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 Voorwoord 

‘Onbekend maakt onbemind’ 
 
In 2014 kiest Den Helder een nieuwe gemeenteraad. De verkiezingen vormen de basis van 
ons politieke systeem. Om die reden zijn de verkiezingen de basis voor communicatie vanuit 
de gemeenteraad. Lokale verkiezingen zijn het moment om neer te zetten wat de 
gemeenteraad is, wat de gemeenteraad doet, waarom dit voor de inwoners van Den Helder 
van belang is en welke keuzes de kiezer kan maken. Het is een geschikt moment om extra 
aandacht aan raadscommunicatie te besteden.  
 
Bij het permanente streven de gemeenteraad van Den Helder beter bekend te maken bij de 
inwoners, past het streven naar een opkomst die in ieder geval enkele procenten hoger ligt 
dan bij de vorige verkiezingen. Het realiseren van zo’n hogere opkomst is een grote 
uitdaging. Een uitdaging die beter en efficiënter kan worden aangegaan door samen te 
werken met de ambtelijke organisatie. Hiertoe wordt een dynamische voorbereidingsgroep 
gevormd die in de basis bestaat uit de griffier, een medewerker van het team communicatie 
(concern), en een of enkele medewerkers van de raadsgriffie, om het proces vorm te geven 
en te begeleiden. Om een breed draagvlak te creëren voor het communicatieplan worden de 
meest belangrijke doelgroepen, nl. de stemgerechtigde inwoners van Den Helder en de 
politieke partijen, in een speciale bijeenkomst gevraagd ideeën te geven voor een grotere 
verkiezingsopkomst. Ook de collega’s uit de ambtelijke organisatie leveren een bijdrage. 
Deze gezamenlijke inspanning beoogt naast efficiencywinst, het vergroten van de kennis over 
de gemeenteraad en gemeenteraadsverkiezingen, en de motivatie van de kiezer te 
verbeteren om actief dan wel passief aan de gemeenteraadsverkiezingen deel te nemen.  
 

Inleiding 

Het verkiezingscommunicatieplan is tweeledig. Enerzijds is het plan gericht op 
opkomstbevordering met als boodschap: ‘ga stemmen’, anderzijds op het informeren van 
(potentiële) nieuwe raadsleden met als boodschap: ‘word een goed voorbereid raadslid’.  
Voor een deel kunnen de bestaande communicatiemiddelen voor dit doel worden ingezet. 
Om de opkomst voor de verkiezingen te bevorderen en om (potentiële) nieuwe raadsleden te 
informeren wordt een aantal aanvullende communicatiemiddelen voorgesteld. 
 
De communicatieactiviteiten vanuit de raadsgriffie zijn politiek neutraal of tonen het gehele 
politieke spectrum. Raadscommunicatie is onder meer gericht op het aanbieden van 
faciliteiten die voor politieke partijen afzonderlijk moeilijk te realiseren zijn. Tevens is het plan 
gericht op het genereren van aandacht voor de lokale politiek. Wanneer partijen zich aan 
communicatieactiviteiten uit dit plan verbinden, zijn zij zelf verantwoordelijk voor het op tijd 
aanleveren van eventueel materiaal.  
 
Dit verkiezingscommunicatieplan is geschreven in een tijd van bezuinigingen, dus er is 
minder geld beschikbaar voor uitgebreide campagne. Hierbij is de centrale vraag: wat kiezen 
we dan nog wel en wat hebben we minimaal nodig?  
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1. Probleemstelling  

Het realiseren van hoge opkomstpercentages bij verkiezingen blijkt een lastige 
opgave te zijn. Dit geldt niet alleen voor gemeenteraadsverkiezingen, getuige de 
opkomstpercentages voor waterschapsverkiezingen, provinciale verkiezingen, 
verkiezingen voor de Tweede Kamer en Europese verkiezingen. 
 
De burger lijkt weinig betrokken te zijn bij verkiezingen en de overheid in het 
algemeen. De drempel voor de burger om te gaan stemmen en/of zich verkiesbaar te 
stellen, moet daarom zo laag mogelijk worden gemaakt. Een communicatiecampagne 
kan hieraan bijdragen. 
 

2. Verkiezingsdoelstelling 
De doelstelling van de gemeenteraadsverkiezingen is te komen tot een democratisch 
gekozen bestuur dat is gekozen op basis van verkiezingen met een acceptabele 
opkomst. Bij een hogere opkomst heeft het straks gekozen bestuur een groter 
draagvlak onder de Helderse bevolking dan bij een lage opkomst. Communicatie 
levert een bijdrage aan het realiseren van deze doelstelling. 

 
3. Doelgroepen 

Tijdens de gehele verkiezingsperiode wordt op gezette tijden met diverse 
doelgroepen gecommuniceerd. Hieronder staan de doelgroepen die worden 
benaderd tijdens de verschillende periodes van het verkiezingstraject. Per periode 
wordt een onderverdeling van de doelgroepen gemaakt. Deze onderverdeling stelt 
ons in staat om de boodschappen van de middelen te koppelen aan bepaalde 
doelgroepen. 

