
 

 

 

 

Aan de slag met 
partijprogramma’s 

 
Nog even en je brievenbus zal worden overstelpt met folders en magazines van de verschillende 

politieke partijen in jouw gemeente. De verleiding zal groot zijn om deze rechtstreeks bij het oud 

papier te zetten maar overtuig jezelf deze even vast te pakken en ermee aan de slag te gaan.  

Deze programma’s zijn een aanzet tot dialoog. Je kan voor de verkiezingen samenzitten met de 

verschillende politieke partijen of je wacht tot de meerderheid bekend is en gaat enkel met de 

verkozen partijen in gesprek. De echte beleidsbeslissingen vallen pas in 2019 tijdens het 

planningsjaar en de opstelling van de nieuwe meerjarenplanning.   

Op basis van de partijprogramma’s kan je actie ondernemen of organiseer je een lobbygesprek. 

Hieronder vind je twee mogelijkheden maar doe er vooral je eigen ding mee. 

 

De collage 
Knip uit de verschillende partijprogramma’s de standpunten of doelstellingen waar jij (of de groep) 

volledig achter staan. Plak deze in volgorde van belangrijkheid op een grote poster.  

Welke partij sluit het meest aan bij jouw voorkeur? Let wel op dat verkiezingsbeloftes niet altijd de 

waarheid zijn.  

Vul de verschillende partijstandpunten aan met eigen wensen of aanbevelingen en nodig jezelf uit bij 

alle partijen. Hoe je dat doet, vind je terug in de Lobbytool.  

 

Het rapport 
Misschien maakte je al een eigen memorandum. Leg dit dan naast de verschillende 

partijprogramma’s:  

 Geef 2 punten voor een standpunt dat ook in jullie memorandum staat. 

 Geef 3 punten indien het een standpunt is waar jullie expliciet lobbywerk voor hebben 

verricht.  

 Geef een minpunt voor elk standpunt dat tegengesteld is aan wat in jullie memorandum 

staat. 

Geef tenslotte een algemeen waardeoordeel op 5 punten voor de ‘algemene aandacht voor 

kinderen, jongeren en jonge gezinnen’ in het partijprogramma. 

Met dit rapport kan je eventueel een persactie doen, een proclamatie van de verschillende partijen. 

Wees creatief.  

Maar vergeet vooral niet jezelf uit te nodigen voor een lobbygesprek. Bespreek de verschillende 

standpunten en leg uit waarom je het die score gaf. Zeg niet zomaar “dit is niet goed” probeer tot 

een constructief gesprek te komen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.debattle.be/lobbyen

