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‘Dierenwelzijn is
een goed onderwerp
om voor te lobbyen’
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TJEERD DE GROOT (D66):

“Timing is
belangrijk voor
een goede lobby”
Regelmatig lees je in dit vakblad tips voor het voeren van lobby op verschillende
niveaus. Tjeerd de Groot is Tweede Kamerlid namens D66. Hij houdt zich onder
andere bezig met landbouw, visserij, natuur en dierenwelzijn. Net als andere
politici ontvangt hij ook lobbyisten die een onderwerp willen aankaarten.
Hij geeft vanuit zijn functie als politicus tips voor een goede lobby.

T

jeerd de Groot is sinds maart
2017 lid van de Tweede Kamer.
Hij studeerde bestuurskunde en
promoveerde op hervormingen
van het landbouwbeleid. Zijn portefeuille in
de Tweede Kamer is landbouw en visserij,
natuur, dierenwelzijn, voedsel(productie)
en water- en droogtebeleid. Vanuit zijn
functie krijgt hij voor deze verschillende
onderwerpen regelmatig te maken met
lobbyisten. Een lobbyist is iemand die
invloed uitoefent op bestuursorganen om
zo aandacht te vragen voor een bepaald
onderwerp of om bepaalde zaken te
veranderen. Je hoeft geen lobbyist te zijn
om te ‘lobbyen’. Ook jij kunt namens je
organisatie een onderwerp aankaarten bij
de lokale of zelfs landelijke politiek. Tjeerd
de Groot geeft wat tips die je kunnen helpen
in de voorbereiding. “Laat ik beginnen
met het feit dat dierenwelzijn een goed
onderwerp is om voor te lobbyen,” legt hij
uit. “Het is een onderwerp dat op sympathie
kan rekenen en dat kan veel schelen.”

Waar moet je zijn?
Er is een bepaald onderwerp waar je
aandacht voor wilt vragen, je wilt dit
aankaarten, maar waar begin je? “In de regel
is de Tweede Kamer de plek voor nationale
en internationale zaken,” legt Tjeerd de
Groot uit. “Ik krijg veel mails van mensen,
vaak geen lobbyisten, die een onderwerp
onder mijn aandacht willen brengen dat
bijvoorbeeld in hun gemeente of regio speelt.
Ze schrijven mij aan met de verwachting
dat ik dit kan oplossen, maar soms gaan
wij helemaal niet over die zaken. Het is dus
belangrijk om goed te checken of je op het
juiste niveau zit. Bekijk de verschillende
bestuurslagen en zoek uit onder welke laag
jouw onderwerp valt.”

geen wetten of regels veranderen. Daarnaast
zijn er twee smaken, de coalitie en de
oppositie.” De coalitie wordt gevormd door
de regeringspartijen. In het huidige kabinet
zijn dit VVD, D66, CDA en ChristenUnie.
De oppositie zijn de andere partijen in het
parlement, die dus niet deelnemen aan de
regering. “Wil je echt iets veranderen, dan
moet je bij de coalitie zijn. Zij kunnen zaken
regelen,” begint de Groot. “De oppositie
kan lawaai maken, aandacht vragen voor
een onderwerp en reuring creëren. Bedenk
dus goed wat je precies wilt bereiken en
maak op basis daarvan je keuze.” Het is dus
belangrijk om te weten wat je doel is en wat
je er voor nodig hebt om dit te bereiken. Het
helpt je de juiste persoon te vinden.

