
Dag 3 Lobbyen voor lobbyisten 

____________________________________________________________________________________ 

  

Na een bagel met zalm op de hoek van de straat nu op weg naar de lobbystraat van 

Washington: K Street. Ik heb een afspraak met Piper Evans van de Public Affairs Council. 

De Amerikaanse BVPA zeg maar; de lobbyorganisatie voor lobbyisten. Iedereen die 

beroepsmatig meer dan 20% van zijn tijd aan lobby besteedt (dat wil zeggen afspraken met 

gekozen poltici en de voorbereiding daarvan) dient zich te laten registreren in het lobby 

register om afspraken te mogen maken. Ook moeten de cliënten en de hoeveelheid geld die 

besteed wordt vermeld worden. Dit is dus een volledig losse tak van sport van de rest van 

het public affairs veld. Een lobbyist is een pure lobbyist in Washington.  

 

Een andere discipline is het opzetten en runnen van Political Action Committees (PACs) die 

campagnes van politici financieel steunen met bijdragen van bedrijven en burgers, zonder 

dat daarbij een belang of doel mag worden meegegeven aan de politicus. Zo bouwt de 

Public Affairs industrie in de VS zijn eigen kaartenhuis: bedrijven en politici hebben weinig 

andere keus dan zich professioneel en financieel in dit circus te storten en daarbij de goede 

experts in te huren en regie te voeren over het geheel van activiteiten.  

 

Lunch met Susan en Sandra, van mijn gastkantoor, in Florida style: stonecrabs en ijsthee en 

een gesprek over de Nederlandse keuken (met boerenkool als gemeenschappelijk element 

met de Washingtonse cuisine) en grasstops lobbying. Ook in de benadering van 

opinieleiders en influentials wordt niets aan het toeval overgelaten; via een nationaal netwerk 

van goed ingevoerde field agents heeft men directe toegang tot de netwerken van alle 

landelijke politici en governors. Voor grassroots ondersteuning wordt ook in de haarvaten 

van de Amerikaanse samenleving op maat en in de eigen lokale toon gezorgd voor het 

activeren en versterken van het geluid van de burgers die de lobbydoelen van de cliënten 

ondersteunen. Hoe strak en vergaand dit geregeld is, blijkt als ik op kantoor verder praat met 

Susan. Ongelooflijk. En hoe dicht dit bij de grens komt die we in Nederland toelaatbaar 

vinden voor de PA professie.  

 

Een interne bespreking van een team over het helpen van een sector organisatie klant die 

lijdt aan interne verdeeldheid en zijn doelen niet helder heeft is dan weer een feest van 

herkenning: zonder duidelijk doel is het erg lastig om burgers in beweging te krijgen. Toch 

wordt er resultaat verwacht in de vorm van aantallen burgers die de organisatie actief 

steunen. Lastig en energievretend. Ik lever een bijdrage aan het probleem met enkele 

inzichten uit de Nederlandse praktijk. Hopelijk hebben ze er wat aan en doe ik wat terug voor 

alle gastvrijheid.  

 

De avond staat in het teken van sport. Ik ga naar een wedstrijd van het lokale ijshockeyteam, 

de Washington Capitals. Veel show, actie en emotie maar ze gaan met 2-4 ten onder tegen 

de Detroit Redwings. De fans van beide ploegen zitten gewoon door elkaar, zonder dat dit tot 

enig probleem leidt. Lijkt bijzonder vanuit een Nederlands voetbalperspectief, maar is 



natuurlijk volkomen normaal. In een sportbar zie ik de San Francisco Giants de World Series 

winnen. Weer juichende en teleurgestelde mensen, allemaal in de kleuren van hun favoriet. 

Onderweg naar het hotel struikel ik bijna over de enorme hoeveelheid mensen die op straat 

slapen. Het Nederlandse systeem heeft ook voordelen bedenk ik me… 

 

 

 


