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Hoe heb je invloed? 

Korte omschrijving 

In deze werkvorm gaan leerlingen/studenten 
nadenken over manieren om een probleem onder 
de aandacht van de politiek te brengen, aan de 
hand van 9 posters waarop verschillende 
actievormen staan. Je beschrijft verschillende 
situaties die om ingrijpen vragen en vraagt de 
leerlingen wat ze zouden doen. Later kunnen ze 
eventueel ook zelf voorbeeldsituaties gaan 
bedenken.  
 
Leerdoel 

De leerlingen/studenten worden zich ervan bewust 
dat er verschillende mogelijkheden zijn om politieke 
besluitvorming te beïnvloeden. 
 
Duur 

30 minuten  
 
Benodigd materiaal 

1. PowerPoint ‘Hoe heb je invloed?’ 
2. 9 posters met de verschillende mogelijkheden 

om invloed uit te oefenen 
 

Handleiding 

 
Stap 1: Introductie 
Je kunt deze werkvorm als volgt introduceren:  
Mensen zijn lang niet altijd blij met de overheid. 
Soms neemt de Tweede Kamer een besluit waar je 
het helemaal niet mee eens bent. Of er is een 
probleem waar de gemeente volgens jou iets aan 
moet doen. Wat kun je dan doen? Wat is de beste 
manier om de politiek te beïnvloeden?  
 
In de zaal hang je de 9 verschillende posters op (of 
leg ze op de grond, zo dat iedereen er omheen kan 
gaan staan).  
 
Op de posters staan verschillende mogelijkheden 
om invloed uit te oefenen: 
1. Ga stemmen  
2. Zoek contact met politici (lobbyen) 
3. Ga bij een actie- of belangengroep of politieke 

partij 
4. Zoek media-aandacht  
5. Ga demonstreren  
6. Stap naar de rechter  
7. Start een burgerinitiatief in de gemeente  
8. Zorg zelf voor een maatschappelijk initiatief 
9. Vertoon burgerlijke ongehoorzaamheid 
 
Licht de posters eventueel kort toe:  

 
1. Ga stemmen 
Mogelijke toelichting: ‘Als je 18 jaar of ouder bent, 
heb je kiesrecht. Eens in de 4 jaar kun je stemmen 
op de politieke partij die jouw voorkeur heeft.’ 
 
2. Zoek contact met politici (lobbyen) of ga 
inspreken bij een raadsvergadering 
Mogelijke toelichting: ‘Als je de politiek wilt 
beïnvloeden, moet je met politici praten.’ 
 
3. Ga bij een belangen- of actiegroep of word lid 
van een politieke partij 
Mogelijke toelichting: ‘Een actiegroep wil meestal 
iets veranderen. Je hebt bijvoorbeeld een 
actiegroep tegen zwarte piet, of een actiegroep die 
vindt dat een ziekenhuis open moet blijven. Een 
belangengroep vindt een bepaald onderwerp 
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belangrijk, bijvoorbeeld het milieu, of dat artsen 
goed luisteren naar zieke mensen. Je kunt ook lid 
worden van een politieke partij als je meer invloed 
wilt hebben op wat die partij doet.’ 
 
4. Zoek media-aandacht 
Mogelijke toelichting: ‘De krant, televisie en 
internet worden ook bekeken door politici. Politici 
stellen vragen in de Tweede Kamer als ze iets in de 
media hebben gezien.’ 
 
5. Ga demonstreren 
Mogelijke toelichting: ‘Als je wilt laten zien dat je 
het niet eens bent met een besluit van de politiek, 
kun je meedoen met een demonstratie. Een 
demonstratie wordt vaak georganiseerd door een 
actiegroep of een belangengroep.’ 
 
6. Stap naar de rechter 
Mogelijke toelichting: ‘In een democratie kun je 
naar de rechter als je het niet eens bent met een 
beslissing van de overheid, bijvoorbeeld als de 
provincie een snelweg wil aanleggen door je tuin. 
 
7. Start een burgerinitiatief in de gemeente 
Mogelijke toelichting: ‘Een burgerinitiatief is een 
plan dat gemaakt is door burgers. Als je voldoende 
handtekeningen verzamelt, dan moet de 
gemeenteraad jouw plan bespreken.’ 
 
8. Zorg zelf voor een maatschappelijk initiatief 
Mogelijke toelichting: ‘Een maatschappelijk initiatief 
is een idee dat je samen met anderen bedenkt en 
uitvoert, bijvoorbeeld met buurtbewoners. Soms 
kun je er geld voor krijgen van de overheid, zodat 
het jou zelf geen geld kost. Bijvoorbeeld voor een 
buurtfeest.’ 
 
9. Vertoon burgerlijke ongehoorzaamheid 
Mogelijke toelichting: ‘Burgerlijke 
ongehoorzaamheid is als je opzettelijk de wet 
overtreedt. Bijvoorbeeld door een kruispunt te 
bezetten met een tractor.’ 
 
Stap 2: Situaties bespreken 
Vertel de leerlingen/studenten dat je hen een paar 
voorbeelden van problemen gaat voorleggen. Vraag 
hen voor elke situatie het (volgens hen) meest 
geschikte actiemiddel te kiezen. Als ze hun keuze 
gemaakt hebben, mogen ze bij de betreffende 

poster gaan staan. Benadruk dat er geen foute 
antwoorden zijn. Elke keuze heeft voor- en nadelen.  
 
