
Communicatieplan verkiezingen 2014 Opkomstbevordering  
 
Inleiding 
De laatste jaren daalt de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen in Den Helder. Van 51% in 2002 
naar 48% in 2006 tot 45% in 2010. De dalende opkomst bij verkiezingen is een landelijke trend. In 
2010 was de opkomst landelijk 54,1%.  
Een lage opkomst tast de legitimiteit van de politiek aan en maakt het moeilijker om draagvlak te 
verkrijgen voor beleid.  
 
Algemene doelstelling 
Inwoners activeren hun stem uit te brengen. 
 
Waarom mensen niet stemmen 
Niet stemmers vormen geen homogene groep, maar hebben verschillende achtergronden, motieven 
en kenmerken. Het ‘Onderzoek opkomstbevordering’ van de gemeente Almere (bijlage 1) geeft  
inzicht in de beweegredenen voor burgers om wel of niet te gaan stemmen. Hieruit komen de 
volgende argumenten naar voren: 

 Ontbreken kennis over hoe het stemmen werkt 
 Stemmen is zinloos  
 Ontevredenheid met de huidige situatie 
 Tevreden met de huidige situatie 
 Het is niet duidelijk dat er iets te kiezen valt 
 Het is te ingewikkeld om een keuze te maken 
 Het kost te veel moeite om te gaan stemmen  

 
Uit bovenstaande argumenten komen de volgende communicatiedoelstellingen voort: 

 Stemgerechtigden weten wanneer en hoe ze kunnen gaan stemmen  
 Stemgerechtigden hebben het gevoel dat het zinvol is hun stem uit te brengen 
 Stemgerechtigden gaan hun stem uitbrengen.  

 
In de communicatiecampagne moeten burgers geïnformeerd worden over: 

1. Hoe kan je stemmen ( procedure, locatie en openingstijden stembureaus) 
2. Op wie kan je stemmen (deelnemende partijen en partijprogramma’s) 
3. Waarom ga je juist nu stemmen 

 
Strategie 
Om de attentiewaarde van de diverse boodschappen te verhogen, wordt de communicatie ingevuld 
vanuit een bepaald concept, namelijk dat men in Nederland het recht heeft om te stemmen. Dit is niet 
in elk land zo vanzelfsprekend. Dit concept loopt, na de uitwerking, als een rode draad door alle 
communicatie-uitingen. De meerwaarde van het communicatieconcept is 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 wordt een herkenbaar verkiezingslogo met bijbehorende slogan 
ontwikkeld.  
 
Opkomstbevorderende instrumenten 
Het eerder genoemde ‘Onderzoek opkomstbevordering’ van de gemeente Almere brengt het effect 
van opkomst bevorderende instrumenten en  activiteiten in kaart (zie bijlage). Effectieve  opkomst 
bevorderende activiteiten zijn bijvoorbeeld: 

 Verkiezingsfestival/-feest 
 Maatschappelijke organisaties betrekken 
 Partijverschillen benadrukken 
 Stemhulpen (Kieskompas/Stemwijzer) 
 Meer stemlokalen 
 Canvassen   

 
 



In een bijeenkomst met inwoners van de gemeente Den Helder en de politieke partijen is gevraagd om 
ideeën te geven voor een hogere opkomst. Dezelfde vraag is voorgelegd aan collega’s binnen de 
gemeentelijke organisatie. Deze bijeenkomsten hebben veel ideeën  opgeleverd.  
 
De drie best beoordeelde ideeën van collega’s: 

 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! 
Dit idee is volgens de Kieswet niet toegestaan omdat het een verkiezing binnen een 
verkiezing betreft. 

 2e Jonge stemgerechtigden een sms-bericht/e-mail/bericht via social media sturen op de dag 
voor de verkiezingen. 
Dit idee is niet uitvoerbaar, omdat er geen sms-/social mediagegevens van jonge 
stemgerechtigden bekend zijn. 

 3e Aan het stemmen een loterij verbinden met een mooie prijs (3x ingeleverd) 
Ook dit idee is volgens de Kieswet niet toegestaan. 

 
De drie best beoordeelde ideeën van inwoners en politieke partijen: 

 1e Organiseer (’s avonds) een verkiezings-/democratiefeest 
Dit idee is uitvoerbaar maar kostbaar. Als alternatief kan er voor gekozen worden om de 
verkiezingsavond die doorgaans in het stadhuis gehouden wordt, uit te breiden. 
Inwoners worden expliciet uitgenodigd om dit ‘feest’ mee te vieren met de politieke 
partijen in het stadhuis of, indien mogelijk, op een andere locatie (Kampanje). 

