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Do you even lobby?
Lobbyen is een zeer belangrijk aspect in de politiek, in het zakelijk leven
en zelfs in het dagelijks leven als je moeder gaat koken bijvoorbeeld. Stel
dat je moeder spruitjes gaat maken en dat vind jij echt verschrikkelijk,
maar je moeder overtuigen een pizza te bakken gaat je ook niet meer
lukken. ‘HELP’ denk je dan, je zult terugdenken aan de cursus lobbyen die
je hebt gehad tijdens de MEP-conferentie en beseft: ‘Ik ga een compromis
sluiten om de situatie beter te maken.’ Je stelt een soort groente voor
die lekkerder is dan de spruitjes en die je moeder ook erg lekker vindt.
Los van de spruitjes, lobbyen is belangrijk. Wat je als het ware doet tijdens
het lobbyen is een politicus of een ambtenaar overtuigen van een
wetsvoorstel of subsidiëring van een bepaald project. De lobbyist kan dit
voor zichzelf doen om een betere positie te verkrijgen als die bepaalde wet
wordt ingevoerd. Maar ook bedrijven als Samsung en Coca-Cola hebben
lobbyisten, deze zorgen voor een betere positie voor hun opdrachtgever.
Een lobbyist kan zich ook voordoen als journalist of onderzoeker om
gegevens te verkrijgen die anders exclusief waren gebleven bijvoorbeeld.
Lobbyen, toch wat interessanter en belangrijker dan je
denkt. Heel erg veel succes vanavond, wees creatief, haal
er het beste uit voor jezelf en natuurlijk ook veel plezier!

En nu overtuigen!
Vanochtend hebben jullie meerdere workshops gehad en een daarvan was
natuurlijk een workshop over lobbyen. Het was niet voor niets dat jullie deze
workshop hebben gevolgd, vandaag gaan jullie het in de praktijk gebruiken.
De eerste delegatievergadering hebben jullie er nu al opzitten, maar er
staat nog veel meer op het programma. Na het avondeten worden de
deelnemers namelijk verwacht in het Raadhuis Kerkrade voor de eerste
lobbysessie. Hier gaan jullie de overige deelnemers van MEP Limburg
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Ken je

CV!

Naam
Emmy Pinckaerts
Wat is je volledige naam?
Emeline Cornelia
Pinckaers, of gewoon
Emmy
Met welke commissievoorzitter zou
je het liefst een beschuitje willen eten?
Anne, duh!
Wat is je grootste MEP-blunder?
Dat ik op Nationaal vroeg wat diplomaten waren en
iedereen van mijn commissie mij uitlachte.

Liever iedere dag 5 cm haargroei of iedere dag
achternawordengezetendooreenkuddeschapen?

Achternagezetenwordendooreenkuddeschapen,andersmoet
ik dat allemaal gaan scheren en dat is echt veel.

2016 ervan overtuigen dat ze voor jullie resolutie
moeten stemmen. Het is niet altijd een makkelijke
taak, maar pas de technieken die jullie vanochtend
geleerd hebben toe en het komt allemaal goed!
De tweede delegatievergadering vindt plaats
als jullie klaar zijn met het lobbyen, nogmaals
komen jullie bij elkaar en bespreken jullie hoe
jullie verwachten te gaan stemmen. Niets is nog
zeker, want tijdens de tweede lobbysessie in de
kelderbar vanavond en de Plenaire Vergadering
1 nieuwe
van morgen zullen jullie nog genoeg
argumenten horen die jullie stem kan beïnvloeden.
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Feminist in hart en nieren - Lotte van ‘t Ooster
Aleida Berghorst, één van de
sprekers tijdens de opening van
dinsdag 12 april, durfde het aan
om in gesprek te gaan met het
journalistenteam. Ze is Statenlid
van de PVDA voor de functie
Mobiliteit en Bestuur en tevens
ook woordvoerder. Ze weet dus als
geen ander hoe zij zich staande
kan houden tussen al die mannen.

