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WIE MAKEN ZICH HARD VOOR DE HUISARTSENZORG?

DE AGENDA VAN EEN
LHV-BELANGENBEHARTIGER
Wie zorgen ervoor dat de belangen van
huisartsen bij politici, beleidsmakers en
verzekeraars worden behartigd? Welke
medewerkers staan voor u klaar als u iets
wilt weten over bijvoorbeeld contractering
of zorg voor kwetsbare ouderen? Een blik
achter de schermen van het LHV-bureau.
De weekagenda van Margriet Niehof,
adviseur public affairs.

“L

obbyen is voor mij het mooiste vak
dat er is. Bovendien werk ik voor
de mensen met het mooiste beroep
binnen de zorg: huisartsen. Ik doe
mijn werk dus met heel veel plezier. Alles
wat ik doe, is transparant.
Ik ben meer van de strategie dan van de
inhoud. Voor de inhoud heb ik anderen
nodig: het LHV-bestuur, de communicatie- en beleidsadviseurs en mijn collega’s
in de regio. Het is mijn taak om relevante
externe ontwikkelingen te signaleren en
die onder de aandacht te brengen van het
landelijk bureau. En ook om de belangen
en standpunten van huisartsen op het netvlies te brengen bij Kamerleden en andere
belangrijke stakeholders. Ik kijk dus altijd
twee kanten uit.
Lobbyen betekent vroegtijdig signaleren,
reageren en anticiperen. Voordat ik bij de
LHV begon, heb ik ervaringen opgedaan die
mij daarbij goed van pas komen. Op mijn
achttiende voerde ik al campagne om mijn

moeder in de gemeenteraad van Epe te krijgen. Ik reed in mijn opa’s auto met daarop
een groot bord: ‘Mijn moeder, uw stem
waard’. Dat heeft haar veel voorkeursstemmen opgeleverd.
Na mijn studie Bestuurskunde ben ik begonnen als persoonlijk medewerker van
Tweede Kamerlid Henk Kamp. In die tijd
heb ik de geschreven en ongeschreven regels van de Tweede Kamer leren kennen.
En ik heb geleerd wat je als lobbyist wel of
niet moet doen. Je moet in ieder geval zorgen dat je boodschap heel helder is, want
een Kamerlid heeft maar weinig tijd.
Na een jaar of drie ben ik bij de gemeente
Zoetermeer gaan werken als beleidsadviseur lokale veiligheid. Daarna heb ik als adviseur public affairs bij de Consumentenbond gewerkt. Vervolgens ben ik geswitcht
naar het ministerie van OCW. Ik heb als
woordvoerder en communicatieadviseur
gewerkt voor Mark Rutte, Bruno Bruins
(huidige minister van medische zorg),

Ma 10.00 u ur

WERKBEZOEK REGELEN
VOOR MINISTER BRUINS
Telefonisch overleg met een beleidsambtenaar van VWS over een werkbezoek van
minister Bruno Bruins. Half juni gaat hij op
bezoek bij huisarts Hans Peter Jung in Afferden. Jung kan hem alles vertellen over de
VGZ-pilot ‘Meer tijd voor de patiënt’ en het
concept ‘Positieve gezondheid’. We bespreken wat de minister van het werkbezoek
kan verwachten.

Ma 14.00 u ur

NABESPREKING BRIEFACTIE
WET LANGDURIGE ZORG
Telefoontje met collega van Verenso,
vereniging van specialisten ouderengeneeskunde. Eind maart heeft de Vaste
Kamercommissie van VWS gesproken over
de Wet langdurige zorg en andere zaken.
Wij hadden samen met Verenso een brief
gestuurd aan de Kamerleden om aandacht
te vragen voor het tekort aan medische
zorg in kleinschalige woonvormen. Twee
dagen voor het debat hebben we de
boodschap ook via een nieuwsbericht verspreid. Tijdens het debat heeft de minister
toegezegd dat hij dit onderwerp met de
LHV en Verenso gaat bespreken. Er komt
dus een vervolg.

29

De kunst van lobbyen is
de momenten pakken
waarop je invloed kunt
uitoefenen op het beleid
MARGRIET NIEHOF,
ADVISEUR PUBLIC AFFAIRS

Di 10.00 u ur

GESPREK MET VNO-NCW OVER OPVOLGER WET DBA
Het kabinet komt waarschijnlijk in 2020 met nieuwe wetgeving voor zelfstandigen. Dit wordt
ook van toepassing voor zelfstandig werkende zorgprofessionals zoals waarnemers. Praktijkhouders die met waarnemers werken, krijgen er ook mee te maken. Samen met jurist David
Renkema ga ik op bezoek bij werkgeversorganisatie VNO-NCW. De insteek is om te bekijken
of we of we ons samen met enkele andere zorgpartijen bij de lobby van VNO-NCW kunnen aansluiten en zo mede namens de huisartsen invloed kunnen uitoefenen op de inhoud van de wet.

Di 13.00 u ur

POSITION PAPER VOOR
EVALUATIE JEUGDWET
Binnenkort wordt de Jeugdwet geëvalueerd in de
Kamer. Ter voorbereiding op het debat organiseert
de Kamer in april een rondetafelgesprek. Wij zouden daar als LHV ook wel bij willen zitten, maar het
aantal deelnemers is beperkt. We mogen wel een
position paper aanleveren. Daar leggen beleidsadviseur Jelly Hogendorp, communicatieadviseur
Judith van Empel en ik samen de laatste hand aan.
De hoofdboodschap is dat we een verbetering zien
in de samenwerking tussen gemeenten en huisartsen in de jeugdhulp, maar dat er grote zorgen zijn
over de beschikbaarheid van de gespecialiseerde
jeugdhulp. Die boodschap ga ik ook doorgeven aan
de Kamerleden die ik de komende tijd spreek.