 
Per periode worden de volgende doelgroepen onderscheiden: 
- stemgerechtigden; 
- belangengroepen; 
- intermediairs; 
- pers;  
- (potentiële) kandidaten; 

 
4. Communicatiedoelstellingen 
  4.1 Algemeen 
  Communicatiedoelen kunnen opgedeeld worden in drie groepen: 

- kennisdoelen; 
- houdingsdoelen; 
- gedragsdoelen. 
 
In theorie is het bereiken van een volgend doel pas mogelijk als een voorliggend doel 
is bereikt. Een gedragsdoel kan pas worden gehaald als eerst de kennisdoelen en 
daarna de houdingsdoelen zijn behaald. De vraag van een inwoner ‘Waarom zou ik 
stemmen?’ (gedrag) vraagt erom dat de inwoner eerst weet wat de gemeenteraad is 
en doet, en hoe de bestuursstructuur in elkaar zit (kennis). Die kennis resulteert in 
(vergroot de kans op) de intentie te gaan stemmen (houding). Deze intentie leidt tot 
(vergroot de kans op) het daadwerkelijk uitbrengen van een stem (gedrag). 
 
4.2 Kennisdoelen 
De gemeenteraadsverkiezingen in Den Helder kampen met een doorgaans lage 
opkomst. Deze lage opkomst wordt mede veroorzaakt door de onbekendheid van de 
stemgerechtigden met de taken en activiteiten van de gemeenteraad. 
 
Kennisdoelen: 
- doelgroepen weten dat de gemeenteraad er is; 
- doelgroepen weten waarom de gemeenteraad er is; 
- doelgroepen weten wat een gemeenteraad doet. 
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4.3 Houdingsdoelen 
De houdingsdoelen vormen de voorbode van de gedragsdoelen. De intentie om te 
gaan stemmen is vereist om tot werkelijk stemgedrag over te gaan. 
 
Houdingsdoelen: 
- een positieve houding tegenover het democratisch bestel van de gemeenteraad; 
- betrokkenheid bij de gemeenteraad en het werk van de gemeenteraad; 
- bewust zijn van het democratisch stemrecht en daar gebruik van willen maken. 
 
4.4 Gedragsdoelen 
Bij verkiezingen gaat het primair om het gedrag dat stemgerechtigden vertonen. De 
gedragsdoelen tonen het uiteindelijk succes van de verkiezingen: hoe meer 
stemgerechtigden tot stemgedrag overgaan, des te succesvoller zullen de 
verkiezingen zijn. 
 
Het doel voor de verkiezingen is dat 51% van de stemgerechtigden hun stem 
uitbrengen. 
 

5. Strategie 
Er wordt gekozen voor een publiekscampagne, enerzijds gericht op 
opkomstbevordering met als boodschap: ‘ga stemmen’, anderzijds op het informeren 
van (potentiële) nieuwe raadsleden met als boodschap: ‘word een goed voorbereid 
raadslid’. 

  
 De strategische inzet van een variëteit aan communicatiemiddelen zal leiden tot 

synergie, tot versterking van de boodschap. Bovendien zal de inzet van meerdere 
communicatiemiddelen het totale bereik vergroten. Wanneer de feitelijke stemperiode 
van start gaat, zal elke stemgerechtigde individueel worden aangesproken door de 
inzet van een op naam gesteld stempakket. 

 
6. Boodschap 
  6.1 Communicatiemomenten 

 Per periode van de verkiezingen zijn er aparte boodschappen te communiceren. De 
boodschappen gelden niet voor alle doelgroepen. Interne doelgroepen en 
intermediairs krijgen andere boodschappen dan stemgerechtigden of directe 
doelgroepen. 

 
We onderscheiden de volgende communicatiemomenten ingedeeld naar de 
ondergenoemde periodes: 

   
Periode  Communicatiemo menten  

Startperiode Start campagne, introductie verkiezingslogo 
Registratie politieke partijen/ 
Kandidaatstelling 

Registratieverzoek politieke partijen 
Aankondiging kandidaatstelling 
Start kandidaatstelling 
Bekendmaken kandidaten 

Stemperiode Aanloop verkiezingen 
Stemperiode 
Bekendmaken uitslag 

Evaluatie Evaluatie 
Bekendmaken nieuwe gemeenteraad 

 
Bij bovenstaande opsomming van communicatiemomenten is geprobeerd zoveel 
mogelijk momenten te benoemen, die mogelijk aanleiding geven tot communicatie 
met een of meerdere doelgroepen. De benoeming van meerdere momenten biedt 
inzicht in- en vergroot de communicatiemogelijkheden. 
 
