Lobbyen, hoe doe je dat?
Bij steeds meer sociaal werk organisaties dringt het besef door dat er tijd vrij gemaakt moet worden
voor lobbyen. Het is een activiteit die aandacht vereist, zeker rond verkiezingstijd. Lobbyen doe je er
niet even bij. Lobbyen gaat om het actief beïnvloeden van bestuurders, raadsleden en ambtenaren.
Het gaat om het behartigen van belangen voor de eigen organisatie, dat wil zeggen, het gaat om het
beïnvloeden van beleid, het meedenken over nieuw beleid en het voorkomen dat er verkeerde
besluiten worden genomen. Dat gebeurt op verschillende manieren. Meestal begint het met een
poging om een ambtenaar of wethouder te overtuigen. Dat kan met goede argumenten, nieuwe
informatie aanleveren of het aanbieden van een goed alternatief.
Lobbyen over sociaal werk kan bijvoorbeeld door het college van b&w te wijzen op de deskundigheid
van de organisatie bij het aanpakken van maatschappelijke knelpunten in de gemeente. Of door bij
de gemeenteraad aandacht te vragen voor het versterken van sociale basisvoorzieningen. Ook kan er
worden gelobbyd door de wethouder te voorzien van nieuwe feiten en cijfers over de omvang of
ernst van de sociale problematiek in de wijk. Ook kan er samen met andere maatschappelijke
organisaties een alternatief aan de wethouder worden voorgelegd. Op allerlei manieren en allerlei
terreinen kan er worden gelobbyd. Maar het draait allemaal om de vraag hoe je er een succes van
maakt?
Natuurlijk hebben sociaal werk organisaties een achterstand op brancheorganisaties en professionele
lobbybureaus. Maar dat wil niet zeggen dat zij geen succes kunnen hebben met lobbyen. De kracht
van een sociaal werk organisatie is dat zij beschikt over enorm veel ervaring, kennis en deskundigheid
en dus niet alleen iets komen halen, maar ook iets brengen. Een sociaal werk organisatie helpt in
feite het gemeentebestuur bij het uitvoeren van het beleid. In die zin zijn sociaal werk organisatie en
gemeente partners. En van partners neem je sneller iets aan dan van organisaties waar geen
partnerschap mee bestaat.
Wim Carabain
M&P PA