Coalitie of oppositie?
Wanneer je wel naar de landelijke politiek
wilt gaan, zijn er volgens de Groot twee
opties. “Onthoud in de eerste plaats dat je in
de politiek alleen zaken kunt veranderen als
er een meerderheid is. Ik kan in mijn eentje

Bij de juiste persoon
Wanneer je weet op welk niveau je lobby
gaat voeren, is het vervolgens belangrijk de
juiste persoon bij je onderwerp te bereiken.
“Zorg dat je goed weet wie waar mee bezig
is. Daarnaast is het slim om te kijken naar
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‘Timing is van groot
belang, zorg dat je op
tijd bent!’
de persoonlijke interesses van de politicus.
Zo ben ik bijvoorbeeld dol op de Waddenzee.
Ik zeil er graag en hou van dat gebied! Als
je dat nu weet als lobbyist, doe dan iets met
zeehonden in de Waddenzee.” Het is dan
ook niet toevallig dat Tjeerd de Groot in
2018 een zeehond na een revalidatieperiode
vrijliet op Terschelling en deze ter adoptie
kreeg van Stichting DierenLot. “En, ook
belangrijk,” zo voegt hij toe. “Ga dan niet
met dat onderwerp een maand later naar de
volgende politicus. Sluit je aan bij iemands
persoonlijke belangstelling en bouw
een relatie op. Kijk waar je elkaar kunt
versterken. Door een band op te bouwen
kun je sneller schakelen en
bereik je waarschijnlijk meer.”
Leer de beleidsmedewerker kennen
Een Kamerlid werkt ook met een
beleidsmedewerker, hij of zij helpt bij
het opstellen van het beleid en kan snel
schakelen met een Kamerlid. “Zorg er ook

voor dat je de beleidsmedewerker leert
kennen. Politici zijn vaak erg druk, dus
kan het helpen om contact te onderhouden
met de beleidsmedewerker. Die kan het
weer onder de aandacht brengen van de
politicus,” zo legt hij uit.
Timing is belangrijk
Tenslotte, maar zeker niet ten minste, is
timing van belang. “Wees op de hoogte
van de politieke agenda. Wanneer er een
vergadering of overleg aankomt over jouw
onderwerp, is het belangrijk om op het juiste
moment langs te gaan. Kom je te vroeg,

dan zijn we nog niet met dat onderwerp
bezig, maar wacht je te lang, dan zijn de
voorbereidingen al gedaan en ben je te
laat.” Op de website van de Tweede Kamer
kun je overzichten vinden van wat er op de
agenda staat. Zorg ervoor dat je hiervan op
de hoogte bent, zodat je geen belangrijke
momenten mist. Ook hier benadrukt de
Groot nogmaals het belang van een goede
band opbouwen met een politicus. “In het
begin van de periode is er vaak wat meer
tijd, probeer dan al contact te onderhouden,
daar kun je op latere momenten veel profijt
van hebben.”

Over Tjeerd de Groot
Tjeerd de Groot is sinds 2017 namens D66 lid van de Tweede Kamer. Zijn motivatie om de
politiek in te gaan was het aanpassen en verduurzamen van het systeem van landbouw en
voedselproductie. Het is een onderwerp waar hij al meer dan dertig jaar mee bezig is, in
allerhande verschillende functies. “Vanuit de wetenschap tijdens mijn proefschrift over het
landbouwbeleid, als politiek assistent van minister Brinkhorst, toen hij minister van LNV was,
maar ook vanuit het bedrijfsleven als directeur van de Nederlandse Zuivel Organisatie.” Hij
werkte zelfs mee aan de eerste nota over dierenwelzijn in ons land, de nota ‘Houden van
Dieren’, die in 2000 door minister Brinkhorst werd uitgebracht. Met kringlooplandbouw
presenteerde hij een idee dat goed is voor zowel de boeren als onze wereld. “Ik ben dan ook
heel blij en trots om te zien dat dit inmiddels de kern van het kabinetsbeleid is geworden,”
zegt hij. Naast landbouw en voedsel houdt hij zich ook veel bezig met dierenwelzijn, een
onderwerp dat volgens hem onlosmakelijk is verbonden met andere pijlers zoals landbouw,
maar ook ons eigen gedrag. Zijn eerste ‘periode’ als politicus zit er bijna op, maar hij kijkt uit
naar nog een mooie periode van vier jaar waarin hij zich voor deze onderwerpen kan blijven
inzetten.
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