 
 
 



 

Raadsgriffie Rachël van Kempen  18-6-2013 

  

5

6.2 Boodschap per communicatiemoment 

Bij de in paragraaf 6.1 genoemde communicatiemomenten is er steeds sprake van 
een gerichte boodschap die moet worden gecommuniceerd Hieronder is deze 
boodschap per fase en per communicatiemoment kernachtig geformuleerd.  

- Startperiode: De raad, altijd dichtbij 

- Registratie politieke partijen/Kandidaatstelling: Word een goed voorbereid 
raadslid 

- Stemperiode: Ga stemmen! 
- Evaluatie: Dit zijn de volksvertegenwoordigers door u gekozen 
 
6.3 Communicatieconcept 
Om de attentiewaarde van de diverse boodschappen die op verschillende momenten 
met één of meerdere doelgroepen worden gecommuniceerd, te verhogen, willen we 
de communicatie invullen vanuit een nader te bepalen concept. Dit concept loopt als 
een rode draad door alle communicatie-uitingen. De meerwaarde van het 
communicatieconcept moet zijn dat: 
- het de eenheid van de uitstraling van boodschap en middelen versterkt; 
- het de (informatieve) boodschap ook een emotionele waarde meegeeft. 
- er voor de ontvanger wat in de boodschappen en communicatiemiddelen te 

ontdekken valt: bijvoorbeeld een bepaalde symboliek, grap, geste of slimmigheid. 
Dit leidt mogelijk tot een positieve(re) waardering van de boodschap. 

 
Binnen het communicatieconcept zal in ieder geval een herkenbaar verkiezingslogo 
met bijbehorend slogan worden ontwikkeld. Dit verkiezingslogo en het slogan wordt 
door de gemeenteraad en door de verschillende partijen naast hun eigen logo in de 
verkiezingsuitingen en in diverse samen in te zetten middelen gehanteerd. 
Een aanvullende reden om een dergelijk communicatieconcept te laten ontwikkelen is 
het corporate imago van de gemeenteraad dat hierdoor mogelijk verbetert.  
 
Het is te overwegen om voor het opstellen van een communicatieconcept een 
stagiair(e) te benaderen. 

 
7. Communicatiemiddelen nader toegelicht 

7.1 Reguliere communicatiemiddelen 
 Raad & Daad 

De gemeentelijke pagina’s zijn bij uitstek een geschikt middel om de inwoners, vooral 
in de opmaat naar-, te informeren over de verkiezingen. Hierbij dient het zwaartepunt 
te liggen om de inwoners kennis bij te brengen over de mogelijkheden om het werk 
van de raad te volgen en om de contactmogelijkheden onder de aandacht te 
brengen.  

  Website 
 Een verschil met vier jaar geleden in communicatie is dat internetcommunicatie en 
social media verder is gegroeid én is uitgegroeid tot een interactief middel, waarbij er 
geen simpel onderscheid meer is tussen de zender (‘de overheid’) en de ontvanger 
(‘de burger’). Op internet is de burger net zo gemakkelijk ontvanger als zender van 
informatie. Een onderdeel van verkiezingscommunicatie wordt door deze ontwikkeling 
hierdoor óók: inzicht en orde brengen in de internetinteractie van de verschillende 
groepen. 

 
7.2 Stempakket 
Een op naam gesteld stempakket met daarin de kieskaart, een kandidatenlijst, 
(optioneel) een rood potlood en een verkiezingskrant. In deze krant staat algemene 
informatie over de gemeenteraadsverkiezingen, een overzicht van de politieke 
partijen die aan de verkiezingen deelnemen, verkiezingsprogramma’s, linken naar de 
StemWijzer/Kieskompas, agenda met verkiezingsactiviteiten, weblogs, columns, 
linken naar interessante, leuke en/of belangrijke sites (bv. 
www.schuiltereenraadslidinmij.nl) etc. Verder kan er een gadget toegevoegd worden 
en/of een Z-card. Dit is een uitvouwbare kaart waarop stemlocaties aangegeven 
kunnen worden, of een verkiezingskalender o.i.d. 
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7.3 StemWijzer 
Uit onderzoek is gebleken dat StemWijzer op internet een goede ondersteuning biedt 
bij het maken van een partijpolitieke keuze. Daarnaast lijkt StemWijzer bij te dragen 
aan een hogere opkomst. 
Deelname wordt voor de eigen gemeente op maat gemaakt. Dat begint met een 
workshop voor politieke partijen. Partijen geven hierbij aan welke onderwerpen voor 
hen het belangrijkste zijn. Op basis van deze bijeenkomst en na analyse van de 
partijprogramma’s wordt een groslijst aan stellingen op die standpunten opgesteld die 
de keuze voor de kiezer mee kan  bepalen.  
In 2010 hebben 12.478 mensen van StemWijzer Den Helder gebruik gemaakt. Dat is 
(volgens de berekeningen van Prodemos) 60,3% van de kiezers in Den Helder. 

