalen bieden vrijwilligers en pro-bono 
lobbyisten informatie, trainingen, spreekuren en
hulp. 

/ In deze steden werken lokale intiatieven samen om 
elkaars lobby te versterken. 



Ambities/na 2018

/ Lobby Lokaal heeft een actieve online community 
waar lokale lobbytips gedeeld worden en lokale
initiatieven een gezamenlijk netwerk opbouwen en
onderhouden. 

/ In 2021 heeft Lobby Lokaal een plek in de Facebook 
Engagement top 100. 

/ Lobby Lokaal haalt haar inkomsten uit een
partnerschap met WKPA, bijdragen van fondsen en
eigen bijdragen van deelnemers.  


