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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 
en heeft een ANBI-status. 

Voor meer informatie kijk op www.stichtinglobbylokaal.nl 

/ Over Stichting Lobby Lokaal 
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Wallaart & Kusse 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 onbegrensd. 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 

/ Over Wallaart & Kusse
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Door de uitbraak van het coronavirus moest Stichting 
Lobby Lokaal in 2020 noodgedwongen en in razend 
tempo digitaliseren. Met gepaste trots kan ik vertellen 
dat we daar uitstekend in geslaagd zijn. Ondanks corona 
hebben we dit jaar toch meer burgerlobbyisten kunnen 
opleiden dan vorig jaar, namelijk ruim 250. En hoewel we 
halsreikend uitkijken naar fysieke bijeenkomsten, zijn de 
online lobbytrainingen ons zo goed bevallen dat zij ook 
post corona onderdeel zullen blijven uitmaken van ons 
aanbod. 

Niet alleen Lobby Lokaal moest digitaliseren, ook de 
burgerlobby. Digitaal inspreken in de gemeenteraad 
is natuurlijk anders dan aanwezig mogen zijn in de 
raadszaal. Een burgerlobbyist waarschuwde ons terecht: 
‘Het mag niet zo zijn dat je een ICT-expert moet zijn om 
in te kunnen spreken. Dit zie je ook terug in het debat. Er 
is veel heisa rond digitaal inspreken. Er zijn ook mensen 
die hierdoor afhaken. Bijvoorbeeld omdat ze het thema te 
belangrijk vinden om digitaal te bespreken.’ 

Gelukkig was onze lobbyhulp Noortje van Lith een 
echte digital native en expert op het gebied van lobbyen 
via sociale media. Met haar enorme online achterban 
strijdt zij al jaren voor gelijke behandeling voor mensen 
met een beperking of chronische ziekte. Haar kennis 
en ervaringen konden wij in 2020 goed gebruiken. Een 
blik op de hashtag #GeenDorHout bewijst gelukkig dat 
burgerlobbyisten ook online en in tijden van corona veel 
invloed kunnen hebben.

Mara van Waveren - directeur Stichting Lobby Lokaal 

/ Digitaal lobbyen



/ 254 nieuwe burgerlobbyisten opgeleid

/ 190 lobbyboekjes opgevraagd

/ 5 lobbyspreekuren

/ 14 trainingen gegeven 

/ 1 lobbyhulp 

/ 64 organisaties:
/ 5 cultuur / 17 sociale cohesie / 27 groen
/ 10 jeugd / 5 gezondheid 

/ In 2020

hebben we

zijn er  

organiseerden we 

hebben we

was er

hielpen we
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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. Of zichtbaar te zijn in 
de media. 

Ons stappenplan /

KLIK HIER
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https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/lees/artikelen/2021/how-to-lobbyist.html
https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/lees/artikelen/2021/how-to-lobbyist.html


In 2020 hebben we 2 gratis open trainingen 
georganiseerd. 

‘Lobby Lokaal en de Natuur en Milieufederaties hebben 
samen de open training ‘lobbyen in de RES’ (regionale 
energiestrategie) verzorgd. We combineerden twee 
werelden op een heel natuurlijke manier vond ik. Die van 
de energietransitie van onderop, en die van de burgerlobby. 
Ik had het gevoel – en het bleek ook uit de evaluatie – dat 
we de deelnemers echt konden helpen.’  - Has Bakker - 
bestuursadviseur bij de natuur- en milieufederaties

Daarnaast hebben we 12 trainingen gegeven tegen een 
vergoeding voor professionele organisaties met een 
achterban met vrijwilligers. Zij wilden die achterban extra 
steun bieden bij hun lokale lobby.

‘Iedereen is geneigd zich vast te bijten in zijn/haar ideeën, 
zoals ‘ze luisteren toch niet’. Mara van Lobby Lokaal was in 
staat ons perspectief in beweging te brengen en ons hoop 
te geven dat andere partijen echt naar ons willen luisteren. 
Dit bracht ook een beweging in onszelf te weeg, waardoor 
we durfden te geloven dat onze stem ertoe doet.’ - Jeanette 
de Waard - projectleider van De Noordas 

/ Lobbytrainingen
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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 2020 5 digitale spreekuren 
georganiseerd. 

/ Lobbyspreekuren

Een lobbyhulp is een student die onder begeleiding 
van Stichting Lobby Lokaal burgerlobbyisten kan 
ondersteunen. Dit jaar hadden we ėėn lobbyhulp.