 
7.4 Workshops 
Opkomstbevordering 
Voor de opkomstbevordering wordt de workshop ‘Gemeentepolitiek & Burger’ 
georganiseerd. Deze workshop wordt in de vorm gegoten van een uitgebreide ‘Gast 
van de Raad’. 
 
In deze workshop kunnen burgers op enthousiaste wijze aan de slag met het politieke 
bedrijf, waarbij meer inzicht verkregen wordt in bestuurlijke verhoudingen, 
(on)mogelijkheden bij besluitvorming, hoe benut de gemeenteraad ideeën en 
denkkracht van inwoners zonder het algemeen belang uit het oog te verliezen, hoe 
ontstaat de coalitie, wat verdiend een raadslid eigenlijk, hoe oefen je invloed uit als 
burger etc. Deelnemers kruipen tijdens de workshop in de huid van een politicus en 
krijgen een bijzonder kijkje achter de schermen van één van de meest besproken 
beroepsgroepen in de krant van het afgelopen jaar: 

  Informeren van (potentiële) nieuwe raadsleden 
Na de verkiezingen in 2014 zijn er raads- en commissieleden die voor het eerst zitting 
nemen in de gemeenteraad of in een raadscommissie. Om deze potentiële raads- en 
commissieleden op hun werkzaamheden voor te bereiden wordt de workshop: “Hoe 
wordt ik een goed voorbereid raadslid en/of commissielid” georganiseerd. Het doel 
van deze bijeenkomst is niet alleen het verkrijgen van informatie maar ook elkaar 
beter te leren kennen.    

 
In deze workshop wordt onder andere ingegaan op de basis van het staatsrecht, de 
werking van de gemeenteraad, de politieke partijen, het college van burgemeester en 
wethouders en de rol van de ambtelijke organisatie. De onderwerpen die aan de orde 
komen worden slechts aangesneden. Van echte verdieping is nog geen sprake, het 
gaat er in eerste instantie om een beeld te krijgen van de mogelijkheden en om goed 
voorbereid het raadslidmaatschap te kunnen beginnen. Ook wordt een 
raadsvergadering bijgewoond en wordt de mogelijkheid geboden vragen te stellen 
aan de huidige zittende raadsleden. 

 
Naast de bovenstaande inhoudelijke componenten wordt ook aandacht besteed aan 
de beweegredenen om raadslid te worden, het beeld dat de kandidaten zelf van het 
raadslidmaatschap hebben en de cultuuraspecten van het raadswerk.  

 

7.5 Ideeën opkomstbevordering 
Om een breed draagvlak te creëren is aan  inwoners van Den Helder en de politieke 
partijen, in een speciale bijeenkomst gevraagd ideeën te geven voor een grotere 
verkiezingsopkomst. Dezelfde vraag is in wedstrijdvorm voorgelegd aan collega’s 
binnen de ambtelijke organisatie. 

 

Als best beoordeelde idee uit de bijeenkomst voor inwoners en politieke partijen, is 
gekozen voor een ‘Democratiefeest’.  Een leuke dag vol activiteiten voor jong en oud. 
Dit feest wordt georganiseerd op de dag van de verkiezingen. Indien mogelijk worden 
de verkiezingen/voorlopige uitslagen op een groot scherm gevolgd. 
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De ideeën uit de ambtelijke organisatie zijn (blind) gejureerd door de burgemeester, 
de raadsgriffier en de gemeentesecretaris.  
Als winnend idee is gekozen om verenigingen, stichtingen en organisaties bij de 
verkiezingen te betrekken. Stemmers krijgen 2 plastic munten die ze in een buis 
kunnen doen met de naam van ‘hun’ voorkeursorganisatie. De munten 
vertegenwoordigen een bepaalde waarde. De verenigingen die hieraan willen 
deelnemen kunnen zich hiervoor van te voren aanmelden. Zij zullen tevens hun 
achterbannen oproepen om te gaan stemmen.  
De uitreiking van de verenigingsprijs kan samenvallen met het ‘Democratiefeest’. 

 

Het volledige overzicht van de diverse groslijsten met ideeën is in een bijlage 
toegevoegd aan dit communicatieplan. 

8. Planning   
Jaar  Maand Actie  

2013 April/mei Formeren voorbereidingsgroep 

Mei Bijeenkomsten inwoners, politieke partijen en verzamelen 

ideeën ambtelijke organisatie 

Juni (concept) communicatieplan presidium 

Juni/juli ontwikkelen verkiezingslogo en slogan 

Augustus/ 

September 

- Reguliere communicatiemiddelen extra inzetten 

- ontwerpen verkiezingsbrochure 

- speciale pagina op website 

November - tekst verkiezingsbrochure gereed 

- verkiezingsbrochure drukken 

- stemwijzer/kieskompas introduceren 

December - start verkiezingskrant 

- workshops burgemeester/griffier 

2014 Januari - introductie en presentatie logo en slogan 

- toepassing logo en slogan op briefpapier 

- workshops burgemeester/griffier 

- stempakket verzenden 

Februari - persberichten ter ondersteuning van kandidatenwerving (+ 

verkiezingen algemeen) 

