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In de strijd om invloed nemen public-affairsprofessionals 
dagelijks cruciale strategische beslissingen. Moeten we pu-
bliek gaan met dit dossier? Wie gaan we belobbyen en hoe? 
Bouwen we een coalitie met andere organisaties? Public-af-
fairsprofessionals nemen deze beslissingen vaak op basis 
van hun ervaring of buikgevoel. 
Lobbyen is in de praktijk eerder kunst dan wetenschap, het 
is een intuïtief en creatief proces. Het staat veelal los van we-
tenschappelijk gefundeerde inzichten. Tegelijkertijd krijgen 
heel wat public-affairsprofessionals te kampen met onzeker-
heid over de toegevoegde waarde van hun activiteiten: doet 
het ertoe wat we doen? Wat is onze impact? Nemen we de 
juiste strategische beslissingen?
Sommige collega’s compenseren deze twijfel met een over-
weldigende dosis zelfvertrouwen. Een ervaren lobbyist zei 
onlangs tijdens een college: ‘De dag dat ik mijn invloed kan 
meten, kan ik mijn tarieven verdubbelen’. Andere public-af-
fairsprofessionals zijn bescheidener. Ze trachten hun impact 
na te gaan met key performance indicators (KPI’s). Ze buigen 
zich systematisch over de gebruikte lobbytactieken.

Evidence based | De systematische aanpak wint de laatste 
jaren aan terrein. De rokerige achterkamertjes en de whis-
ky van weleer maken plaats voor ‘evidence-based lobbying’. 
Evidence-based lobbying staaft zich met feiten. Het slaat een 
brug tussen belangenbehartiging als kunst én wetenschap. 
Het wetenschappelijk onderzoek rond lobbying draaide de 
laatste jaren op volle toeren. Uit dat onderzoek valt voor lob-
byisten heel wat inspiratie te putten. De kloof tussen weten-
schappelijk onderzoek en de praktijk is vandaag echter nog 
diep. Te diep. Evidence based lobbying tracht die kloof te 
overbruggen. Het vertaalt wetenschappelijke inzichten over 
lobbystrategieën en invloed naar de praktijk. We weten op 
basis van academisch onderzoek welke strategieën wél en 
welke minder goed werken. Daarnaast bestaat er heel wat 
onderzoek naar het meten van lobbyinvloed. Dit artikel legt 
uit hoe evidence based lobbying een organisatie kan verster-

ken en geeft vijf gouden tips die van pas kunnen komen in de 
volgende lobbycampagne.

Tip 1 – Kennis is macht | Intelligentie en data zijn de hoek-
stenen van evidence based lobbying. Bij elk lobbycommu-
nicatieplan hoort een grondige situatieanalyse. Wie zijn de 
belangrijkste besluitvormers en stakeholders? Wie zijn po-
tentiële vrienden of vijanden? Staat de publieke opinie aan 
onze kant? Voor elke public-affairsprofessional is het ver-
mogen om informatie te verzamelen, te verwerken en toe te 
passen onontbeerlijk. Bij de start van elke lobbycampagne 
moet de context tastbaar zijn. Verrassingen zijn uit den bo-
ze. Ervaring, monitoring, netwerken en eigen onderzoek zijn 
cruciaal. Een recente studie toont bijvoorbeeld aan dat lob-
byisten op het internationale toneel meer dan de helft van 
hun tijd in monitoring en onderzoek investeren. 

Veld in kaart Naast de klassieke netwerk- en informatieka-
nalen zijn wetenschappelijke databanken een onderschat-
te informatiebron. Doorgaans weten heel weinig lobbyisten 
van hun bestaan. Er zijn grofweg twee type wetenschappelij-
ke databanken. Een eerste type brengt de populatie van alle 
belangengroepen in kaart. Dit type database is te vergelijken 
met het Europese transparantieregister. Ze geven een over-
zicht van alle belangenorganisaties in pakweg België, Neder-
land of Europa. Soms zijn gegevens over financiële middelen, 
beleidsdomein en organisatietype beschikbaar. Deze databa-
ses kunnen zicht geven op andere spelers in het veld. Hoe 
competitief is mijn beleidsveld? Wie zijn de concurrenten en 
hoe staan ze er financieel voor?

