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• Ons doel: blijvend duidelijk communiceren over onze  
belangen

• Juiste moment: tijdlijnen in het oog houden

• Juiste persoon: onze ‘stakeholders/’sleutelfiguren’’, 
gericht op samenwerking

• Juiste boodschap: dit zijn wij en dit willen we zeggen

• Communicatiemiddelen: wat past goed bij ons als 
KBO Brabant?

• Aan de slag: wie van ons gaat nu wat doen?

• Samenwerking met gemeente zoeken, oplossingen 
aanbieden

Vraag van 
vandaag

Belangenbehartiging (door KBO Brabant) is communiceren vanuit en over onze 
belangen, in aanloop en na de verkiezingen



Effectief lobbyen

Juiste moment

Juiste persoon

Juiste boodschap

Programma, kandidaten, campagnes

C’est le ton qui fait la musique: wat is jullie toon?

Programmacommissie, kandidaten, campagneteams

Optelsom voor pakkende belangenbehartiging 



Belangenbehartiging in uw gemeente= (i*3)

Welke onderwerpen staan onze ambities/wensen in de weg?
Wat is onze kernboodschap: wat willen wij vertellen?
Zijn er drie of vier thema’s te bedenken voor 2022-2026? (met onze doelstellingen)
Covid-19, maatschappelijke context: van buiten naar binnen denkend?

INHOUD

Wie beïnvloeden degenen die over onze onderwerpen beslissen?
Moeten bestuurders, leden of alleen een voorzitter hieraan mee doen?
Moeten we naar B&W, naar de gemeenteraad of naar ambtenaren, zo ja, wanneer en 
waarmee?
Is binnen ons bestuur de rolverdeling duidelijk (interne organisatie)?
Hoe goed volgen wij de (lokale) politiek? 

INZICHT

Welke mensen, die KBO Brabant kennen, zijn aan te spreken op welke issues en 
vraagstukken?
Welke (politieke) momenten doen zich nu voor?
Voor welke (politieke) momenten hebben wij mogelijkheden, in de aanloop van de 
gemeenteraadsverkiezingen (16 maart 2022)?
Hoe sterk is ons bestaand netwerk, en op welk niveau?
Hebben we contacten of ‘zijn we in een relatie’?

INVLOED



Voorjaar 2021

• Politieke partijen halen inhoudelijke bijdragen op bij hun eigen leden

• Maak een concreet stuk, waarin u uiteenzet wat, waarom en hoe een partij uw inzichten 
en/of belangen kan meenemen

September 
2021

• Conceptprogramma klaar; het bestuur en de fractie amenderen of accorderen het 
conceptprogramma

• Kijk wat u anders zou willen in de verschillende programma’s en onderzoek of er leden zijn 
die amendementen of moties in willen dienen 

Oktober 2021 
→ januari 

2022

• ALV: de leden kunnen moties en amendementen indienen en uiteindelijk het programma 
vaststellen

• Maak na het vaststellen een overzicht van alle relevante punten per partij en bekijk of en 
wat u wilt veranderen en bedenk wie u daarvoor het beste kunt benaderen

December 
2021

• Publicatie van het definitieve programma met ook het vaststellen van de kieslijst.

• Bekijk eens welke kandidaten u kent en welke kandidaten belangrijk zijn voor uw 
organisatie



Begin 2022

• Het verkiezingsprogramma wordt vertaald naar ‘campagne’

• Stel uw eigen campagne op, organiseer een verkiezingsdebat; nodig kandidaten uit voor een 
werkbezoek

16 maart 
2022 

Verkiezingen

• Brabanders gaan naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen

• Zorg ervoor dat mensen weten waarop ze kunnen stemmen, waar staan de verschillende 
partijen voor? Maak een duidelijk overzicht van standpunten uit verkiezingsprogramma’s 
voor uw leden! Leden zijn stemmers!

Na de 
verkiezingen

• Coalitievorming; onderhandelingen over het nieuwe uit te voeren college-akkoord 

• Op het moment dat uw onderwerpen benoemd zijn in programma’s, kunt u verwachten dat 
deze onderwerp van onderhandelingen zijn. Benadruk bij de onderhandelende partijen wat 
er waarom moet gebeuren. Vraag expliciet of het opgenomen kan worden in het akkoord.

Installatie 
B&W

• Er is een akkoord en de (nieuwe) wethouders gaan aan de slag

• Nodig wethouders en nieuwe woordvoerders uit voor kennismaking; bedank de partijen 
voor hun inzet; als uw lobbydoelen niet zijn opgenomen in het akkoord, bekijk met de 
oppositie of dit op een andere manier kan. Blijf altijd beschikbaar en betrokken: lobby is 
iets van een lange adem.