- (pers)informatie verstrekken over ter inzage legging 

kiesregisters 

- bekendmaken dag(en) van kandidaatstelling 

- tekst verkiezingskrant klaar 

- verkiezingskrant drukken 

- workshops burgemeester griffier 

Maart Verkiezingen 

- democratiefeest 

April Special edition Raad & Daad met bekendmaken nieuwe 

gemeenteraad 

Juni Werkconferentie 

 

9. Kosten (Optioneel) 

Om de kosten te beperken moeten keuzes gemaakt worden. In onderstaande tabel worden 

een aantal opties voorgesteld. Om tot een weloverwogen keuze te komen, is in de bijlage een 
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(deel van) een rapport bijgevoegd waarin bij de gemeente Almere onderzocht is in welke 

mate communicatie-instrumenten invloed hebben bij het bevorderen van de opkomst. 

Fase Middel  Begroting  

Voorbereiding Bijeenkomst inwoners/politiek 600,00 

Beste idee ambtelijke organisatie 100,00 

Alle periodes (extra) inzet reguliere middelen 3.000,00 

Persberichten  

Stagiair  

Uren griffie  

Startperiode Ontwikkelen logo en slogan 475,00 

Registratie politieke 

partijen/ 

Kandidaatstelling                              

StemWijzer (incl. krant)                      10.000,00 

StemWijzermarkt (Prodemos) 

Halve dag 

 

950,00 

Workshops 

Burgemeester/griffier 

 

Stemperiode Stempakket 

- kieskaart 

- kandidatenlijst 

- rood potlood 

- verkiezingskrant 

- gadget  

- Z card 

 

-- 

-- 

6.650,00 

Gratis i.c.m. StemWijzer 

8.000,00 

2.000,00 

Workshops 

Burgemeester/griffier 

 

Democratiefeest 15.000,00 

Munten voor organisaties 11.000,00 

Evaluatie Extra Raad & Daad 2.500 

 
10. Evaluatiemomenten  
Het communicatietraject is een langlopend traject van bijna een jaar. Bovendien vormt 
communicatie een belangrijk onderdeel van de gemeenteraadsverkiezingen. Het is de link 
tussen de verkiezingen en stemgerechtigden en (potentiële) kandidaten.  
Om te meten in hoeverre de communicatiedoelstellingen zijn gehaald, zal er na afloop van de 
verkiezingen onder een representatief deel van de stemgerechtigden een enquête kunnen 
worden gehouden.  
Een andere manier van meten is het tellen van het aantal hits op de website, de 
stemadviezen van de StemWijzer/Kieskompas en het aantal bezoekers aan de activiteiten. 
 
De genoemde doelstellingen krijgen dan pas betekenis.  
 
Naast de evaluatie van de communicatie in het kader van de verkiezingen is het raadzaam de 
verkiezingen in zijn geheel te evalueren.   
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Bijlagen: 
- Verkiezingskalender (voorzover bekend op 14-04-2013 ) 

Datum Tijd Activiteit 

23-12-2013  Laatste dag indienen verzoek om registratie (alleen voor 
nieuwe partijen) 

27-12-2013  Publicatie in de Staatscourant van alle geregistreerde partijen 
en de door hun gehanteerde aanduidingen 

Va.13-01-
2014 

 Beschikbaar stellen formulieren i.v.m. kandidaatstelling 

?-01-2014  Laatste dag ontvangst waarborgsom i.v.m. kandidaatstelling 
(alleen voor nieuwe partijen) 

27-01 t/m  
31-01-2014 

 Periode voor het doen van een vóórinlevering 

28-01 t/m 
03-02-2014 

 Periode afleggen verklaringen van ondersteuning op het 
stadhuis (alleen voor nieuwe partijen) 

03-02 t/m 
05-02-2014 

Tot 15.00 uur Mogelijkheid om herstelbare verzuimen te herstellen 

05-02-2014 10.00  Openbare zitting hoofstembureau over de geldigheid van de 
ingeleverde kandidatenlijsten en bijbehorende bescheiden 

10-02-2014  Laatste dag voor het indienen van beroep bij de Raad van 
State tegen beslissing van het hoofdstembureau over de 
geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten 

19-03-2014 7.30-21.00  Dag van de verkiezingen 

21-03-2014 10.00 Openbare zitting van het hoofdstembureau tot vaststelling 
uitkomst van de stemming en tijdens dezelfde zitting zal de 
voorzitter van het centraal stembureau de uitslag vaststellen. 
Na afloop van de zitting zullen de kennisgevingen van 
benoeming worden uitgereikt aan kandidaat-raadsleden. 
Kandidaten dienen daarom zoveel mogelijk aanwezig te zijn 
i.v.m. eventuele benoeming/weigering, indienen van 
geloofsbrieven en ondertekening van stukken 

