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Lobby 
 
Inleiding 
De basis voor de uiteindelijke toewijzing van evenementen vormt de lobby. Binnen de structuur van de 
modelaanpak moet de lobby niet gezien worden als een fase die volgt op het haalbaarheidsonderzoek 
en het bid. De lobby is een doorgaand proces dat in informele zin vaak al begint voordat het 
haalbaarheidsonderzoek wordt gestart en in formele zin aanvangt tijdens het bidproces. 
 
Binnen het lobbyproces kunnen verschillende fases worden doorlopen die hieronder nader worden 
toegelicht. Voordat wordt ingegaan op deze fases wordt til gestaan bij de internationale lobby van een 
sportorganisatie. 
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1. Internationale lobby 
Los van deze fases kent de lobby ook een aantal aandachtspunten die continu van toepassing zijn. 
Om de kansen voor Nederland te vergoten als het gaat om de toewijzing van evenementen, is het 
belangrijk om zoveel mogelijk Nederlandse bestuurders op internationaal (beslissings)niveau te 
hebben. Inmiddels is op initiatief van NOC*NSF hiervoor een masterclass opgericht. Potentiële 
Nederlandse topbestuurders worden begeleid om de kans om op een internationale positie terecht te 
komen zo groot mogelijk te maken. Het advies aan sportbonden is om internationale zaken een 
structureel onderdeel te laten zijn van het beleid van de bond. Dit alles met het doel om de 
internationale positie van de sportbond te verstevigen. Hierbij valt te denken aan: 
 

• Het opstellen van functie-eisen voor bestuurders om een internationale functie te kunnen 
bekleden. 

• Het opstellen van een strategisch plan (op bestuurlijk en organisatorisch niveau) om 
internationale posities te behouden en uit te breiden. De personen die deze functies 
uitoefenen kunnen het beslissingsproces in de toewijzing van evenementen beïnvloeden.  

• Regelmatig bezoeken van internationale aangelegenheden (toernooien, congressen) om 
contacten op te bouwen en te onderhouden. 

• Het betrekken van internationale officials of juryleden. Door deze mensen regelmatig te 
informeren over de ontwikkelingen van het bid kan je ze betrokken maken. Zij zijn een 
belangrijke ambassadeur en hebben vaak goede contacten met andere internationale 
personen binnen de federaties.  

• Het betrekken van (ex)-sporters die een ambassadeur zijn voor de sport. Hierbij valt te 
denken aan sporters die in het buitenland spelen of wonen. 

 
Een ander aspect dat voortdurend aandacht behoeft is het creëren van draagvlak bij de achterban. Bij 
de sportbonden zijn het over het algemeen de leden die de belangrijkste beslissingen nemen. De 
valkuil is gelegen in het feit dat de sportbond vooral extern gericht is tijdens de lobbyfase. De interne 
lobby, gericht op het creëren van draagvlak, is minstens zo belangrijk. Aandachtspunt hierbij is dat 
deze gericht moet zijn op degene die de beslissing gaat nemen. Wat is voor deze groep het belang en 
de meerwaarde om zich achter het evenement te scharen en wat kan het ze opleveren? Deze 
boodschap moet op een goede manier worden overgebracht bij de achterban. 

 
2. Lobbyfases 
 
Fase 1: Vergaren en analyseren van informatie  

Bij het verwerven van internationale sportevenementen speelt de lobby een essentiële rol. Het proces 
van de lobby is echter niet een proces dat pas een rol van betekenis gaat spelen op het moment dat 
een organisatie besluit zich kandidaat te gaan stellen voor de organisatie van een evenement. 
Lobbyen begint met het opbouwen van een relatie met zowel beslissers als beïnvloeders op 
internationaal niveau. Dit is een continu proces waarin met name de sportbonden een belangrijke rol 
spelen. Voorafgaand aan dit proces is het van belang dat men weet welke personen een belangrijke 
rol spelen in het beslissingsproces. Het goed in kaart brengen van dit beslissingsproces vormt 
hiervoor de basis. Een onderdeel hiervan is een overzicht van de belangrijkste personen, inclusief 
informatie over hun achtergrond en (persoonlijke) interesses. Tevens is het goed om te weten welke 
Nederlanders er in contact kunnen komen met de personen die in het beslissingsproces een 
prominente rol hebben. Ter voorbereiding op die ontmoetingen zou de belangrijkste 
(achtergrond)informatie moeten worden meegegeven. 
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De organisatie die zich kandidaat stelt dient zich ervan bewust te zijn waar de kansen en bedreigingen 
liggen. Niet alleen ten aanzien van de eigen kandidaatstelling, maar ook als het gaat om de 
concurrentie. In de communicatie zullen de sterke punten constant worden benadrukt en zal een 
eenduidig verhaal worden gehouden. 
 