Vervolgens laat je de groep over de casus 
discussiëren. Je kunt de leerlingen/studenten de 
mogelijkheid geven om tijdens (of na) de discussie 
alsnog naar een andere poster te lopen. Vraag hen 
dan om hun veranderde keuze toe te lichten.  
 
Tip: De werkvorm van dit onderdeel is een discussie 
en dat levert, afhankelijk van het leerniveau van de 
leerlingen/studenten, meer of minder diepgang op. 
Om hen nog wat meer uit te dagen kun je hen zelf 
situaties laten bedenken.  
 
De situaties  

Er zijn 8 situaties. Afhankelijk van de tijd, het 
opleidingsniveau en de sfeer in de groep kun je zelf 
bepalen hoeveel en welke situaties je aan de 
leerlingen/studenten voorlegt. Ruim voldoende tijd 
in om hen ook nog zelf situaties te laten bedenken, 
als je meer diepgang wilt.  
 
1. De gemeente wil bomen kappen in je straat. Je 
bent het hier niet mee eens.  
Je kunt lid worden van een lokale natuurorganisatie 
(optie 3) en vanuit deze natuurorganisatie de 
gemeente en de publieke opinie beïnvloeden. Je 
kunt ook een brief schrijven aan de gemeenteraad 
(optie 2) en aangeven dat je tegen de bomenkap 
bent. Je kunt ook kiezen voor optie 9 en je laten 
vastbinden aan een van de bomen en de pers 
hiervoor uitnodigen (optie 4). Soms volgt de 
gemeente niet de officiële procedure. Dan kun je 
ook naar de rechter stappen (optie 6). 

 
2. Je wilt dat dat de gemeente meer doet om 
discriminatie in het uitgaansleven aan te pakken.  
Je kunt stemmen op een partij die zich sterk maakt 
om discriminatie aan te pakken (optie 1). Je kunt 
ook lid worden van een belangen- of actiegroep die 
hier verandering in probeert te brengen (optie 3). Je 
kunt ook je verhaal doen in de media (optie 4).  
 
3. De bibliotheek is niet toegankelijk voor mensen 
in een rolstoel. Je bent hier boos over.  
Je kunt contact zoeken met politici (lobbyen). Ook 
kun je kunt lid worden van een actie- of 
belangengroep die zich hard maakt voor 
toegankelijkheid van openbare voorzieningen voor 
iedereen (optie 3). Je kunt ook lid worden van een 
politieke partij die zich hier sterk voor maakt (optie 
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3). Je kunt ook een burgerinitiatief starten en 
handtekeningen verzamelen (optie 7). Tot slot kun 
je ook media-aandacht zoeken (optie 4). 
 
4. Je wilt dat er in jouw straat een moestuin komt 
die je samen met de buurt gaat onderhouden.  
Je kunt zelf het initiatief nemen om een 
gemeenschappelijke moestuin in de straat te 
realiseren (optie 8), in overleg met de gemeente. Je 
kunt ook een actiegroep oprichten (optie 3) om 
aandacht te vragen voor het plan. Je kunt ook 
zonder toestemming van de gemeente alvast 
beginnen met het aanleggen van een moestuin 
(optie 9).  
 
5. Je maakt je zorgen over de vele woninginbraken 
in de buurt.  
Je kunt stemmen op een politieke partij die grote 
waarde hecht aan het vergroten van de veiligheid in 
de wijken (optie 1). Je kunt ook ervoor kiezen om lid 
te worden van een politieke partij die veiligheid als 
topprioriteit heeft (optie 3).  
Heb je veel medestanders in je buurt, dan kun je 
ook overwegen om een burgerinitiatief te schrijven, 
handtekeningen te verzamelen en het bij de 
gemeente in te dienen (optie 7). 
 

6. Je wilt dat de winkels in jouw gemeente ook op 
zondag open zijn.  
Je kunt stemmen op een politieke partij die voor 
het verruimen van het aantal koopzondagen is 
(optie 1). Je kunt ook afspraken maken met de 
politieke partijen van jouw gemeente waarvan je 
hoopt dat dat zij dit ook een goed idee vinden 
(optie 2). 
 
7. Je wilt dat in je gemeente een muziekfestival 
wordt georganiseerd.  
Je kunt lid worden van een lokale culturele 
vereniging (optie 3) en proberen om samen met 
andere culturele organisaties een oproep te doen 
aan de politiek om meer geld te reserveren voor 
cultuur. Je kunt ook lid worden van een politieke 
partij die cultuur erg belangrijk vindt (optie 3).  
 
8. Je vindt dat de wachtlijsten bij de voetbalclubs 
veel te lang zijn.  
Je kunt de wethouder Sport een e-mail sturen 
waarin je aangeeft dat de lange wachtlijsten de 
deelname aan sport in de weg staan (optie 2). Je 
kunt ook contact leggen met de journalist van de 
lokale media en samen met een aantal mensen die 
op wachtlijst staan een interview geven (optie 4). Je 
kunt ook gaan demonstreren voorafgaande aan een 
raads- of commissievergadering buiten het stadhuis 
(dat is een combinatie van optie 2 en 5). 


