Professionele lobbyisten zetten zich gratis in voor maatschappelijke groeperingen en een
toegankelijkere politiek
DEN HAAG - 14 oktober 2019 - Momenteel worden in de Tweede Kamer de begrotingen van
alle ministeries voor 2019 besproken. Het zijn belangrijke momenten voor elke professionele
lobbyist in Den Haag. Veel maatschappelijke groeperingen ontbreekt het echter nog aan
toegang tot het politieke proces. Het is daarom dat de Beroepsvereniging Public Affairs
(BVPA) en Kompass de samenwerking zijn aangegaan. Samen geven ze een stem aan
diegenen die nog niet gehoord worden in de politiek.
De weg in het politieke doolhof
Sinds 2016 wijst Kompass maatschappelijke groeperingen gratis de weg in het politieke
doolhof. Het gaat om kleine groepen burgers en maatschappelijke organisaties die zelf niet het
geld hebben om een professioneel lobbyist in te huren. Kompass doet dit met een klein team
en een heleboel professionele lobbyisten en lobbykantoren die op vrijwillige basis helpen met
lobby, lobbyadvies en lobbytraining.
Initiatiefnemer René Rouwette van Kompass stelt: “Ik heb Kompass opgericht om te werken
aan een eerlijk lobbyspeelveld. Het politieke proces is de afgelopen jaren steeds
ontoegankelijker geworden. Mensen zien door alle bomen het bos niet meer. Het aantal
professionele lobbyisten in Den Haag is de afgelopen jaren sterk gegroeid, maar het is
belangrijk dat de deur ook openblijft voor maatschappelijke groeperingen die de weg niet
kennen in politiek Den Haag.”
Meer groepen mensen en organisaties
Vanaf 1 november sluit de BVPA aan bij deze beweging. De BVPA gaat Kompass ondersteunen
bij het koppelen van lobbyisten en maatschappelijke organisaties via de eigen website en
aandacht vragen voor het belang van Kompass.
Voorzitter Paul Burm van de BVPA hoorde van Kompass door het project Nothing About Us
Without Us, waarin Syrische vluchtelingen werden getraind en geadviseerd om op te komen
voor hun eigen stem. Hij stelt: “De beroepsvereniging onderschrijft het streven naar een eerlijk
lobbyspeelveld en realiseert zich dat het voor sommige groepen in de samenleving steeds
moeilijker wordt om hun verhaal en belang over het politieke voetlicht te brengen. De
beroepsgroep is gebaat bij een florerende democratie waarin alle maatschappelijke
geledingen kunnen deelnemen. Daarom ondersteunt de BVPA het werk Kompass van harte.”
Voorzitter Sandra Leenders van Kompass: “De afgelopen jaren lag de nadruk op de kwaliteit
van onze lobby, lobbyadviezen en training. Nu zoeken we de samenwerking op met de sector
om nog meer mensen en een breder palet aan maatschappelijke groeperingen te helpen.
Volgens Leenders is de BVPA als de beroepsvereniging van alle lobbyisten hierbij “een perfecte
partner.”

Afscheid directeur Rene Rouwette
Met de nieuwe samenwerking neemt directeur René Rouwette afscheid van “zijn kindje”. Hij
heeft in de zomer aangegeven toe te zijn aan een nieuwe stap en treedt toe tot het bestuur.
Hij stelt: “Ik ben dankbaar voor alle werk wat we de afgelopen jaren als organisatie hebben
kunnen doen. Ik ben trots hoever sommige mensen mede dankzij onze training en advies zijn
gekomen en heb zelf ook veel geleerd van maatschappelijke groeperingen en van andere
lobbyisten”.
Voorzitter Sandra Leenders: "René stond de afgelopen 4 jaar dag en nacht klaar voor Kompass
en alle betrokken organisaties en mensen. Het is dankzij zijn doorzettingsvermogen, netwerk
en kwaliteitsstandaard dat we hier staan. Ik wil hem graag hiervoor danken."
---Voor vragen kunt u contact opnemen met Rene Rouwette via 0642921547. Hij kan ook linken
naar maatschappelijke organisaties of lobbyisten die door Kompass met elkaar aan het werk
zijn gegaan.
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