Inzicht in strategie Een tweede type databank geeft infor-
matie over lobbystrategieën en invloed. Deze gegevens zijn 
doorgaans gebaseerd op interviews of enquêtes met lobbyis-
ten. Een professionele activiste contacteerde mij onlangs. Ze 
wilde zicht krijgen op welke politieke partijen en lobbygroe-
pen nauw samenwerken in Nederland. Dat kan ze dus te we-

Vijf  gouden tips voor een ‘evidence-based’ 
lobbystrategie. 
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ten komen op basis van dit type database. Vorig jaar nog 
werd een groots survey gestuurd naar de Nederlandse po-
pulatie van belangengroepen. Deze databases kunnen een 
beeld geven van invloed, strategieën en de interne werking 
van bevriende en concurrerende organisaties. Welke strate-
gieën gebruikten ze? Wie is invloedrijk? Hoe betrekken ze 
hun achterban? Bestaande wetenschappelijke databases zijn 
vrij eenvoudig te raadplegen. 
Neem bijvoorbeeld eens een kijkje op de websites van Com-
parative Interest Group Survey (www.cigsurvey.eu) en INTER- 
EURO (www.INTEREURO.eu). 

Tip 2 – Definieer de lobbydoelen | Doelen zijn de drijfveer 
van elke public-affairscampagne. Het lijkt evident, maar in 
de praktijk is dat niet altijd zo. Public-affairsprofessionals 
die in hun lobbycampagne geen concrete doelen stellen la-
ten kansen liggen. Verschillende doelen vragen om verschil-
lende lobbystrategieën. Wie beleidsverandering nastreeft, 
moet een hele andere strategie volgen dan wie het status quo 
wil behouden. Doelen maken de campagne meer gefocust. Ze 
maken het mogelijk een lobbystrategie op maat uit te den-
ken. Nadien is het veel eenvoudiger om na te gaan of de doe-
len bereikt zijn en waarom (niet). 

SMART Sommige lobbycampagnes hebben wél doelen, maar 
die zijn dan enorm ambitieus of vaag. Twee jaar geleden gaf 
ik advies aan een Nederlandse ngo. Het doel van hun lobby-
campagne: honger uit de wereld bannen tegen 2030. Dat is 
een enorm nobel doel, maar veel te ambitieus en onrealis-
tisch. Hiervoor kun je moeilijk een lobbycampagne op maat 
ontwikkelen. Een goede vuistregel vanuit het bedrijfsleven is 
om lobbydoelen SMART te maken: specifiek, meetbaar, haal-
baar (achievable), realistisch en tijdsgebonden. Dat kun je 
dan vertalen in KPI’s. Dat zijn instrumenten om doelen op 
te volgen. 

Achterban Een impactvolle lobbystrategie ontwikkelen die 
tegelijkertijd de achterban bekoort. Dat vergt creativiteit. 
‘SMART-doelen zijn misschien goed voor invloed, maar de 
achterban wil dat helemaal niet’, merkte een politiek advi-
seur op tijdens een workshop. Het klopt dat SMART-doelen 
minder geschikt zijn voor sexy slogans of spectaculaire me-
diacampagnes. Maar lobbydoelen zijn één ding en de bood-
schap die je communiceert een ander. Je lobbydoelen kunnen 
SMART zijn en tegelijkertijd kun je slogans ontwerpen die 
bij de achterban in de smaak vallen. Let ook op: wie zich in 
de lobbycampagne te veel door de leden laat leiden, komt in 
moeilijkheden. Uit recent onderzoek blijkt dat lobbygroepen 

die hun leden beslissingsrecht geven, zich aanzienlijk trager 
positioneren in beleidsdossiers. 

Tip 3 – Meten is weten | Doelen vooropstellen is belangrijk, 
maar niet genoeg. Het is essentieel om na te gaan of die doe-
len bereikt zijn. Maar hoe doe je dat? En wat zegt dat dan 
over de invloed van de lobbycampagne? Steeds meer belan-
genorganisaties hanteren KPI’s om hun campagnes te eva-
lueren. Het probleem is dat KPI’s vaak niet systematisch en 
consequent worden getoetst. Hierbij kan de wetenschap hel-
pen. Lobbyonderzoekers gebruiken al jaren drie bewezen 
methoden om lobbyinvloed te meten: proces tracering, doe-
len toetsen en gepercipieerde invloed. Deze methoden zijn 
ook geschikt voor de praktijk. 

Proces tracering brengt stap voor stap alle relevante ge-
beurtenissen en stakeholders binnen een lobbyproces in 
kaart. De onderzoeker schetst een gedetailleerd oorzake-
lijk verband tussen lobbygroepen, hun acties en de uitein-
delijke beleidsuitkomsten. De onderzoeker baseert zich op 
diepte-interviews en alle mogelijke beschikbare schriftelij-
ke gegevens. Het resultaat van deze methode is een weten-
schappelijk onderbouwd verhaal over invloed. De resultaten 
zijn meestal accuraat, maar de methode is tijdsintensief. 

