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/Over 
Stichting Lobby Lokaal

Veel mensen weten de weg naar machthebbers niet te vinden. 

Simpelweg omdat ze de connecties niet hebben en geen 

dure lobbyist kunnen inhuren. Stichting Lobby Lokaal wil de 

waardevolle ideeën van deze mensen een kans  te geven. 

Het gaat dan nadrukkelijk om ideeën die nog niet passen in 

gemeentelijk beleid of voorgesteld beleid. Of om ideeën die in 

strijd zijn met gemeentelijk beleid en waar dus een herziening 

van het beleid moet komen. 

Lobby Lokaal ondersteunt de tegenmacht. Dat doen we met 

trainingen, ondersteuning, advies en het delen van informatie. 

Wij richten ons daarbij op lokale initiatieven met weinig (sociaal) 

kapitaal die zich inzetten voor groen, cultuur, jeugd, gezondheid 

en sociale cohesie op gemeentelijk niveau. 

Stichting Lobby Lokaal is een initiatief van Wallaart & Kusse 

Public Affairs en heeft een ANBI-status. 

Voor meer informatie kijk op www.stichtinglobbylokaal.nl  



/Over 
Wallaart & Kusse Public Affairs

Wallaart & Kusse Public Affairs gelooft in een betere wereld door eerlijke 

lobby. Wallaart & Kusse helpt organisaties, bedrijven en individuen 

bij het ontwikkelen van een public affairs-strategie in het moderne 

informatietijdperk. 

De wereld heeft namelijk een onstilbare honger naar informatie. 

Mogelijkheden om informatie te vinden en te delen zijn bijna onbegrenst. 

In zo’n wereld kom je niet weg met een gesloten, manipulatieve en 

stiekeme lobby. Dit betekent ook dat de public affairs wereld zich meer 

moet richten op het algemeen belang en minder op het particulier belang. 

Organisaties die puur voor het eigenbelang gaan en daarbij aantoonbaar 

het algemeen belang schaden, worden uiteindelijk vermalen in het debat.

Wallaart & Kusse helpt organisatie om (opr)echte informatie te vergaren, 

in het publiek debat te brengen en daarmee invloed te verkrijgen.

Voor meer informatie kijk op www.wkpa.nl 



/Lobbyen als  
democratisch verlangen

Twee jaar geleden lanceerden wij Stichting Lobby Lokaal. 

Sindsdien heeft Lobby Lokaal 368 burgerlobbyisten geïnspireerd, 

getraind, geadviseerd en geholpen. 

Onder hen pleegouders, die door de decentralisatie van het beleid 

plots bij de gemeente moesten aankloppen; het Amsterdamse 

kindertheatergezelschap Kees en Koos, dat door de hogere 

belasting op evenementen kopje onder dreigde te gaan en de 

lokale activisten die wilden opstaan tegen moslimdiscriminatie, 

die we trainden in het project Are you talking to me?

Met die 368 mensen hebben wij iets wezenlijks gemeen. 

We delen een diep democratisch verlangen. 

Een soort hoop of geloof dat je vooruitgang kunt boeken door 

je uit te spreken. Wij geloven namelijk in een betere wereld door 

eerlijke lobby. Beleid wordt beter als alle belangen gelijke toegang 

hebben tot politici en beleidsmakers. 

Zo is de grootste kans dat belangen écht op een goede manier 

afgewogen worden en dus de kans op beter beleid, en op een 

betere samenleving. Dat klinkt idealistisch - en dat is het ook. 

Het is ons democratisch verlangen.

Mara van Waveren - directeur Stichting Lobby Lokaal 
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/Lobbyinformatie

Om te kunnen lobbyen moet je weten hoe de gemeente werkt. 