“Van jongs af aan wist ik al dat ik iets in
de politiek wilde gaan doen”, begint
ze haar verhaal “Bert Koenders,
minister van Buitenlandse zaken,
kwam op mijn school debatles
geven. Hij vertelde over zijn reizen
naar vluchtelingenkampen, over
zijn standpunten op politiek gebied,
op sociaal gebied en dat vond ik
zo te gek dat ik erg snel lid ben
geworden van de PVDA”, vertelt
ze met een grote glimlach op haar
gezicht. Mede doordat die vroegere
debatles haar zo is bijgebleven,
staat
de
vluchtelingenkwestie
hoog op haar lijstje van problemen.
“Limburg doet het als één na
slechtste van alle provincies in de
vluchtelingenopvang en dat baart
mij veel zorgen. Het feit dat iets je
taak niet is, wil nog niet zeggen dat
je geen verantwoordelijkheid voor
deze mensen moet hebben”, zegt
ze stellig “Het is tijd dat we onze
handen uit de mouwen steken”.
“Dit is complete bullshit”, de uitspraak
die velen van jullie misschien
nog wel herinneren uit het debat.
Waarom zo’n felle reactie? “Een
bepaalde
bevolkingsgroep
de
schuld geven van criminaliteit,
is een conclusie die je zeker niet
mag trekken. Dat heb ik wel
geleerd bij mijn studie rechten.”
Over naar de kwestie emancipatie,
het onderwerp waar ze zich

het
meest
voor
inzet.
Maar waarom? Vindt ze dat we
op de goede weg zijn? “In
Nederland zijn we zeker niet
op de goede weg wat betreft
emancipatie, daarom zet ik
mij er juist zo voor in. Kijk
maar eens hier in Maastricht,
van de 47 statenleden zijn
er maar 11 vrouw. Als je kijkt
naar de samenleving, komt
dit niet overeen. Vrouwen
en mannen zijn even sterk
vertegenwoordigd, maar niet
hier”, vertelt ze . “Het is een
strijd om mij te meten aan de
mannen in dit circuit, ze gaan
ervan uit dat ik in de functie
Cultuur en Onderwijs zit, alleen
maar omdat ik een vrouw
ben.” Een oplossing hiervoor
is moeilijk, dat weet ze zelf
ook. “Laten we beginnen bij
vrouwen duidelijk te maken
dat het enorm belangrijk is
dat ze zich inzetten voor de
maatschappij maar ook voor
hun kinderen. Daar sluit ik
voor.” Iets wat ze zelf al voor
een groot deel heeft bereikt
en waar ze ook zeker trots
op is. “Iedere stap die ik na
mijn achttiende heb moeten
maken op weg naar financiële
onafhankelijkheid, naar een
studie, naar een baan hebben
mij gevormd tot het meisje
dat uit de bijstand kwam.
Ik geloofde in mijzelf, nu de
rest van de vrouwen nog.”
Een gouden tip voor onze
debaters kon natuurlijk niet
ontbreken,
helemaal
niet
omdat ze waarschijnlijk vrijdag
nog even komt kijken. “Dé
gouden tip: Niet te veel lezen,
niet te veel opschrijven en
gaan met die banaan. Als je
dat kunt bereiken, is het goed.”

Wist je
•
•
•

•

•

dat?

Een gedelegeerde van Duitsland
haar commissievoorzitter vroeg naar
een revolutie ipv een resolutie?
Journalist Romy opgesloten zat in
haar hotelkamer?
Een gedelegeerde van Estland
bang is voor brandgevaar en zijn
medekamergenoten daarom hun
telefoon niet mochten opladen?
Een commissielid van
ontwikkelingssamenwerking
vanochtend volledig uit haar rok is
gescheurd?
Een commissielid van EMZA zich
afvroeg: ‘Wat is het Shengen?’?

Ken je

CV!

Naam
Floor Heusschen
Wat is je grootste
MEP-blunder?
Op mijn aller eerste
dag droeg ik
naaldhakken en kwam vast te zitten tussen
de kinderkopjes in maastricht. Mijn schoen
viel uit en toen moest ik teruglopen. Het was
de eerste dag en iedereen was al doorgelopen
en ik kende nog niemand. Dat was geen fijn
moment.’

Met wie zou je een beschuitje willen
eten?
Bart
Wat is je guilty-pleasure?
Kindercholade

