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‘Zelf aan de slag
met lokale lobby’
Hoe zorg je ervoor dat jeugdzorg op de gemeentelijke agenda komt? Door te lobbyen!
Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 schreef Stijn Verbruggen van
Jeugdzorg Nederland een handreiking voor lobbyisten.

Een lobby-handreiking, was dat
nodig?

Maar iedere gemeente is toch
anders?

“Sinds 2015 ligt de verantwoordelijkheid voor jeugdzorg bij gemeenten.
Komende gemeenteraadsverkiezingen zijn de eerste sinds gemeenten
over jeugdzorg gaan. Een goed
moment om onze leden te informeren over de lobbymogelijkheden
en -momenten. Tot nu toe hadden
gemeenten vooral aandacht voor het
beperken van de kosten en moesten
jeugdzorgaanbieders forse bezuinigingsmaatregelen nemen. De
grenzen van die bezuinigingen zijn
nu wel bereikt. Lobby is nodig en
het lobbyboekje helpt daarbij, zodat
jeugdzorgorganisaties weten wat
ze kunnen doen en wie daarbij een
rol spelen. Andere branches, die al
langer met de gemeente als financier
te maken hebben, brengen al jaren
dit soort handreikingen uit.”

“Absoluut. Daarom moeten onze
leden zelf aan de slag met de lokale
lobby; wij kunnen dat niet voor hen
doen. Maar voor sommige problemen die op meer plaatsen spelen,
kunnen wij als branche wel iets betekenen. In elk geval door het landelijk
aan te kaarten en ook door materiaal
voor de lokale lobby te leveren.”

U mikt vooral op nieuwkomers?
“Iemand die nieuw binnenkomt op
een onderwerp, staat meer open voor
nieuwe inzichten dan iemand die
een bepaald onderwerp al tien jaar in
portefeuille heeft. Dat betekent niet
dat ik op een politieke aardverschuiving hoop. Als er veel wisselingen
plaatsvinden, bestaat immers het
risico dat de boel een tijd stil komt te
liggen. Terwijl er zoveel werk aan de
winkel is!”

En dat lobbyen begint nu?
En de landelijke lobby?
“De Tweede Kamer, de ministeries,
de VNG: er blijft genoeg te lobbyen.
Het is belangrijk dat de belangenbehartiging op landelijk niveau
vooral de lobby op lokaal niveau versterkt. Met onze leden zijn we nog
op zoek naar de beste manier om
dat voor elkaar te krijgen. Ook in dat
opzicht is er nog genoeg te doen.” *
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“De verkiezingsprogrammacommissies van de lokale partijen beginnen
nu. Het is belangrijk om hier invloed
op uit te oefenen. Als het gewenste
beleid al in de verkiezingsprogramma’s staat, is de kans dat ook het
coalitieakkoord de juiste kant op gaat
groter dan wanneer je pas na de verkiezingen contact zoekt. Mis je deze
fase, dan moet je in de tweede fase
extra hard werken om bij te sturen.”
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