En verder

KVLO helpt afdelingen
bij de lokale politieke lobby
Dit artikel vloeit voort uit het topic van Lichamelijke Opvoeding 9. In maart 2014
zijn er in Nederland weer gemeenteraadsverkiezingen. Hoewel de lokale overheid
niet verantwoordelijk is voor bewegingsonderwijs, zijn er wel veel lokale partijen
die ‘iets’ willen op ons gebied en dit geldt niet in de laatste plaats voor de
gemeente zelf. Reden voor medewerkers van het bureau in Zeist om de afdelingen
hiermee goed op weg te helpen. Eind juni vond dan ook de eerste bijeenkomst
over lokale politieke lobby plaats in Zeist.
Door: Remon Bahnerth
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In de huidige koers is het ondersteunen van de afdelingen een
belangrijke taak van het bureau in Zeist en na een informeel
voorzittersoverleg in het voorjaar werd dan ook besloten om te
starten met ondersteuning op het gebied van lokale politieke
lobby. De gemeenteraadsverkiezingen zijn weliswaar ‘pas’ in
maart 2014, maar wil je invloed uitoefenen op partijprogramma’s dan
is het zaak om vroegtijdig met de lokale lobby te beginnen. Maar hoe
doe je dat nu ‘lobbyen’? Wat is dat eigenlijk? Aan de hand van onze
boodschap en koers en door ervaringsdeskundigen werd het een
interessante eerste bijeenkomst.
Als je op internet de zoekterm ‘politieke lobby ‘ intikt krijg je veel hits.
Ook de betekenis kent vele interpretaties, van ‘pressiegroep’ tot ‘hal
in een hotel’, maar de onderstaande definities geven het wellicht het
beste weer:
‘organisatie die, teneinde een bepaald doel te bereiken, zich direct
tot de volksvertegenwoordigers richt’
‘groep mensen met een gezamenlijk belang die probeert anderen tot
hun standpunt over te halen’

En dat is wat we als KVLO graag willen: onze belangen kenbaar
maken bij de lokale volksvertegenwoordigers om zo het vak lichamelijke opvoeding (meer) op de politieke agenda te krijgen.

Onderwijs formeel geen lokale politieke
aangelegenheid (?)
Alhoewel het (bewegings)onderwijs formeel geen taak is van de
lokale overheid, vinden we bij de KVLO dat de lokale overheid wel
degelijk stimulerende maatregelen kan nemen om ieder kind in de
gemeente goed te kunnen leren bewegen. Het begint volgens Cees
Klaassen dan ook op school: “Op school legt de gymles de basis
voor goed leren bewegen! Door het aanleren van brede motorische
vaardigheden kan het kind makkelijker met zelfvertrouwen aansluiting
vinden bij verschillende sporten en wordt de kans op een duurzame,
actieve en gezonde leefstijl vergroot.”
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Daar profiteert de gemeente later zelf ook weer van, dus alle reden
om te investeren in de jeugd en het bewegingsonderwijs. De
gemeente moet bijvoorbeeld wel zorgdragen voor goede gymzalen
en sportaccommodaties en kan lokale samenwerkingsverbanden tussen scholen en sportverenigingen belonen met subsidies. Ook heeft
bijna iedere gemeente tegenwoordig combinatiefunctionarissen. Als
de gemeente een keuze maakt om deze functionarissen juist in te
zetten tijdens en na schooltijd en niet alleen bij de vereniging (de
zogenaamde combinatiefunctionaris/buurtsportcoach onderwijs), dan
biedt dit kansen om kinderen door een vakleerkracht bewegingsonderwijs te laten volgen. Allemaal zaken waarmee de gemeente te
maken heeft en waar zij invloed op kan uitoefenen. Reden te meer
dus om juist als KVLO-afdeling de lokale politiek op te zoeken, want
dit is in iedere gemeente anders opgezet en geregeld en dan is de
afdeling de eerst aangewezen partij om dit op te starten, maar daarbij
moeten ze dus wel ondersteund worden.

Lobbyen, hoe gaat dat dan?
We kennen allemaal wel voorbeelden van de miljoenen-lobby in de
tabaksindustrie en voor de JSF in de landelijke politiek en ook lokaal
krijgen minder grote projecten vaak aandacht vanwege lobby activiteiten. Maar hoe doe je dat nou?
Om hierop in te gaan waren er twee ervaringsdeskundigen aanwezig: voorzitter van de KVLO, Jan Rijpstra en afdelingsbestuurder Karel
Eggen van afdeling ‘t Suydervelt. Jan Rijpstra heeft jarenlange ervaring
in zowel de lokale als de landelijke politiek en Karel Eggen zit reeds
enkele jaren in de gemeenteraad van Emmen. Zij lieten beiden dan
ook door simpele voorbeelden zien dat lobbyen geen ingewikkelde
zaak is, maar juist eenvoudig door iedereen is te doen. Wat daarbij
volgens beiden wel belangrijk is, is het uitdragen van één duidelijke
boodschap naar de politiek en deze consistent verkondigen. Karel
Eggen had een mooie tip: “Kijk gewoon eens wanneer de lokale
fracties vergaderen en vraag daar eens spreektijd aan. Vraag ze dan
gewoon eens naar hun standpunt over bewegingsonderwijs in de
gemeente. Je hoeft daar niet erg ingewikkeld over te doen, alle partijen hebben regelmatig zo’n bijeenkomst, dus gewoon gaan.”

