
 
 
 
Lobbyist/Specialist Public Affairs  

LTO Nederland is op zoek naar een jonge, enthousiaste Lobbyist/Specialist Public Affairs. Je maakt 

onderdeel uit van het team Public Affairs & Communicatie van dé nationale en internationale 

vertegenwoordiger van Nederlandse boeren en tuinders.  

LTO Nederland ondersteunt en verbindt ondernemers in de land- en tuinbouwsector. We zetten ons 

in voor gezonde dieren, planten en omgeving en hebben volop oog voor belangrijke maatschappelijke 

uitdagingen op het gebied van klimaat, energie, waterkwaliteit, natuur en landschap. Als derde 

werkgeversorganisatie van Nederland zorgt LTO Nederland tevens voor goede arbeidsvoorwaarden 

voor alle mensen in onze mooie sector. 

De organisatie is gevestigd in Den Haag en heeft ongeveer 35 medewerkers. We werken intensief 

samen met LTO Noord, ZLTO en LLTB, de regionale organisaties die de belangen van onze ongeveer 

35.000 leden in hun provincie(s) vertegenwoordigen. 

Wie zoeken we? 

Als Lobbyist / Specialist Public Affairs ben je de schakel tussen LTO Nederland en politiek Den Haag, 

met een focus op de Tweede Kamer.  

• Onze bestuurders, boeren en tuinders die de vereniging vertegenwoordigen, hebben wekelijks 

en soms dagelijks contact met politici. Jij adviseert en ondersteunt hen, en coördineert bij dit 

contact.  

• Onze beleidsspecialisten zorgen ervoor dat politici voor algemene overleggen, plenaire 

debatten en andere vergaderingen van relevante informatie worden voorzien. Jij ziet er op toe 

dat deze informatie aansluit op de behoefte, op tijd en in de juiste vorm wordt aangeleverd, 

en wordt toegelicht indien nodig.  

• Uiteraard werk je vooral veel samen met collega’s uit je eigen team, de afdeling Public Affairs 

& Communicatie, zodat belangenbehartiging en communicatie naadloos op elkaar aansluiten.  

• Je onderhoudt contact met lobbyisten van onze stakeholders, zoals ketenpartners, 

maatschappelijke- en milieuorganisaties, en werkgeversorganisaties.  

• Je weet wat er speelt op het Binnenhof: wat staat er op de Kameragenda’s, welke 

informatiebehoefte is er vanuit Kamerleden en hun medewerkers, wat weten we over de 

politieke verhoudingen op specifieke dossiers, welke kansen kunnen we benutten?  

• Je draagt bij aan onze inzet rondom de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021.  

• Waar nodig volg je debatten en deel je jouw analyse daarvan met de werkorganisatie en 

bestuurders.  

Wat breng je?  

• Je kunt complexe materie snel doorgronden en vertalen naar heldere, relevante informatie.  

• Je hebt een goed gevoel voor verschillende belangen en politieke verhoudingen: zowel op en 

rond het Binnenhof als binnen de land- en tuinbouwsector. 

• Je hebt een relevant netwerk of weet dat snel op te bouwen.  

• Je hebt een frisse blik op belangenbehartiging, inclusief de inzet van (social) media – je bent 

geen ‘old-school lobbyist’.  

• Enkele jaren werkervaring, bijvoorbeeld bij een politieke partij, de (Rijks)overheid of als in-

house belangenbehartiger of consultant.  



 
 
 

• Een HBO- of WO-opleiding, bijvoorbeeld op het gebied van politicologie, bestuurskunde, 

rechten of land- en tuinbouw.  

Wat bieden wij?  

• Een uitdagende en leerzame functie waarin je verantwoordelijkheid krijgt en moet nemen, bij 

een organisatie die in het hart van het Haagse (en Brusselse) bestuur opereert. 

• De mogelijkheid en ondersteuning om binnen je functie en binnen de organisatie te groeien.  

• Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.   

• Een jaarcontract waarbij het de intentie is dat dit wordt omgezet in een contract voor 

onbepaalde tijd. 

• Een 40-urige werkweek met een grote mate van flexibiliteit. 

Sollicitatieprocedure 

• Sollicitatiegesprekken worden op lopende basis ingepland. De laatste mogelijkheid voor het 

delen van je motivatiebrief en curriculum vitae is 31 mei 2020. 

• Stuur je motivatiebrief en CV aan Gineke van Don, directiesecretaris van LTO Nederland: 

gvdon@lto.nl. Voor vragen over de procedure kun je contact met haar opnemen via +31 (0) 6 

14739016. 

• Voor inhoudelijke vragen over de vacature kun je contact opnemen met Wytse Sonnema, 

adviseur Public Affairs LTO Nederland, via wsonnema@lto.nl of  +31 (0)6 83691478. 
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