22-03 t/m 
24-03-2014 

 Restant kennisgevingen van benoeming uitreiken aan 
kandidaat-raadsleden die niet tijdens de zitting aanwezig 
kunnen zijn 

24-03 t/m 
31-03-2014 

 Onderzoek geloofsbrieven en beslissing over toelating nieuwe 
raadsleden door oude raad 

April 2014  Aftreden oude raad en samenkomst nieuwe raad tevens 
beëdiging van de raadsleden 

Na deze 
datum 

 Benoeming van de wethouders 

 
 

- Effecten van opkomstbevordering rapport Almere 

Het Centrum voor Toegepaste Politieke Wetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam 

heeft onderzoek gedaan naar de opkomstbevordering in Almere. De gemeente wilde weten 

hoe opkomstbevorderende middelen effectiever kunnen worden ingezet. 

  

De verklaring voor de lage opkomst in Almere is een combinatie van factoren, denkt 

onderzoeksleider André Krouwel: een jonge stad waar nog weinig binding mee is, veel 

jongeren, relatief veel lager opgeleiden en allochtonen. De conclusies in het rapport zijn niet 

één op één te vertalen naar andere gemeenten, maar de structurele effecten zijn volgens 

Krouwel wel overal zichtbaar. 

  

De belangrijkste factoren die zorgen voor een hoge opkomst liggen op het bordje van 

politieke partijen. Gemeenten kunnen vooral faciliteren. Meer stemlokalen levert een hogere 

opkomst op, tot zo’n 5 procent; een digitale stemhulp 2 tot 13 procent; gratis vervoer 
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(bijvoorbeeld van een bejaardentehuis naar de stembus) 1 tot 3 procent; een gerichte 

campagne tot 3 procent en een verkiezingsfestival tot 6 procent. ‘Zowel de politiek als de 

overheid moet ervoor zorgen dat verkiezingsdag een bijzondere dag is. Verkiezingsfestivals 

vergroten het collectief bewustzijn dat stemmen belangrijk is’, aldus Krouwel. 

 

De politicoloog benadrukt dat gemeenten middelen gericht in moeten zetten. ‘Politieke 

partijen maar ook overheden verspillen veel energie en geld aan activiteiten die weinig zoden 

aan de dijk zetten. Je ziet gemeenten een algemene brief of folder rondsturen, de 

rijksoverheid maakt algemene reclamespotjes. Het is grotendeels weggegooid geld.’ 

  

De benadering van burgers moet zo persoonlijk mogelijk zijn. Krouwel: ‘Als je een 

verkiezingsfestival organiseert, moet dat niet van alles wat zijn. Jongeren moet je aanspreken 

met een poppodium, ouderen met een speciaal programma. Een mediacampagne heeft 

alleen zin als je specifieke doelgroepen aanspreekt.’ Nog altijd onderschrijft 80 procent van 

de Nederlandse kiezers de stelling dat stemmen een plicht is, blijkt uit verkiezingsonderzoek. 

  

Krouwel: ‘Die diepgewortelde burgerzin kan worden benut. Burgers moeten het idee krijgen 

dat iemand naar hen kijkt. Je moet als het ware de druk opvoeren. Door meer stemlokalen in 

te richten, laat je mensen niet wegkomen met het argument dat er geen stemlokaal in de 

buurt is, door een stemwijzer kunnen burgers niet meer zeggen dat ze niet weten wat ze 

moeten stemmen, door tijdens een festival de verkiezingen onder de aandacht te brengen, 

kunnen ze niet meer zeggen dat ze het niet doorhadden. En door mensen gericht aan te 

spreken, kunnen ze niet zeggen dat verkiezingen hen niet aangaan.’ 

  

Gemeenten kunnen de faciliteiten rond verkiezingen zo optimaal mogelijk maken, maar het 

zijn de politieke partijen die de grootste invloed hebben op de opkomst tijdens verkiezingen, 

blijkt uit het onderzoek Almere, Onderzoek opkomstbevordering. Vijf tips voor hoge opkomst:  

• Stop met folders uitdelen, posters plakken, algemene brieven en e-mails, radio- en tv-

spotjes. De gemeten effecten zijn miniem.   

• Zorg voor spannende verkiezingen. In 2006 streden in Rotterdam de PvdA en 

Leefbaar Rotterdam om wie de grootste zou worden. De opkomst was nog hoger dan 

in 2002 met Fortuyn. Een manier om spannende verkiezingen te krijgen is door 

verschillen met andere partijen te benadrukken. Verkiezingen moeten ergens over 

gáán, inhoud telt!  

• Rekruteer aansprekende politici.  

• Stuur partij-activisten en sympathisanten er herhaaldelijk op uit - het zogenoemde 

canvassen. Peer-contacten werken het best: jongeren moeten jongeren aanspreken, 

ouderen ouderen, collega’s collega’s, leden van een sportclub medeleden. Eén 

contact is niet genoeg, het moeten er meer zijn.  