Daarvoor heb je informatie nodig. Lobby Lokaal maakt deze 

informatie toegankelijk voor iedereen. Dit doen we door het 

publiceren van handboeken met tips en inspiratie voor de 

burgerlobbyist en door het delen van informatie via ons (online) 

netwerk. 

https://www.stichtinglobbylokaal.nl/amsterdam/


/Lobby Lokaal 
Amsterdam

Stichting Lobby Lokaal schreef ‘Lobby Lokaal Amsterdam. 

Handboek voor de burgerlobbyist’ over het Amsterdams bestuur 

en hoe daar invloed op te hebben, met het idee Amsterdammers 

aan te moedigen burgerlobbyist te worden. “Veel burgers hebben 

allerlei ideeën die de stad ten goede komen,” legt Van Waveren uit. 

“Maar ze weten de weg naar de gemeente vaak moeilijk te vinden. 

Dat is zonde! Met dit handboek kunnen Amsterdammers zelf 

invloed uitoefenen op de gemeente.

Een mooi initiatief, vindt ook wethouder Rutger Groot Wassink 

(Sociale Zaken, Diversiteit en Democratisering): “Er zijn heel 

veel stemmen die we in besluitvorming echt te weinig horen. 

Die verhalen hoorbaar maken, dat doet Lobby Lokaal goed.” 

De wethouder nam het eerste boekje in ontvangst op de 

boekpresentatie. Groot Wassink denkt dat wethouders, raadsleden 

en ambtenaren heel graag de geluiden van burgers horen. “Daar 

kunnen wij de hulp van Lobby Lokaal goed gebruiken.” 

De presentatie van het boek werd ingeleid door auteur Chris 

Aalberts. Zijn laatste boek ‘Palermo aan het Marsdiep: analyses van 

falend lokaal bestuur’ gaat over het functioneren van het lokale 

bestuur. Aalberts vindt dat burgers te weinig op de gemeente 

afstappen om hun mening te delen. “Burgers moeten niet naar 

inspraakavonden toe, maar moeten raadsleden aan hun jasje 

trekken als ze iets voor elkaar willen krijgen.” 

“Er zijn heel veel stemmen die we in 
besluitvorming echt te weinig horen.  
Die verhalen hoorbaar maken, dat doet 
Lobby Lokaal goed.” 



Chris Aalberts



  

/In 2019 zijn er:

/227 nieuwe burgerlobbyisten opgeleid

/85 mensen die lobbyinformatie hebben opgevraagd

/173 exemplaren van ‘Lobby Lokaal Amsterdam - handboek  
     voor de burgerlobbyist’ verspreid

/108 exemplaren van ‘Lobby Lokaal - tips voor de      
     burgerlobbyist’  verspreid

/8  lobbyspreekuren georganiseerd voor burgerlobbyisten  



  

/16  trainingen gegeven 

/1  lobbyhulp en organisatie aan elkaar gekoppeld

/46 organisaties geholpen, waarvan:

 / 12 in de categorie cultureel 
 / 15 in de categorie sociale cohesie 
 / 10 in de categorie groen 
 / 8 in de categorie jeugd 
 / 15 in de categorie gezondheid 



/Lobbytrainingen

In 2019 hebben we twee gratis open trainingen georganiseerd, 

waarvan één in Amsterdam en één in Utrecht. In de trainingen 

helpen we de burgerlobbyist in spe op weg in het speelveld van de 

gemeente. Hoe werkt de gemeente en vooral hoe beïnvloed je het 

beleid in jouw gemeente?

“Je weet wel ongeveer hoe de gemeente werkt, 
maar hoe je dat structureel doet en ervoor 
zorgt dat het contact beide partijen iets 
oplevert vroegen wij ons af voor we naar de 
training kwamen.”  
— aldus een deelnemer van de training in Utrecht. 

Daarnaast hebben we elf trainingen gegeven tegen een vergoeding 

voor professionele organisaties met een achterban met vrijwilligers. 

Zij wilden die achterban extra steun bieden bij 

hun lokale lobby.