 2e Positieve punten uit de politiek meer benadrukken. 
Dit gaat in de periode voorafgaand aan de verkiezingen uitgevoerd worden door middel 
van de inzet van de reguliere communicatiemiddelen. Politieke partijen kunnen hier ook 
zelf gehoor aan geven.  

 3e Promotors inzetten (wat is goed/succesvol, kun je daar bij aanhaken) 
De gemeenteraadsleden, politici en ambtenaren zijn promotors en allen 
verantwoordelijk voor het vertrouwen van de inwoners van Den Helder in de 
gemeentelijke politiek.  

 
Welke ideeën, activiteiten en instrumenten worden ingezet om de verschillende groepen niet-
stemmers te overtuigen om deel te nemen aan verkiezingen is afhankelijk van de keuze uit een drietal 
varianten: 

- Maximale variant waarbij alle opkomstbevorderende middelen van 6% en hoger uit het rapport 
van Almere worden ingezet; 

- Minimale variant waarbij wel de winnende ideeën uit de bijeenkomst voor inwoners en 
politieke partijen, en die van de ambtenaren zijn meegenomen; 

- Minimale variant waarin een minimale inzet van middelen is opgenomen. 
 

Bij het inzetten van extra middelen kunt u overwegen of u er vertrouwen in heeft dat de inzet van dit 
middel ook daadwerkelijk de opkomst bevorderd. 
  



 
MAXIMALE VARIANT (alle opkomstbevorderende middelen van 6% en hoger) 

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 

Uren griffie 

Startperiode Ontwikkelen logo en slogan 475,00

Registratie politieke 

partijen/ 

Kandidaatstelling                 

StemWijzer (incl. krant)                      10.000,00

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

Verkiezingsdebatten  1.000,00

Evaluatie Extra Raad & Daad 2.500,00

Totaal  60.325,00

 
 

MINIMALE VARIANT MET UITWERKING BESTE IDEE INWONERS EN COLLEGA’S 

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 

Uren griffie 

Startperiode Ontwikkelen logo en slogan 475,00

Registratie politieke 

partijen/ 

Kandidaatstelling                 

StemWijzer (incl. krant)                      10.000,00

StemWijzermarkt (Prodemos) 

Halve dag 



Workshops 

Burgemeester/griffier 

Stemperiode - verkiezingskrant 

 

Gratis i.c.m. StemWijzer

Workshops 

Burgemeester/griffier 

Democratiefeest 15.000,00

Munten voor organisaties 11.000,00

Verkiezingsdebatten  1.000,00

Evaluatie Extra Raad & Daad 2.500,00

Totaal  43.675,00

 
 

MINIMALE VARIANT 

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 

Uren griffie 

Startperiode Ontwikkelen logo en slogan 475,00

Registratie politieke 

partijen/ 

Kandidaatstelling                 

StemWijzer (incl. krant)                      10.000,00

Workshops 

Burgemeester/griffier 

Stemperiode - verkiezingskrant Gratis i.c.m. StemWijzer

Workshops 

Burgemeester/griffier 

Verkiezingsdebatten  1.000,00

Evaluatie Extra Raad & Daad 2.500,00

Totaal  17.675,00

 
  



Plan van aanpak 
 
Startperiode (oktober-december 2013) 
Communicatieboodschap: De raad altijd dichtbij 

 Extra inzet reguliere communicatiemiddelen  
- Bewust maken van het recht om te stemmen 
- Positieve kanten van politiek onder aandacht brengen 
- Successen benadrukken 

 Introductie logo en kernboodschap 
 
Registratie politieke partijen/Kandidaatstelling  
Communicatieboodschap: Wordt een goed voorbereid raadslid 

 Workshop ‘Gemeentepolitiek en burger’ (bijlage 2) (4e kwartaal 2013) 
 Workshop ‘Hoe word ik een goed voorbereid raadlid en/of commissielid’ (bijlage 2) (v.a. 

januari 2014) 
Deze workshop is opgenomen in het ‘Inwerkprogramma voor de nieuwe raad 2014’ 

 
Stemperiode (januari-maart 2014) 
Communicatieboodschap: U heeft het recht om te stemmen (de juiste kernboodschap wordt nader 
bepaald) 

