
 

 

 

Werkblad 4  Lobbyen voor een ideaal 
 
Uitleg 
 
Wat is lobbyen? 
 
Lobbyisten willen invloed hebben op beslissingen. Ze willen bijvoorbeeld dat er meer wegen 
komen, of juist dat er meer schone lucht komt. Lobbyisten zorgen dat ze contact hebben met 
de mensen die besluiten nemen. Vaak zijn lobbyisten goed op de hoogte. Ze hebben goede 
argumenten bedacht die politici kunnen gebruiken in de Tweede Kamer. Politici zijn daarom 
vaak blij met lobbyisten.  
 
Veel bedrijven en organisaties zorgen dat ze lobbyisten hebben in Den Haag, omdat daar 
veel politieke beslissingen worden genomen. Lobbyen kan op veel verschillende manieren, 
zolang je maar zorgt dat je invloed hebt op de politiek. Lobbyen gebeurt meestal niet 
zichtbaar. Lobbyisten voeren gesprekken en lopen niet met spandoeken. 
 
Voorbeelden van lobbygroepen 
 
Een lobbygroep komt op voor de idealen/belangen van een bepaalde groep. Die groep kan 
van alles zijn, bijvoorbeeld: 
 

o Een organisatie die opkomt voor de rokers: Stichting Rokers Belangen. 
o Een organisatie die opkomt voor de niet-rokers: Clean Air Nederland.  

 
Beide organisaties proberen invloed uit te oefenen op de politiek. Bij een vergadering in de 
Tweede Kamer over een rookverbod in cafés zal een lobbyist van de Stichting Rokers 
Belangen proberen om politici over te halen om tegen een rookverbod te stemmen. Dit doen 
ze bijvoorbeeld door een afspraak te maken met de minister die over het rookverbod gaat. 
Een lobbyist van Clean Air Nederland probeert natuurlijk het tegenovergestelde. Clean Air 
Nederland heeft bijvoorbeeld een onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat veel 
Nederlanders positief zijn over een rookverbod in cafés. Daarmee proberen ze de politieke 
besluitvorming te beïnvloeden.  
 
Overigens geldt in Nederland sinds oktober 2014 een rookverbod in de gehele horeca. 
 
Jullie opdracht 
 
1. Bedenk een ideaal waarvoor jullie willen lobbyen. Dit ideaal wordt jullie onderwerp. 

2. Bedenk argumenten bij dit onderwerp. Waarom vinden jullie het nodig dat de politiek hier 

iets aan gaat doen? 

3. Bedenk welke lobbyacties jullie kunnen voeren om ook echt invloed te hebben op de 

politiek. Bedenk een paar andere ideeën dan in het voorbeeld zijn genoemd. 

4. Werk je plannen uit op het grote vel papier. 

5. Bedenk ten slotte hoe jullie de plannen gaan presenteren aan de rest van de groep.  

• Vertel wat lobbyen is en hoe je daarmee invloed uit kunt oefenen op de politiek. 

• Vertel dan over jullie eigen plan. 