• Probeer niet een kiezer ervan te overtuigen op jouw partij te stemmen. Dat werkt 

soms zelfs averechts. Als hij/zij gaat stemmen is dat al winst. 
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Activiteit    Door wie?    Gevonden effect  

 Partijverschillen benadrukken    Politieke partijen    Groot  

 Rekrutering aansprekende politici    Politieke partijen    ?  

 Maatschappelijke organisaties betrekken    Politieke partijen    Groot  

 Stemmen per post, internet of mobieltje    Rijk   5% 

 Verkiezingen in het weekend    Rijk   3% 

 Langere openstelling stemlokalen    Rijk/gemeente    2-4% 

 Meer stemlokalen    Gemeente   5% 

 Gratis (openbaar) vervoer    Overheid/bedrijven    1-3% 

 Stemhulpen (Kieskompas/Stemwijzer)    Gemeente    2-13% 

 Folders (in brievenbus)    Politieke partijen   0,5% 

 Folders op straat/markt    Politieke Partijen   0,5% 

 Posters en billboards    Gemeente/partijen    1-2% 

 TV spotjes    Politieke Partijen   0,5% 

 Radio spotjes    Politieke Partijen   0,8% 

 Gerichte campagne voor doelgroep    Gemeente/partijen   3% 

 Verkiezingsfestival    Gemeente/partijen   6% 

 Direct mail    Politieke Partijen    0,5-8% 

 E-mails    Politieke Partijen   0% 

 SMS campagne    Politieke Partijen    ?  

 Telefoon campagne    Politieke partijen   0,5% 

 Canvassen    Politieke partijen    1-7% 
 
Zie voor het hele rapport: http://www.binnenlandsbestuur.nl/Uploads/Files/Document/Almere--
-onderzoek-opkomstbevordering-V6.pdf 
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Groslijsten ideeën 
 

IDEEËN COLLEGA’S 

Hoogst beoordeelde ideeën  

• 1e: (Maatschappelijke) verenigingen/stichtingen/organisaties (die al subsidie krijgen van de 
gemeente) betrekken. Stemmers 2 munten geven die ze in een buis kunnen doen met de naam van 
‘hun’ voorkeursorganisatie. De munten kunnen een bepaalde waarde vertegenwoordigen. De 
verenigingen zullen hun achterbannen mobiliseren! 

• 2e Jonge stemgerechtigden een sms-bericht/e-mail/bericht via social media sturen op de dag voor 
de verkiezingen. 

• 3e Aan het stemmen een loterij verbinden met een mooie prijs (3x ingeleverd) 
Belonen  

• Onder het motto ‘putting the party back into the politics’ een (niet partijgebonden) (wijk)feest 
houden. 

• Er iets tegenover stellen of iets gratis geven.  

Overig  

• Door middel van strategische communicatie(middelen) mensen meer bewust maken van de invloed 
die ze kunnen uitoefenen door te stemmen. Bijvoorbeeld door politieke dilemma’s duidelijk te 
maken en de oplossingen van de partijen. 

• Vrijwilligers die een dag voor de verkiezingen langs de weg borden omhoog houden waarop staat: 
‘Morgen stemmen!’ (in New York lag de opkomst bij districten waar deze aanpak was gekozen 3,6 
procentpunt hoger). 

• Opnieuw meedoen met de Stemwijzer/Kieskompas en deze op strategische wijze promoten. 
•  ‘Ik heb gestemd’ stickers uitdelen als mensen gestemd hebben. De stickers lokken gesprekken uit. 

Mensen uitnodigen foto’s van zichzelf met sticker op internet te zetten. 
• Een paar weken voor de verkiezingen een telefonische enquête houden en mensen vragen of ze 

gaan stemmen. Als mensen met nee antwoorden kun je vragen waarom ze niet gaan stemmen en 
ze uitleggen waarom het belangrijk is om te stemmen. Als mensen met ja antwoorden, voelen ze 
vaak ook de verplichting om daadwerkelijk naar de stembus te gaan. 

• Stembureaus op plaatsen waar mensen niet weg kunnen om te stemmen. Bijv. ziekenhuis, GGZ,  
’s Heerenloo en andere instellingen. 

• Mobiele stembus met raadsleden er in om mensen bij twijfel over de streep te trekken 
• Positieve punten van huidige raadsperiode meenemen, wat is er daadwerkelijk in Den Helder 

gerealiseerd? Raadsleden die zichzelf in een kort filmpje voorstellen (alle fracties kort, een paar 
minuten, op een van de gerealiseerde locaties) 

• Online discussie tussen (kandidaat)raadsleden en inwoners. Bijvoorbeeld door 'stelling van de 
week' te introduceren. 

• Op de gemeenteraadssite koppen aanklikken waarna je de speerpunten van de partijen hoort. 
Onderwerpen kunnen zijn: bezuinigingen, nieuwbouw stadhuis, onderwijs, zorg en toerisme. 