 Extra inzet reguliere middelen 
- Verschillen partijen benadrukken 
- Link naar StemWijzer 
- Procedure stemmen duidelijk en veelvuldig uitleggen 

 StemWijzer 
 Verkiezingskrant 
 Verkiezingsdebatten 

 
Evaluatie (april 2014) 
Communicatieboodschap: Dit zijn de volksvertegenwoordigers door u gekozen 

 Extra inzet reguliere middelen 
- Voorstellen nieuwe partijen/raads- en commissieleden 

 
Na de verkiezingen is er voor de nieuwe raads- en commissieleden het ‘Inwerkprogramma voor de 
nieuwe raad 2014’.  



Bijlage 1: Effecten van opkomstbevordering (rapport Almere) 
 

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%

 Emails    Politieke Partijen   0%

 SMS campagne    Politieke Partijen    ?  

 Telefoon campagne    Politieke partijen   0,5%

 Canvassen    Politieke partijen    1-7%
 
 
 
  



Bijlage 2: Workshops 
 
Workshop ‘Hoe word ik een goed voorbereid raadslid en/of commissielid’ 
 
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.  
 
Degene die voor deze workshop in aanmerking willen komen dienen op de (concept) kandidatenlijst (3 
februari 2014 is de dag van de officiële kandidaatstelling) te staan van een politieke partij die 
deelneemt aan de verkiezingen van 2014 in Den Helder. In de praktijk zullen de politieke partijen de 
kandidatenlijst eind december 2013 begin januari 2014 in concept gereed hebben. De workshop kan 
dan in februari 2014 gegeven worden.         
 
De workshops worden begeleid door de voorzitter van de raad en de griffier. Mogelijk dat de 
gemeentesecretaris ook een onderdeel van het programma voor zijn rekening kan nemen. De opzet 
van de workshop is als volgt: 
 
Inleiding 
- Redenen om raadslid te worden. 
- Wat is uw beeld van een raadslid. 
 
Wat staat u te wachten  
- Wat moet een raadslid kunnen. 
- Hoeveel tijd kost het. 
- Wat levert het op. 
 
Bestuursorganen 
- Plaats in bestel. 
- Inrichting gemeentebestuur. 
 
Ambtelijke organisatie 
- Ambtelijke organisatie. 
- Den Helder in cijfers. 
- Financiën in vogelvlucht. 
 
Griffie 
- Gemeenteraad (rollen, kerntaak, stijlen van raadsleden). 
- Raadsvoorstellen. 
- Vergadermodel. 
- Informatie door- en vraagstelling aan ervaren raadsleden. 
- Raadsadvisering, logistieke ondersteuning. 
- Wat hield onze raad bezig in de afgelopen periode. 
 
Inwerkprogramma 
- Informatie over het inwerkprogramma voor raadsleden na de verkiezingen.  
 
 



Slotwoord 
- Afsluiting door burgemeester. 
 
Om de workshop een goede start te geven worden de deelnemers aan de workshop uitgenodigd voor 
een raadsvergadering in het kader van “Gast van de raad”. De vragen, opmerkingen en ervaringen 
van dit bezoek kunnen de deelnemers meenemen in de workshop. 
 
Workshop ‘Gemeentepolitiek en Burger’ 
 
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 inwoners op enthousiaste wijze aan de slag met het politieke bedrijf. 
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: 
 
Presentatie 

- Den Helder in cijfers. 
- Bestuursorganen. 
- Plaats in bestel. 
- Inrichting gemeentebestuur. 
- Hoe ontstaat de coalitie. 
- Vergadermodel. 
- Bestuurlijke verhoudingen. 
- Griffie. 
- (On)mogelijkheden bij besluitvorming. 
- Hoe benut de gemeenteraad ideeën en denkkracht van inwoners zonder het algemeen belang 

uit het oog te verliezen. 
- Wat verdient een raadslid eigenlijk. 
- Hoe oefen je invloed uit als burger. 
- Wat hield onze raad bezig in de afgelopen periode. 

 
Wat vindt u?  

- Spel met standpunten. 
 
Informatie door- en vraagstelling aan burgemeester, griffier en raadsleden. 
 
Slotwoord 
- Afsluiting door burgemeester. 
 
De workshop wordt afgesloten met het bijwonen van een raadsvergadering in het kader van “Gast van 
de raad”.  
 
 
 