‘Dankzij Lobby Lokaal weet ik nu wat lobbyen is, ik was zelf 
al bezig met lobbyen voordat ik doorhad dat hetgeen wat ik 
doe lobbyen is.  Ik vind het leuk dat ik nu ook anderen kan 
ondersteunen bij het lobbyen. Een betere wereld begint bij 
lobbyen!’ - Noortje van Lith 

/ Lobbyhulp



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. 

De werkzaamheden binnen de stichting worden 
aangestuurd en deels uitgevoerd door de directeur: Mara 
van Waveren. Mara is in loondienst bij Wallaart & Kusse. 

/ Organisatie 

Wallaart & Kusse en Lobby Lokaal zijn overeengekomen 
dat Wallaart & Kusse de directeur twee dagen per week 
schenkt aan de stichting. Daarbij is er de mogelijkheid voor 
de directeur om fulltime voor Lobby Lokaal te werken als 
er financiering is voor de uren van de overige dagen per 
week. Deze afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst 
tussen beide partijen. 
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Stichting Lobby Lokaal wordt gefinancierd uit de steun 
van Wallaart & Kusse , de verkoop van diensten aan 
professionele organisaties met een achterban van 
vrijwilligers en de eventuele bijdragen van fondsen.

Algemeen beeld financiën 2020
Ondanks de coronacrisis is Stichting Lobby Lokaal erin 
geslaagd voldoende inkomsten te verwerven. De uitgaven 
waren in 2020 lager dan verwacht. Ook dit is te verklaren 
door de coronacrisis. Het was immers niet mogelijk 
fysieke activiteiten te organiseren. Dit leverde minder 
reistijd, reiskosten en huur van locaties op. Mede hierdoor 
was het mogelijk het negatieve eigen vermogen dat vorig 
jaar was ontstaan weg te werken. In 2020 is er sprake van 
een overschot van € 4.435. Dit bedrag wordt opgenomen 
in de begroting van 2021 als bestemmingsreserve 
professionalisering. 

Samenwerking Wallaart & Kusse 
Stichting Lobby Lokaal heeft in 2020 een in kind bijdrage 
van Wallaart & Kusse ontvangen ter waarde van 59.480 

/ Financiën

euro. Dit bedrag bestaat uit kwijtschelding van de 
huurkosten en daarnaast schenkt Wallaart & Kusse  2 
dagen per week een medewerker en een lobbyhulp 
(stagiair). 

Er was voldoende interesse in de diensten van Stichting 
Lobby Lokaal waardoor de medewerker van Wallaart & 
Kusse  naast de 2 geschonken dagen extra uren heeft 
kunnen maken.Voor deze uren vraagt Wallaart & Kusse  
een bedrag van 50 euro per uur (excl. BTW) om de kosten 
te kunnen dekken. In totaal heeft Wallaart & Kusse in 2020 
5821,79 euro ontvangen van Stichting Lobby Lokaal voor 
dergelijke werkzaamheden. 

Het bestuur is tevreden over de huidige financiële 
positie van de Lobby Lokaal en ziet het nieuwe jaar met 
vertrouwen tegemoet. 
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/ Lasten

Lasten Begroot 
cash

Begroot
In kInd

Gerealiseerd
cash

Gerealiseerd 
in Kind

Organisatie € 2.322 € 59.480 € 2.589 € 59.480

Communicatiekosten 
stichting € 2.023 € 1.044

Lobbyinformatie, training, 
spreekuur & hulp € 8.500 € 5.822

Onvoorzien € 1.955

TOTAAL € 14.800 € 59.480 € 9.455 € 59.480

Lasten Begroot 
cash

Begroot
In kInd

Gerealiseerd
cash

Gerealiseerd 
in Kind

Inkomsten verkoop 
lobbyinformatie en 

trainingen
€ 14.800 € 13.815

Bijdrage Wallaart & Kusse  
(loonkosten en huur) € 59.480 € 59.480

TOTAAL € 14.800 € 59.480 € 13.815 € 59.480

/ Baten



/ Balans 2020

Activa 01-01-20 31-12-20

Bank € 74 € 13.253

Debiteuren € 2.516 € 0

Totaal € 2.590 € 13.253

Passiva

Eigen vermogen -€ 914 € 3.521

Overlopende passiva € 3.504 € 2.232
Vooruitgefactureerde omzet/

subsidie € 7.500

Totaal €2.590 €13.253

Opbrengsten € 13.815

Kosten conform Cash €9.380

Overschot 2020 €4.435
*De jaarrekening is opgesteld door Frisse Blom BV.

/ Winst en verliesrekening 2020



/ Dankwoord

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
lobby@stichtinglobbylokaal.nl 