‘lobby is geen hobby’



Huiswerk en puzzelen: wie is eigenlijk ‘de gemeente’?

gemeente

Bestuur

Wethouder 
wonen

Wie is dat?

Wethouder zorg Wie is dat?

Ambtelijk 
apparaat

Cluster ruimte 
en economie

Eenheid wonen

Afdelingshoofd Wie is dat?

Beleids-
ambtenaar

Sociale 
huursector

Wie is dat?

Eenheid grond 
en ontwikkeling

Manager 
grondzaken

Wie is dat?

Cluster Sociaal Eenheid zorg
Beleids-

ambtenaar
wonen en zorg

Wie is dat?

Raad

Oppositie

Coalitie

Fractie CDA

Fractie VVD

Woordvoerder 
wonen

Wie is dat?

Woordvoerder 
zorg

Wie is dat?

Beleidsmede-
werker VVD-

fractie
Wie is dat?

Fractie lokale 
partij



We herkennen de tijdlijn: ‘van idee naar uitvoering’

Idee
Ambtelijke voorbereiding, 

toetsing en uitwerking
Staf 

wethouders
College B&W

Raads-
commissie
(definitief 

advies)

Raad
Ambtelijke 
uitvoering

• Veelal ideeën, voortkomend uit het coalitieakkoord in 2022

• Ambtelijke voorbereiding, volgens vooraf bepaald tempo met duidelijke 
deadlines en procedures

• Deze procedure biedt KBO Brabant veel ruimte voor het laten horen van de
stem van de oudere Brabanders en hun inzichten (‘de lobby’)

ambtelijk politiek



kernboodschap: wij van 
KBO Brabant…

waartoe

ACTUALITEIT & URGENTIE (CALL TO ACTION)

FEITEN, CIJFERS, REFERENTIES (RATIO)

ERVARINGEN & ANEKDOTES (EMOTIE)

hoewat
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en kort

Vertel het verhaal 
(wat, hoe & 

waarom), maak 
het authentiek

Maak het 
beeldend en 

appelleer aan het 
gevoel

Maak het urgent, 
zet aan tot 

concrete actie!

Onderbouw het 
verhaal, 

appelleer aan het 
verstand

Lobby

Boodschap



• Position paper
• Brief
• Petitie
• Ludieke actie
• (lokale) media (krant, RTV)
• Social media
• (Aankondigen) rechtszaak
• Demonstratie
• …

Zenden van onze herkenbare 
boodschap

• Gesprek
• Werkbezoek
• Ludieke actie
• Social media 
• Inspraakprocedures

(Raadsinformatiebijeenkomst)

• Politieke debatten
• Verkiezingsprogramma’s
• …

Interactief maken, met 
gesprekspartner(s)

Communicatiemiddelen in de taal van 2021: #hoedan? 

Met een ruim 25 meter lange rol aan

papierwerk maakte de Nederlandse 

Vereniging voor Psychiatrie aan diverse

Kamerleden de hoeveelheid

administratie rond de nieuwe Wet 

verplichte ggz letterlijk zichtbaar

https://www.nvvp.net/stream/nvvppetitie-in-de-tweede-kamerbehangrol-v2.pdf/20200128110758


In uw communicatie, blijf herkenbaar als KBO Brabant, 
op inhoud èn vorm 

‘position paper’ of brief

• Prikkelende kernboodschap

• Maximaal één tot anderhalf A4’tje

• Korte krachtige argumentatie

• Niet meer dan twee of drie 
argumenten

• Duidelijke opmaak

• Vermijd het ‘eigen’ jargon

• Gebruik ‘beslisser’ jargon, ook in 
de zin van ‘dit is de oplossing’

• Altijd met duidelijke afzender en 
contactpersoon

gesprek (in het echt of op beeld)

• Formuleer doel en boodschap

• Stelt u zichzelf vooraf in ieder geval 
vragen:

1. Waarin speelt ons gesprek zich af 
(is het al politiek, ambtelijk, of 
kennismaking?

2. Wat zou het achterliggende 
belang zijn van de 
gesprekspartner(s) (hun ambities, 
behoeftes, wensen)?

3. Wat valt hiervan samen met die 
van ons en welke belangen 
botsen?

4. Hoe sterk is de gunfactor (onze 
relatie)?

• Zorg voor het ’achterblijvertje’ van 
KBO
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