/Lobbyspreekuren
Tijdens een spreekuur legt een burgerlobbyist zijn of haar lobby 

voor aan een professionele lobbyist. Deze lobbyist loopt een 

lobbystappenplan langs en zorgt dat de burgerlobbyist met een 

handzaam plan het spreekuur verlaat. We hebben in 2018 acht 

spreekuren georganiseerd. 

“Betrokken, zinnige, meedenkende en  
aardige mensen, die in een gesprek echt  
wat te melden hebben. Dank je wel,  
namens Theaterduo Kees en Koos.”

 



/Lobbyhulp

Lobby Lokaal koppelt vrijwilligers die kennis willen maken met 

de lobbywereld aan organisaties die hulp nodig hebben bij hun 

lokale lobby. De vrijwilligers, vaak studenten, maken een lobbyplan 

voor de organisatie en helpen bij de uitvoer van het plan. Lobby 

Lokaal begeleidt de vrijwilligers in hun werkzaamheden voor deze 

organisaties. In 2019 hebben we één organisatie gekoppeld aan één 

lobbyhulp. 

“Tijdens mijn stage wilde ik niet alleen 
kennis opdoen over lobbyen, maar ook 
ondersteuning bieden aan mensen met lokale 
initiatieven. Ik kon dit bijvoorbeeld doen door 
lobbytrainingen te geven. Het ondersteunen 
van mensen bij hun wensen/belangen voelt 
voor mij alsof ik een goede daad voor een 
ander verricht heb, daar word ik oprecht 
gelukkig van.” 

Lidwina Owusu Ansah, lobbyhulp voor Stichting Move. 



/Are You Talking to me?!

Om het publieke en politieke debat te verrijken en besluitvorming 

te verbeteren, moeten alle belangen gehoord worden. Met de 

meeste activiteiten bereikt Lobby Lokaal burgers die met een 

klein zetje hun belang kunnen behartigen. Maar er zijn groepen 

die om uiteenlopende redenen niet zo snel hun stem laten 

horen. Het kost meer tijd en een specifieke aanpak om met deze 

groepen in contact te komen. Daarvoor bedenken we projecten. 

Zo hebben we dit jaar Are you talking to me?! uitgevoerd, 

met als doel aandacht te vragen voor burgerlobbyisten tegen 

moslimdiscriminatie. 

In deze projecten volgen we ons stappenplan. Zo hebben we 

specifiek voor het thema discriminatie is een toolkit ontwikkeld, 

vol informatie waarvan burgerlobbyisten gebruik kunnen 

maken om hun lobbyplan te maken en uit te voeren. Daarnaast 

organiseerden we drie open trainingen: in Amsterdam, Arnhem 

en Den Haag. Tot slot zijn er twee burgerlobbyisten tegen 

moslimdiscriminatie op het lobbyspreekuur geweest. 

Om het belang van de burgerlobbyist tegen moslimdiscriminatie 

ook bij het grote publiek duidelijk te maken, zijn we actief op zoek 

gegaan naar zichtbaarheid voor het project. Dit heeft onder andere 

geleid tot aandacht op radiozender FunX en bij de regionale 

Omroep West. 

 



Het project heeft ons gesterkt in de opvatting dat de wereld open 

ligt voor de burgerlobbyist, ook op het vlak van de strijd tegen 

(moslim-)discriminatie. Door individuen met informatie, training, 

advies en inspiratie te ‘empoweren’, bewerkstelligen we dat 

burgerlobbyisten de stoute schoenen aantrekken en de stap naar 

politiek en bestuur durven zetten. Zoals een deelnemer van één 

van de trainingen het verwoordde: “Dit verhaal heb ik echt gemist 

in mijn jeugd. Ik kende geen positieve verhalen over hoe je invloed 

kan hebben in je gemeente.

Dit project werd gefinancierd door Stichting Democratie en Media 

en hebben we samen uitgevoerd met Tofik Dibi. Onze ervaringen 

en aanbevelingen kunt u lezen in het rapport ‘Lokaal lobbyen 

tegen moslimdiscriminatie’. 