NOC*NSF kan een rol vervullen bij het in kaart brengen van beslissers en beïnvloeders op 
internationaal niveau.  

Aan het einde van deze fase is inzichtelijk wie de beslissers zijn, welke personen zich in hun directe 
omgeving bevinden en welke personen/instanties zich in de wijde omgeving van de beslissers 
bevinden. In onderstaande cirkels is dit schematisch inzichtelijk gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wijde omgeving (land, media) 

Directe relaties met beslissers  

Beslissers 



Voorbeeld: Hill & Knowlton Influencer Network Analysis op basis van publiciteit en uitspraken 

(Bron: The Holland-Belgium BID 2018

Het besluitvormingsproces wordt in kaart gebracht 
wordt in kaart gebracht wat de standpunten
van een netwerkanalyse. Een voorbeeld van zo’n netwerkanalyse is hierboven weergegeven.

Fase 2: Formuleren standpunt
 
Op basis van de analyse die is gemaakt in fase 1, kan de definitieve lobbystra
De vraag die in deze fase beantwoord wordt is: wie wordt wanneer op welke manier beïnvloed?

Als in kaart is gebracht wie de beslissers zijn en uit welke landen ze afkomstig zijn, kan het helpen om 
een segmentatie te maken om de eigen 
onderverdeling in stemgerechtigden die positief zijn over de kandidaatstelling, stemgerechtigden die 
naar verwachting negatief zijn en stemgerechtigden die twijfelen. Per doelgroep kan vervolgens een 
strategie worden bepaald hoe de betreffende stemgerechtigden benaderd gaan worden.
  

  

 

Knowlton Influencer Network Analysis op basis van publiciteit en uitspraken 

Belgium BID 2018-2022) 

besluitvormingsproces wordt in kaart gebracht door middel van een stroomschema
wordt in kaart gebracht wat de standpunten zijn en wat de invloed is van de beïnvloeders aan de hand 
van een netwerkanalyse. Een voorbeeld van zo’n netwerkanalyse is hierboven weergegeven.

Fase 2: Formuleren standpunt  

Op basis van de analyse die is gemaakt in fase 1, kan de definitieve lobbystrategie worden bepaald. 
De vraag die in deze fase beantwoord wordt is: wie wordt wanneer op welke manier beïnvloed?

Als in kaart is gebracht wie de beslissers zijn en uit welke landen ze afkomstig zijn, kan het helpen om 
een segmentatie te maken om de eigen kansen in te schatten. Deze segmentatie maakt een 
onderverdeling in stemgerechtigden die positief zijn over de kandidaatstelling, stemgerechtigden die 
naar verwachting negatief zijn en stemgerechtigden die twijfelen. Per doelgroep kan vervolgens een 

gie worden bepaald hoe de betreffende stemgerechtigden benaderd gaan worden.
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Knowlton Influencer Network Analysis op basis van publiciteit en uitspraken  

troomschema. Daarnaast 
zijn en wat de invloed is van de beïnvloeders aan de hand 

van een netwerkanalyse. Een voorbeeld van zo’n netwerkanalyse is hierboven weergegeven. 

tegie worden bepaald. 
De vraag die in deze fase beantwoord wordt is: wie wordt wanneer op welke manier beïnvloed? 

Als in kaart is gebracht wie de beslissers zijn en uit welke landen ze afkomstig zijn, kan het helpen om 
kansen in te schatten. Deze segmentatie maakt een 

onderverdeling in stemgerechtigden die positief zijn over de kandidaatstelling, stemgerechtigden die 
naar verwachting negatief zijn en stemgerechtigden die twijfelen. Per doelgroep kan vervolgens een 

gie worden bepaald hoe de betreffende stemgerechtigden benaderd gaan worden. 



Fase 3: Actie (alleen, samen met anderen)
 
In deze fase wordt in kaart gebracht hoe het lobbyproces er inhoudelijk uitziet en wie de uitvoering 
ervan voor zijn/haar rekening gaat nemen. In sommige gevallen kan het wenselijk zijn bepaalde taken 
te laten uitvoeren door externe organisaties die ervaring hebben op gebieden waar de eigen 
organisatie dat niet heeft. Tevens kan het netwerk van een (internationale) organisatie interess
voor het lobbyproces. Het één op één benaderen van de stemgerechtigden moet gebeuren door 
personen van de betreffende bond op basis van persoonlijke contacten. Voor de beïnvloeding van hun 
omgeving kunnen externe organisaties worden ingeschakeld.
 
