
Dit zijn de regio’s met de sterkste lobbykracht
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Meer aandacht voor regio’s in partijprogramma’s
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Het thema regio wordt in de partijprogramma’s 

van dit jaar���� meer genoemd t.o.v. ����� 

Met name door christelijke partijen.
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Professionalisering regionale lobby 

Meer resultaten en aanbevelingen?

Bijna alle regio’s hebben een 
lobbystrategie en agenda

Regio’s hebben eigen lobbyisten

Belang monitoring wordt 
gezien, uitvoering wisselt

Te weinig evaluatie

Goede en brede samenwerking, 
ook met partijen buiten de regio

Grote vindingrijkheid van de 
inzet van middelen

Veel gebruik van partijlijnen 
van bestuurders

Weinig gebruik van (sociale) 
media

Actief input geleverd voor 
partijprogramma’s

Alle regio’s lobbyen voor een 
zin of onderwerp in Regeer-
akkoord
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De lobbykracht van regio’s

Regiodeals versterken 
lobbykracht 

Vakkundige interne 
aanpak

Georganiseerde externe 
aanpak

Pijlen op verkiezingen
en formatie

Op basis van de onderzoeksresultaten geven we  concrete tips om de lobbykracht verder te vergroten. Ook vind je in het onderzoeksrapport 
de mening van verschillende Kamerleden over de lobbykracht van regio’s en de belangrijkste learnings van de deelnemende regio’s. 
Lees het hele rapport op onze website www.wepublic.nl

��% van de deelnemende 
regio’s is het hier mee eens

� van de �� regio’s hadden voor 
het verkrijgen van de regiodeal 
een lobbyplan

Steun van de provincie was 
essentieel

+

Volgens de regio’s zelf is dit de top 3 van de meest krachtige 

lobbyregio’s

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)

Brainport Eindhoven

Gemeente Amsterdam

In de partijprogramma’s van politieke partijen is de aandacht voor regio’s met 25% toegenomen. De afgelopen kabinetsperiode zette 
deze trend zich al in. Zo werd er middels regiodeals 950 miljoen euro verdeeld over gebieden in Nederland. Met deze toenemende 
aandacht is ook de lobbykracht versterkt, zo blijkt uit een onderzoek onder 15 regio’s in Nederland. 


