Koerskaart

Lobby, draagvlak, consortia
Wat bieden wij aan ?
De juiste boodschap bij de juiste mensen, door een (beknopte) lobbystrategie. Het uitvoeren van
een lobbytraject om draagvlak te winnen voor uw ideeën en plannen. Het zoeken en vinden van
medestanders die uw droom ondersteunen, het vormen van een netwerk. Zo nodig formeren wij
een (uitvoerend) consor um.
Waarom is lobby, draagvlak verkrijgen en/of het formeren van een consor um zinvol ?
U zult al jd te maken krijgen met externe invloeden die uw plannen beïnvloeden. Lobby creëert
en versterkt posi eve invloeden van buitenaf. Een netwerk creëert kansen. Communica e met de
overheid versnelt processen. Met een bewuste lobby kunt u medestanders vinden die uw
belangen of inzichten delen. Er wordt contact gelegd met de juiste mensen. Samen staat u sterk.
Door vooraf uw strategie te bepalen werkt u planma ger, wordt uw slagkracht vergroot en uw jd
gericht besteed. Het kan zinvol zijn om lobbygesprekken, draagvlakonderzoek en
consor umforma e niet zelf uit te voeren. Bijvoorbeeld omdat u zelf emo oneel te zeer
betrokken bent, u het te druk hee of omdat u uw plannen geheim wilt houden. Hoe eerder u
start, hoe meer jd u hee om medestanders te vinden en het proces te beïnvloeden. U vergroot
de kans op succes.
Wanneer moet u een lobby starten ?
Zodra u plannen hee , wilt uitbreiden of iets nieuws wilt ontwikkelen, u een vergunning nodig
hee of nieuwe leden / klanten. Maar ook kunt u een lobby starten wanneer anderen een plan
hebben waarvan u schade kunt ondervinden.
Wat vragen wij van u ?
Inzicht in uw wensen en plannen voor de toekomst, het probleem en evt. gemaakte afspraken.
Wat kost dit ?
Voor de leden van het watersportverbond bieden wij het volgende aan:

Lobbystrategie:
Voor € 200 (excl. BTW) krijgt u een beknopte lobbystrategie, waarin wij adviezen wie te
benaderen, met welke boodschap en mogelijke partners of tegenstanders.

Lobbytraject, draagvlak onderzoek en consor um formeren:
Wij voeren gesprekken voor u, bereiden deze voor en schrijven een uitgebreide
lobbystrategie. De vergoeding bedraagt € 100,‐‐ per uur per persoon (excl. BTW en
onkosten). Alle ac es worden met u doorgesproken. Zo houdt u de kosten in de hand.
Zijn er garan es op succes ?
Het is mensenwerk, rela es en communica e. Garan es zijn daarom niet voor 100% verzekerd.
Maar 80% van de besluiten wordt genomen op basis van emo e en gevoel. We garanderen onze
persoonlijke aandacht, betrokkenheid en maximale inzet. We gaan buiten de bekende paden en
gebruiken daarbij onze (poli eke) netwerken. De kans op succes is daarmee groot.
Wat kan HavenLand nog meer betekenen ?
Natuurlijk helpen en ontzorgen we u graag in al uw rela es met de overheid en derden. Dat kan
zijn bij het ontwikkelen van plannen, strategieën, overleg met uw buren, maar evenzeer bij
handhavingsprocedures en vergunningaanvragen, duurzaamheidsontwikkelingen en nog veel
meer. Wij ondersteunen u graag bij het realiseren van uw toekomstplannen.
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