Radio-optreden bij FunX

https://www.areyoutalkingtome.nl/wp-content/uploads/2019/10/191001_lokaal_lobbyen_tegen_moslimdiscriminatie.pdf
https://www.areyoutalkingtome.nl/wp-content/uploads/2019/10/191001_lokaal_lobbyen_tegen_moslimdiscriminatie.pdf


/Partner aan het woord: 
Tofik Dibi. 

Tofik Dibi kennen we vooral als politicus voor GroenLinks in 

de Tweede Kamer. Tegenwoordig werkt hij als adviseur van de 

stadsdeelvoorzitter van Amsterdam Nieuw-West, Emre Ünver. 

Daarnaast heeft hij samen met Willem Timmers onlangs de 

documentaire Acting Straight gemaakt voor de VPRO. Verder 

schrijft Tofik en geeft hij geregeld trainingen. Wij spraken Tofik 

in het kader van Are you talking to me?! ons project over lobbyen 

tegen moslimdiscriminatie.

Wanneer ben je eigenlijk voor het eerst actief geworden op het 

gebied van moslimdiscriminatie?

Ik denk dat het begon net na de gebeurtenissen van 9/11. Vanaf 

dat moment veranderde er iets in hoe er gereageerd werd op 

moslims. Ik vond dat ik iets moest doen tegen die veranderende 

houding ten opzichte van moslims. Als student deed ik dat door 

online te discussiëren over moslimdiscriminatie op internetfora. Ik 

probeerde steeds uit te leggen dat niet alle moslims hetzelfde zijn 

en dat je iedereen als individu moet bekijken. 

“Alle vormen van discriminatie zouden 
dezelfde afkeer moeten oproepen en met 
dezelfde urgentie behandeld worden.”



Niet iedereen kan verantwoordelijk worden gehouden voor 

de daden van bijvoorbeeld één persoon. Je kan daarom niet 

alle moslims over één kam scheren.

Toen ik in 2006 voor GroenLinks in de Tweede Kamer kwam ben 

ik discriminatie van moslims gaan agenderen. In die tijd merkte ik 

dat er over incidenten waar sprake was van homodiscriminatie of 

antisemitisme snel een debat werd aangevraagd en gevoerd.

Ook werden er vaak maatregelen aangekondigd. Bij incidenten 

rond een islamitische school of moskee lukte het bijna nooit 

om een meerderheid voor een debat te krijgen.

Alle vormen van discriminatie zouden dezelfde afkeer moeten 

oproepen en met dezelfde urgentie behandeld worden. Maar op 

dit moment worden nog steeds bepaalde vormen van discriminatie 

serieuzer genomen dan andere. Er zou geen hiërarchie mogen zijn. 

Ik probeer hier nog altijd een punt van te maken.

En, is er ondertussen minder moslimdiscriminatie?

Nee, helaas. Moslimdiscriminatie komt sindsdien eigenlijk alleen 

maar vaker voor. 

Waar moslimdiscriminatie volgens mij het meest plaatsvindt, is op 

de arbeidsmarkt. Dit is al zolang bekend, maar het blijft een groot 

probleem dat maar voortwoekert.

Het is in zekere mate genormaliseerd in alle lagen van de 

samenleving. Mensen praten heel vaak mee met anderen. 

Bijvoorbeeld wanneer iemand iets raars, geks of engs over moslims 

zegt en dat wordt niet gecorrigeerd. Zo lijkt het steeds normaler 

en dat is niet de kant die we op moeten.

Dus eigenlijk wil ik tegen iedereen zeggen; spreek je vaker uit, ga 

ergens voor staan en lach of praat vooral niet mee met waanzinnig 

enge shit.

Wij gaan samen aan de slag met lokaal lobbyen tegen 

moslimdiscriminatie. Wordt er al gelobbyd tegen 

moslimdiscriminatie? 