• In de aanloop naar de verkiezingen folders uitdelen (VVV?). Het is nl. belangrijk dat mensen het 
belang van het stemmen zien. Daarnaast zijn de inwoners toch best trots op Den Helder, want we 
willen echt niet weg. 
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Groslijst ideeën inwoners/politieke partijen (punten) 

IDEEËN INWONERS/POLITIEKE PARTIJEN  

Hoogst beoordeelde ideeën  
• Organiseer (’s avonds) een democratie-feest (15) 
• Positieve punten uit de politiek meer benadrukken (11) 
• Promotors inzetten (wat is goed/succesvol kan je daar bij aanhaken) (9) 
• Per partij zendtijd bij LOS, RTVNH, Radio NH etc. (9) 

Partijen  
• Maak stadsbelang boven landelijk politiek (7) 
• De hele raadsperiode contact met inwoners en niet alleen laatste half jaar (5) 
• Politici moeten zich profileren als team voor de stad! Per partij (4) 
• Kort maar krachtig programma 
• Partijen de 3 tot 5 belangrijkste punten laten bepalen 
• Openbare debatten met raadsleden in alle wijken (2) 
• Meer debatten op toegankelijke plaatsen. Laagdrempelig en geen oorlog (4) 
• Raadsleden op straat mensen werven 
• Scholen bezoeken, ook met Jip en Janneke taal (2) 
• Eerlijk zijn en duidelijk. Mensen moeten eerst vertrouwen krijgen in de partij (2) 
• Meer politieke bijeenkomsten gezamenlijk. En uitleggen wie we zijn met een stukje vrolijkheid. 

Wetgever  
• Verplicht partijen tot evenwichtige samenstelling: leeftijd/geslacht/afkomst/wijk 
• Gelijke budgetten voor alle partijen 

Gemeente  
Vervoer Locatie/Stembus 

• (Nog) meer stembureaus zodat alles op 4 
minuten loopafstand is 

• Transport organiseren (via 
vrijwilligersorganisaties) 

• Vervoer aanbieden aan mensen die niet 
zelfstandig naar stembureau kunnen 

• Collectief transport naar (centraal) 
stembureau 

• Stembus naar de mensen/scholen 

• In elke straat 1 huis als stembureau (3) 
• Iets gezelligers in de stemlokalen (koffie 

aanbieden o.i.d.) (2) 
• Kraampjes bij stembussen zodat mensen 

daarna nog wat kunnen drinken 
• De stembussen wat fleuriger maken op de 

omgeving gericht 
• Muziek op een centrale plek in de stad en iets 

voor kinderen zodat ouders hun kinderen mee 
kunnen nemen (3) 

• Kies bijzondere stemlokaties (1) 
Voorlichting Beloning 

• Drie keer een voorlichtingskrant (december, 
januari, februari) (2) 

• Interviews met raadsleden (en verkiesbaren) 
door inwoners 

• Raad in de klas (2) 
• Meer voorlichting op MBO scholen (1) 
• Mensen informeren dat stemmen een 

voorrecht is en dat het niet overal mogelijk is 
• Politiek en raadsleden positief in de krant.(2)  

 

• Beloning voor wél stemmen 
(schouwburgkaartje, korting op gemeentelijke 
belastingen, bon voor koffie/gebak) (6) 

• Na het stemmen iets geven waarna ze naar 
een feest of museum kunnen of korting krijgen 
(6) 

• Iets geven/krijgen (1) 
• Beloning/klein kadootje (golfbal/pen etc.) (3) 
• Lot (concert, voetbalwedstrijd, voorstelling, 

vrijkaart) (4) 
• Prijs beschikbaar stellen voor wijk(deel) met 

grootste opkomstpercentage (prijs te 
besteden door de buurt) 

• Bij opkomst van 60% een groot gratis feest 
toezeggen (2) 

 
Social Media Overig 

• Vanaf 2 maanden voor verkiezingen elke 
week in de krant/weekblad items over de 
politiek (6) 

• Twitter wat af, elk nieuwtje is er één (2) 
• Social media campagne (5) 
• Facebookpagina, zoveel mogelijk 

facebookvrienden per partij (1) 
 

• 18 jarigen hun eerste keer stemmen 
stimuleren (4) 

• Een gemeentelijk verkiezings slogan boven 
de borden (bijvoorbeeld: In ons land mag je 
kiezen) (2) 

• Rij met een omroepwagen door de straat (1) 
• Gerichte doelgroepcampagne. Wie zijn de 

thuisblijvers? (1) 
• Politiek café 
• Lijsttrekkersdebat 
• Doelgroepen benaderen via speciale 

ambassadeurs uit hun midden, specifiek op 
de doelgroep gerichte media of een speciaal 
evenement gericht op de doelgroep 
(jongerenraad, vrouwendag) 

• Posters (workshops) op driehoeksborden 
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