Di 15.00 u ur

VOORBEREIDING
GESPREKKEN MET
KAMERLEDEN
De komende week ga ik met een paar
Kamerleden over het Jeugdwetdossier spreken. Bijna altijd gaat ook een
bestuurslid en/of beleidsadviseur
mee. Die gesprekken vragen een
goede voorbereiding. Ik check wat
het Kamerlid eerder op dit dossier
heeft gezegd en of hij recent Kamervragen heeft gesteld. Als we weten
wat een Kamerlid belangrijk vindt,
kunnen we daarbij aansluiten.
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AFSTEMMEN UITNODIGING
RONDE TAFEL OVER
ZORGAKKOORDEN

BRAINSTORM MET
COLLEGA’S VAN
EERSTELIJNS PARTNERS

De LHV en InEen hebben een uitnodiging
gekregen voor een rondetafelgesprek
over de zorgakkoorden op 16 april. PvdAKamerlid Sharon Dijksma heeft hiervoor
het initiatief genomen. De tweedelijns
zorgaanbieders zitten dan al midden in de
onderhandelingen over het akkoord. Ik bel
mijn collega-lobbyisten van de tweedelijns
organisaties om te horen of ze mee gaan
doen en wat hun inbreng zal zijn.
Mijn collega van InEen en ik bereiden
samen een position paper voor en een kort
statement voor onze voorzitters als inbreng
aan de ronde tafel.

De LHV is lid van het Netwerk Eerstelijnspartners. Een paar keer per jaar organiseren we een politiek café en een eerstelijns
congres. Samen met de communicatie- en
PA-adviseurs van de eerstelijnspartners
maken we een shortlist van actuele onderwerpen, zoals ondernemerschap in de
zorg, zorg op de juiste plek en arbeidsmarktbeleid. De directeuren nemen hier
binnenkort een beslissing over.

Do 13.00 u ur

REGELEN WERKBEZOEK IN LEEUWARDEN
Tv-programma Radar heeft in een uitzending aandacht besteed aan het huisartsentekort.
Directe aanleiding was de patiëntenstop bij huisartsen in Leeuwarden. De VVD-Kamerleden
Aukje de Vries en Leendert de Lange hebben er Kamervragen over gesteld. Het onderwerp
staat ook bij de LHV hoog op de agenda. Wij zien het niet zozeer als een probleem van
krimpregio’s en achterstandswijken, maar als een breder vraagstuk. Het is goed om eens in
Leeuwarden te gaan kijken wat daar speelt. Daarom regel ik samen met regiocoördinator Erik
Dijkstra en het LHV-issueteam een werkbezoek voor de twee VVD-Kamerleden.

‘We kunnen onze positie
enorm versterken door
allianties te sluiten’
Marja van Bijsterveld en Sharon Dijksma.
Ik weet dus ook hoe de procedures binnen
een ministerie lopen.
Inmiddels werk ik al negen jaar voor de
LHV. Ik werk altijd samen met de mensen
van ons eigen bureau, maar ook met collega’s van andere organisaties, zoals de
KNMG en eerstelijnspartners. We kunnen

Do 15.00 u ur

ARTSENCOALITIE AANPAK
KINDERMISHANDELING

onze positie enorm versterken door allianties te sluiten.
De kunst van lobbyen is de momenten pakken waarop je invloed kunt uitoefenen als
er beleid wordt gemaakt. Je moet weten
wie je nodig hebt en wat die persoon moet
weten. Bij de Tweede Kamerverkiezingen
van 2017 bijvoorbeeld is het goed gelukt
om onze kernboodschap ‘Meer tijd voor de
patiënt’ in de verkiezingsprogramma’s van
verschillende partijen te krijgen. Maar lobbyen is een zaak van lange adem; we blijven
eraan werken, totdat we bereikt hebben
wat we willen.”

Overleg met de Artsencoalitie over de
aanpak kindermishandeling. De coalitie
bestaat onder meer uit kinderartsen, SEHartsen, vertrouwensartsen, jeugdartsen en
huisartsen, en wordt door de KNMG gecoördineerd. We bespreken twee punten: het
afwegingskader kindermishandeling en de
politieke actualiteit. Het is belangrijk dat
nieuwe Kamerleden worden bijgepraat over
wat de Artsencoalitie doet om kindermishandeling aan te pakken. Het is makkelijk
om te zeggen dat er te weinig gebeurt als
niet duidelijk is wat er allemaal gebeurt.
Iedereen is zich bewust van het belang om
goed duidelijk te maken wat we doen.

Leren lobbyen?
Iedere huisarts is belangenbehartiger voor de huisartsenzorg. Wilt u
leren hoe u die belangen beter kunt
behartigen, hoe u belangrijke thema’s onder de aandacht kunt brengen en het beleid kunt beïnvloeden?
Organiseer dan een lobbyworkshop
voor uw kring met Margriet Niehof.
Meer weten? Stuur een mailtje naar
m.niehof@lhv.nl