Ik zie dat vooral op nationaal niveau. Er zijn organisaties die 

wel eens naar de Tweede Kamer komen om te zeggen dat er 

structureel iets gedaan moet worden tegen incidenten rond 

moskeeën bijvoorbeeld. 



Maar verder gebeurt er aan weinig op het gebied van lobby, zeker 

in de gemeente.Terwijl voor moslimdiscriminatie dat lokale niveau 

zo belangrijk is. De gebeurtenissen vinden plaats op straat, op 

buurtniveau. Spanningen komen juist voor in het klaslokaal, 

op de werkvloer en in het openbaar vervoer.

Gelukkig zie ik wel dat moslimjongeren steeds mondiger worden. 

Dat is nodig ook. Zij spreken zich vooral uit via sociale media. 

En al begin je klein met het maken van een Facebook post, er zijn 

altijd medestanders. Dus verenig je en wees creatief!

Grote veranderingen beginnen namelijk altijd klein. Het begint 

bij één persoon of een klein groepje mensen die andere mensen 

overtuigen. Die kleine groep wordt groot en langzaam luider tot 

uiteindelijk niemand er meer omheen kan.

Ik raad lokale politici daarom graag aan zich vaker solidair te 

verklaren en zich aan te sluiten bij de beginnende en kleine 

groepen. Luister naar wat er leeft en kijk voorbij de usual suspects!



/Financien 

Stichting Lobby Lokaal wordt gefinancierd uit de steun van 

Wallaart & Kusse Public Affairs, de verkoop van diensten aan 

professionele organisaties met een achterban van vrijwilligers en 

de bijdragen van fondsen. 

Het grootste deel van de verschillen tussen de begroting en 

de jaarrekening zijn te verklaren door een aanpassing in het 

boekhoudsysteem. Sommige kosten vallen in de jaarrekening 

onder een andere post dan waar deze kosten begroot waren. In 

de begroting voor komend jaar houden we hier rekening mee, 

zodat begroting en de jaarrekening volgend jaar beter op elkaar 

aansluiten. 

/Lasten

In 2019 had de stichting tot doel verder te professionaliseren. In 

dat kader is in de begroting een deel van het loon van de directeur 

opgenomen. Het ging om de drie dagen per week die niet door 

Wallaart & Kusse Public Affairs werden geschonken. 

Helaas bleek het nog niet mogelijk om genoeg inkomsten te 

genereren om de directeur vijf dagen in de week voor de stichting 

te laten werken. Daarom hebben we ervoor gekozen om een 

trainer of adviseur in te huren, tegen kostprijs, wanneer er extra 

werk was.  Verder hebben we in 2019 de loonadministratie 

opgezet. Hierdoor is het mogelijk de lobbyhulp een stagecontract 

aan te bieden bij de stichting. 

De lobbyinformatie is in trek. We hadden verwacht dat we in 

2019 vooral boekjes ‘Lobby Lokaal Amsterdam’ zouden gebruiken. 

Echter, in de loop van het jaar bleek dat ook het eerdere boekje 

‘Lobby Lokaal. Tips voor de burgerlobbyist.’ veel gebruikt werd. 

Om te voldoen aan de vraag hebben we in de loop van het jaar 

extra boekjes ingekocht. Dit bedrag was niet begroot. 



/Baten 

In de begroting is ingezet op het verkopen van trainingen en advies 

aan professionele organisaties die passen binnen onze doelstelling, 

die hun vrijwilligers willen ondersteunen bij de lokale lobby. 

Er blijkt voldoende interesse in deze diensten.  

Daarnaast voeren we projecten uit, waarin we bijvoorbeeld 

een specifieke doelgroep ondersteunen en motiveren om 

burgerlobbyist te worden. In 2019 hebben we in opdracht van 

Stichting Democratie en Media een project uitgevoerd. Doordat 

er in dit project vertraging is opgelopen, was het afgelopen jaar 

niet mogelijk nog een project aan te vragen en uit te voeren. In 

de begroting hadden we hier wel rekening mee gehouden. Dat 

verklaart het verschil tussen de begroting en de realisatie. 