Foto’s: Hans Dijkhoff

Herman Wassenaar oefent alvast in het stadhuis van Haarlem

Ook een van de deelnemers aan de bijeenkomst, Jan Mol (Haarlem),
had een mooi voorbeeld. Samen met een andere afdelingsbestuurder waren ze uitgenodigd om bij de wethouder Sport in Haarlem
te komen praten. Dat was een goede bijeenkomst, die ertoe heeft
geleid dat Jan nu feilloos zijn weg naar de bestuurder weet te vinden,
voor diverse zaken. Jan: ”Het was een heel leuk eerste gesprek en ik
was dan ook erg verbaasd door het feit, dat het zo makkelijk ging.
Daarna heb ik nog wel eens meer contact met de wethouder opgenomen, toen ik wist dat het allemaal niet zo moeilijk was.”

Hoe nu verder?
Natuurlijk is het niet voor iedereen even gemakkelijk om op de lokale
partijen en/of bestuurders af te stappen. Hier is het juist handig als
men in de afdelingen weet of er wellicht iemand in hun midden
is, die dit in de vingers heeft. Veel gehoord probleem is echter, dat
de afdelingen dit niet zelf weten. “Daarom roepen we leden met
politieke affiniteit en kennis ook op om deel te nemen aan de kenniskring politiek. Met dit forum willen we dan de politieke kennis van
de KVLO vergroten, behouden en vooral delen met de afdelingen en
leden.”, zegt Cees Klaassen en hij vervolgt: “Ook op de website moet
er ruimte zijn voor voorbeelden van lobby én moet daar natuurlijk
onze missie en visie terug te vinden zijn, zodat die eenduidige boodschap naar de lokale politiek kan. Uiteraard rekening houdend met de
lokale situatie.”
Alle documenten die op de bijeenkomst zijn uitgedeeld, staan inmiddels
ook op de website van de KVLO (klik op het logo van de politieke lobby
op de homepage) en worden aangevuld met nieuwe documenten.
Na een inventarisatie onder de deelnemende afdelingen, blijkt ook
dat het nog steeds moeilijk is om een lobby op te starten. Het kost
toch redelijk wat tijd en daar ontbreekt het de meeste bestuurders
vaak aan. Ook het ogenschijnlijk makkelijk afstappen op lokale politici
en partijen, blijkt vaak nog een hele hobbel. Om deze hobbel te
verlagen gaat het bureau in Zeist tijdens de aankomende kaderdag op
13 december nogmaals in op het lobbyen, of eigenlijk het behartigen
van onze belangen bij de politiek, want ook lobby en politiek lijken

termen, die nog wel eens afschrikken. Door de hulp in te zetten van
een deskundige in politiek en lobby (of zogenaamde ‘public affairs’)
tijdens een workshop, willen we nog eens aangeven, dat het echt
geen kwestie is voor experts en mannen in dure pakken met dure
cadeaus, maar dat echt iedereen het kan!

Tot slot: de proef op de som…
Dat Jan Rijpstra en Karel Eggen gelijk hebben, werd mij wel duidelijk, nadat ik mij nog geen week na de bijeenkomst aanmeldde bij
een fractieoverleg van één van mijn lokale politieke partijen. Ik had
schriftelijk vragen gesteld over wat er was terechtgekomen van hun
verkiezingsprogramma de afgelopen jaren. Niet in de laatste plaats,
omdat zij in hun programma iets hadden geschreven over een onderzoek naar de terugkeer van vakleerkrachten LO. Naast hun eigen programma is voor mij ook de situatie van het bewegingsonderwijs op
de school van mijn eigen kinderen en het gebrek aan goede accommodaties een mooie aanleiding om hen te bevragen. Vol verwachting
ging ik naar de bijeenkomst van de fractie, stelde mij voor en gaf aan
waarvoor ik kwam.
Helaas, voor mij, was het antwoord op mijn vraag over wat er terecht
was gekomen van dat onderzoek naar de vakleerkracht, niets… Duidelijk en eerlijk, dat wel, maar jammer dat er niets mee gedaan was.
Dat maakte mij niet minder strijdlustig, want ik vroeg wat ze er dan
de komende periode aan gingen doen… Ook hier kwam weer een
politiek antwoord op (en dus geen antwoord op mijn vraag), maar
ik had enkele fractieleden toch geprikkeld, want na afloop kreeg ik
een kaartje en de uitnodiging om hier nog eens op terug te komen,
samen met de problemen rondom de accommodaties. Kijk, dát had
ik dan toch mooi wel bereikt. Of dit daadwerkelijk iets gaat veranderen durf ik niet te zeggen. Ik moet eerst nog een stuk of zes andere
partijen gaan bezoeken. Maar het begin is gemaakt en het staat nu
in ieder geval op de (politieke) agenda en is daarmee wel een item
geworden. En ik vond het nog leuk ook! Dus collega’s schroom niet en
ga gewoon langs bij die partijen en fracties en wethouders. Zij zijn er
voor de burgers en zij moeten je wel te woord staan. Het geeft wellicht openingen om hun nieuwe programma’s te vullen met wat wij
willen: kinderen goed leren bewegen! �❚
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