Doelen toetsen gaat na of de doelen van een organisatie 
(de KPI’s) bereikt zijn. Deze methode is goedkoop en een-
voudig. Ze zegt echter niet veel over invloed. Een lobbygroep 
kan haar doelen bereiken door een gelukkig toeval en zonder 
ooit iets te hebben gedaan. Daarom is het belangrijk om het 
behalen van doelen te verbinden met de lobbyactiviteiten die 
de organisatie heeft ondernomen.

Gepercipieerde invloed gaat na welke organisaties als in-
vloedrijk worden gezien. Lobbyisten kunnen hun eigen in-
vloed inschatten maar ook die van andere organisaties. Deze 
methode is eenvoudig toe te passen, maar is afhankelijk van 
subjectieve inschattingen. Burgerbewegingen lijken bijvoor-
beeld hun eigen impact soms te onderschatten en het om-
gekeerde geldt voor bedrijfsbelangen. Door zoveel mogelijk 
relevante (interne en externe) collega’s te raadplegen, kun je 
die inschattingsfouten deels neutraliseren.

Elke methode heeft dus voor- en nadelen. Een gouden regel 
in academisch onderzoek is daarom om steeds verschillende 
methoden en bronnen te combineren. Met een duur woord 
heet dat ‘triangulatie’. Door triangulatie kom je tot een accu-
rate en betrouwbare inschatting van de lobbyimpact. 

UIT EEN RECENTE STUDIE BLIJKT DAT DE STERKERE 
PARTNERS VEEL MINDER BAAT HEBBEN BIJ 
SAMENWERKING.

http://www.cigsurvey.eu
http://www.INTEREURO.eu
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Tip 4: Intern compatibele lobbytactieken | Door verschil-
lende methoden en gegevens te combineren hebben acade-
mici inmiddels een goed wetenschappelijk beeld van welke 
lobbystrategieën wél en niet werken. Samengevat zijn voor 
de lobbystrategie twee criteria essentieel: interne en externe 
compatibiliteit. Interne compatibiliteit betekent dat de ver-
schillende tactische beslissingen in de lobbystrategie op el-
kaar zijn afgestemd. De doelen, de communicatiekanalen, de 
boodschap en het doelpubliek zijn gesynchroniseerd. Verko-
zen politici (doelpubliek) zijn bijvoorbeeld gevoeliger voor 
publieke campagnes (kanaal) en politiek getinte slogans 
(boodschap). Ambtenaren en bestuurders staan weer open 
voor technische en wetenschappelijk gefundeerde argumen-
ten. Belangengroepen die publiek campagne voeren, moeten 
een boodschap naar voren schuiven die het publieke belang 
onderschrijft. Wie achter de schermen lobbyt komt dan weer 
het best met technische argumenten. Verschillende doelpu-
blieken vragen om verschillende communicatiekanalen en 
-boodschappen. Door daar zorgvuldig rekening mee te hou-
den, kun je de lobbystrategie versterken. 

Hetzelfde geldt voor coalities. Uit onderzoek blijken deze en-
kel zinvol als een lobbygroep ook een volwaardige publieke 
campagne ontwikkelt. Wie in een coalitie achter de scher-
men lobbyt, ziet de kansen op beleidsinvloed slinken. Voorts 
gaan coalities vooral de zwakkere partners in de alliantie 
versterken. Uit een recente studie blijkt dat de sterkere part-
ners veel minder baat hebben bij samenwerking. Bovendien 
is een coalitie van ‘strange bedfellows’ – met zowel burger- 
als bedrijfsbelangen – iets invloedrijker dan een coalitie van 
‘usual suspects’. 

Tip 5: Extern compatibele lobbytactieken | Tot slot leert 
wetenschappelijk onderzoek ons dat de lobbycampagne afge-
stemd moet zijn op de beleidscontext. Dat heet externe com-

patibiliteit. Om externe compatibiliteit te garanderen, is een 
uitgebreide kennis van de context en dus doorgedreven voor-
onderzoek, doorslaggevend. Verschillende dossiers vragen 
om verschillende lobbystrategieën naargelang hun context. 
De populariteit van een lobbygroep bij de publieke opinie is 
bijvoorbeeld een doorslaggevende contextfactor.
Lobbygroepen die niet populair zijn (pakweg de tabak- of wa-
penlobby) blijven het best zoveel mogelijk achter de scher-
men. Lobbygroepen die wel een populair standpunt verkon-
dingen (zoals dierenrechtenorganisaties) hebben er baat bij 
publiek campagne te voeren. Anderzijds kunnen organisaties 
ook doelbewust inzetten op thema’s waar de publieke opi-
nie hen steunt. Zowel de tabakslobby als de meeste burgers 
zijn bijvoorbeeld gekant tegen de illegale handel in sigaretten. 
Mede daarom zetten tabaksproducenten sterk in op dat the-
ma. Wanneer een beleidsdebat achter de schermen wordt ge-
voerd, is populariteit minder belangrijk. Technische argumen-
ten, cijfers en gedetailleerde analyses wegen dan zwaarder.