Omschrijving Begroot Gerealiseerd

Organisatie € 15.085,00 € 17.977,43

Projecten € 5.500,00 € 1.220,00

Beyond € 15.050,00 € 11.355,85

Totaal € 35.635,00 € 30.553,28

/Lasten



Omschrijving Begroot Gerealiseerd

Overschot 2018 € 1.308,00

Business € 7.725,00 € 9.495,91

Beyond € 19.840,00 € 19.040,00

PM €  6.662,00

Verkoop boekjes € 100,00

Totaal € 35.635,00 € 28.535,91

/Baten



/Balans 2019
 

Activa 31-12-2019 01-01-2019

Bank 74 1390

Debiteuren 2516

Totaal 2590 1390

Opbrengsten 28.535

Kosten conform Cash 30.553

Tekort 2019 2.018

Passiva 31-12-2019 01-01-2019

Eigen vermogen -914 1104

Overlopende passiva 3.504 286

Totaal 2590 1390

De jaarrekening is opgesteld door Frisse Blom BV.



/Organisatie
 
Wallaart & Kusse werkt aan een betere wereld door eerlijke lobby. 

Om die eerlijke lobby ook toegankelijk te maken voor organisaties 

met weinig geld en connecties is Wallaart & Kusse in 2016 

begonnen met de organisatie van een lobbyspreekuur. Pro deo 

lobby-advies, dat was het idee. Maar al snel bleek één spreekuur 

per maand niet genoeg. 

Daarom is op 27 september 2017 Stichting Lobby Lokaal 

opgericht. De stichting is een initiatief van Wallaart & Kusse, 

maar werkt onafhankelijk van het bedrijf. De stichting heeft 

een vijfkoppig bestuur dat vier keer per jaar bijeen komt. Het 

bestuur bestaat uit Maryam El-Rahmouni (voorzitter), Bianca 

Pander (penningmeester), Myrthe Kusse (secretaris), Jacco van 

Mersbergen en Tino Wallaart. Voor hun werkzaamheden krijgen 

de bestuursleden niet betaald (onbezoldigde functie). Het bestuur 

bepaalt de koers van de Lobby Lokaal. 

 

 

 

 

 

Het bestuur is tevreden over de ontwikkelingen van de stichting. 

Afgelopen jaar is het bereik van Lobby Lokaal gegroeid en hebben 

we onze diensten kunnen professionaliseren. Met betrekking tot 

de financiën heeft het bestuur goede afspraken gemaakt om het 

kleine tekort uit 2019 komend jaar weg te werken. Het bestuur 

kijkt dan ook met vertrouwen uit naar komend jaar.

De werkzaamheden binnen de stichting worden aangestuurd en 

deels uitgevoerd door de directeur: Mara van Waveren. Mara is in 

loondienst bij Wallaart & Kusse. Wallaart & Kusse en Lobby Lokaal 

zijn overeengekomen dat Wallaart & Kusse twee dagen per week 

schenkt aan de stichting. Daarbij is er de mogelijkheid om fulltime 

voor Lobby Lokaal te werken als er financiering is voor de uren van 

de overige dagen per week. 



/Dankwoordisatie
 
Graag bedanken we alle mensen die zich het afgelopen jaar 

hebben ingezet voor Lobby Lokaal. Zoals alle mensen die we 

mochten bevragen over lokaal lobbyen, hun gemeente en de 

burgerinitiatieven. We danken ook alle raadsleden die iets wilden 

vertellen bij de trainingen. En tot slot danken we alle mensen 

die met ons mee hebben gedacht en ons hebben geholpen bij de 

ontwikkeling van de stichting. Alleen met al deze steun kunnen wij 

ons werk doen voor de burgerlobbyisten in het land.  

Stichting Lobby Lokaal 

Emmy Andriessestraat 280

1087 ML Amsterdam

06-57639538

mara@stichtinglobbylokaal.nl
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