Voor veel sportbonden is het kandidaatstellen voor een grootschalig evenement een incidentele 
gebeurtenis. Er zijn echter diverse organisaties met ruime ervaring op het gebied van 
evenementenorganisatie. Ook als het gaat om het lobbyproces. Voor de onerva
daarom belangrijk om af te wegen in hoeverre het zinvol is om op bepaalde expertisegebieden gebruik 
te maken van de kennis die er al is.
 

Fase 4: Contact met stakeholders
 
Daadwerkelijke uitvoering van het lobbyproces aan de hand va
de stakeholders worden gelegd. Tevens wordt de indirecte benadering van stakeholders gestart door
het beïnvloeden van de omgeving (zie cirkeldiagrammen)

Voorbeelden lobby WK voetbal 2018/2022
Tijdens het lobbyproces dient aandacht te worden besteed aan de zichtbaarheid van de 
kandidaatstelling. Dit kan op velerlei manieren. Van het uitdelen van gadgets en inrichten van een 
stand tijdens belangrijke conferenties tot het inzetten van een prominente topsp
en het gebruik van een moodfilm..

 
Fase 5: Evaluatie/bijstelling 

Gedurende het lobbyproces wordt de strategie geëvalueerd en 

 

 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of 
mechanisch, door printouts, kopieën, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de auteurs. © Olympisch Vuur 2010. 

 

Fase 3: Actie (alleen, samen met anderen) 

In deze fase wordt in kaart gebracht hoe het lobbyproces er inhoudelijk uitziet en wie de uitvoering 
aat nemen. In sommige gevallen kan het wenselijk zijn bepaalde taken 

te laten uitvoeren door externe organisaties die ervaring hebben op gebieden waar de eigen 
organisatie dat niet heeft. Tevens kan het netwerk van een (internationale) organisatie interess
voor het lobbyproces. Het één op één benaderen van de stemgerechtigden moet gebeuren door 
personen van de betreffende bond op basis van persoonlijke contacten. Voor de beïnvloeding van hun 
omgeving kunnen externe organisaties worden ingeschakeld. 

Voor veel sportbonden is het kandidaatstellen voor een grootschalig evenement een incidentele 
gebeurtenis. Er zijn echter diverse organisaties met ruime ervaring op het gebied van 
evenementenorganisatie. Ook als het gaat om het lobbyproces. Voor de onervaren organisaties is het 
daarom belangrijk om af te wegen in hoeverre het zinvol is om op bepaalde expertisegebieden gebruik 
te maken van de kennis die er al is. 

Fase 4: Contact met stakeholders 

Daadwerkelijke uitvoering van het lobbyproces aan de hand van de strategie. Directe contacten met 
de stakeholders worden gelegd. Tevens wordt de indirecte benadering van stakeholders gestart door
het beïnvloeden van de omgeving (zie cirkeldiagrammen)  

              

Voorbeelden lobby WK voetbal 2018/2022 
het lobbyproces dient aandacht te worden besteed aan de zichtbaarheid van de 

kandidaatstelling. Dit kan op velerlei manieren. Van het uitdelen van gadgets en inrichten van een 
stand tijdens belangrijke conferenties tot het inzetten van een prominente topsporter als ambassadeur 
en het gebruik van een moodfilm.. 

 

Gedurende het lobbyproces wordt de strategie geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, 
mechanisch, door printouts, kopieën, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke 

Olympisch Vuur 2010.  

 
Pagina 5 van 5 

In deze fase wordt in kaart gebracht hoe het lobbyproces er inhoudelijk uitziet en wie de uitvoering 
aat nemen. In sommige gevallen kan het wenselijk zijn bepaalde taken 

te laten uitvoeren door externe organisaties die ervaring hebben op gebieden waar de eigen 
organisatie dat niet heeft. Tevens kan het netwerk van een (internationale) organisatie interessant zijn 
voor het lobbyproces. Het één op één benaderen van de stemgerechtigden moet gebeuren door 
personen van de betreffende bond op basis van persoonlijke contacten. Voor de beïnvloeding van hun 

Voor veel sportbonden is het kandidaatstellen voor een grootschalig evenement een incidentele 
gebeurtenis. Er zijn echter diverse organisaties met ruime ervaring op het gebied van 

ren organisaties is het 
daarom belangrijk om af te wegen in hoeverre het zinvol is om op bepaalde expertisegebieden gebruik 

n de strategie. Directe contacten met 
de stakeholders worden gelegd. Tevens wordt de indirecte benadering van stakeholders gestart door 

 

het lobbyproces dient aandacht te worden besteed aan de zichtbaarheid van de 
kandidaatstelling. Dit kan op velerlei manieren. Van het uitdelen van gadgets en inrichten van een 

orter als ambassadeur 

indien nodig bijgesteld. 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 
op enige wijze, hetzij elektronisch, 

mechanisch, door printouts, kopieën, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke 