No cure no pay? | Kan evidence-based lobbying de compe-
titiviteit van uw associatie versterken? Ja! Maar… er zijn ook 
sceptische stemmen. Vooral bij de meerwaarde van ‘invloed 
meten’ hebben sommige professionals zo hun vragen. Een 
consultant zei laatst nog tegen mij: ‘We kunnen moeilijk aan 
onze klanten zeggen dat we geen waar bieden voor hun geld’. 
Sommige beroeps- en sectororganisaties delen die bezorgd-
heid. Ze vrezen de komst van no cure no pay. Toch is die vrees 
vaak onterecht. Communiceren over je impact naar klanten 
of leden is een vorm van transparantie. Je laat je ware kleu-
ren zien en dat appreciëren ze. Het toont aan waar je staat en 
wat je samen nog moet realiseren. Het versterkt het weder-
zijdse vertrouwen en de klantenbinding op de lange termijn. 

Of van elkaar leren | Steeds meer public-affairsprofessio-
nals zijn daarom overtuigd van de meerwaarde van ‘impact 
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measurement’. ‘Onze klanten vragen er zelf naar’, zei een pu-
blic-affairsconsultant onlangs tegen mij tijdens een work-
shop. Als straks concurrerende organisaties wel impact-
meting aanbieden en uw organisatie niet, kan dat leden of 
klanten kosten. Waarom uw lobbypraktijken niet eens onder 
de loep (laten) nemen op basis van wetenschappelijke in-
zichten? Bij een nauwere integratie van wetenshap en prak-
tijk wint iedereen. Professionals kunnen wetenschappelijke 
inzichten valoriseren. Academici kunnen de vinger aan de 
pols houden van de praktijk en relevanter onderzoek doen. 
Mijn deur staat alvast open... 

Meer lezen
•  Hanegraaff, M., ‘Interest Groups at Transnational Negotiation 

Conferences: Goals, Strategies, Interactions, and Influence’, 
Global Governance, issue 4 2015.

 https://journals.rienner.com/doi/abs/10.5555/1075-2846-
21.4.599.

•  De Bruycker, I. de, en J. Beyers, ‘Lobbying strategies and suc-
cess: Inside and outside lobbying in European Union legislative 
politics’,  Department of Political Science, University of Ant-
werp, Antwerp, Belgium, published online: 25 October 2018, in 
European Political Science Review.

•  https://www.cambridge.org/core/journals/european-politi-
cal-science-review/article/lobbying-strategies-and-success-in-
side-and-outside-lobbying-in-european-union-legislative-poli-
tics/C162FF632B03833F4CAA1837801AADE4

•  De Bruycker, I. de, Berkhout, J. en M. Hanegraaff, ‘The paradox 
of collective action: Linking interest aggregation and interest 
articulation in EU legislative lobbying’, Governance, 13 decem-
ber 2018.  

 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/gove.12373

TEKST

Iskander de Bruycker

Iskander de Bruycker (www.iskanderdebruycker.com) is politi-
coloog en docent aan de Universiteit Antwerpen. Hij doctoreerde 
in 2015 aan de Universiteit Antwerpen op een proefschrift over 
lobbystrategieën en invloed in de Europese Unie. Nadien werkte 
hij aan de universiteiten van Amsterdam, Aarhus en de European 
University Institute in Florence. Zijn onderzoek behandelt de rela-
tie tussen publieke opinie, lobbygroepen en beleidsuitkomsten op 
het nationale, Europese en internationale niveau. De Bruycker do-
ceert public affairs aan de Universiteit Antwerpen en geeft work-
shops rond evidence-based lobbying. 

BEELD

Vincent Aguerre
Victor Lam

https://journals.rienner.com/doi/abs/10.5555/1075-2846-21.4.599
https://journals.rienner.com/doi/abs/10.5555/1075-2846-21.4.599
http://www.iskanderdebruycker.com

