
 Memo 

 

 

Datum: 31 mei 2021 

Aan: Presidium  

Van: R. van Kempen-Scheffers, Griffie, Raadscommunicatie 

Onderwerp: Stemhulp 

 

Het presidium wordt voorgesteld in te stemmen met de aanschaf van StemWijzer als stemhulp bij 

de gemeenteraadsverkiezing 2022. 

 

In maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Hiervoor moet al in de tweede helft van 2021 de nodige 

voorbereidingen worden getroffen, indien gebruik wordt gemaakt van een stemhulp. Er zijn inmiddels vele 

stemhulpen op de markt. De twee grootste zijn StemWijzer en KiesKompas (zie bijlagen). 

 

StemWijzer versus KiesKompas 

 Stemwijzer: gebruikers kunnen op een stelling met 'eens', 'oneens' of 'geen van beide' antwoorden. Bij 

elke stelling staat een toelichting. 

Kieskompas: maakt gebruik van vijf antwoordmogelijkheden, van 'helemaal mee eens' naar 'helemaal 

niet mee eens'. Er is geen toelichting direct bij de stellingen. 

 Stemwijzer: de politieke partijen geven zelf aan hoe ze tegenover een bepaalde stelling staan en 

kunnen ze hierbij ook een toelichting geven.  

Kieskompas: de posities van partijen worden getoetst aan het verkiezingsprogramma. 

Nieuw bij KiesKompas is dat elke partij een ‘eigen’ pagina krijgt in het Kieskompas met extra informatie 

over kandidaten en standpunten. 

 StemWijzer: in het resultaatscherm staan de drie partijen met de meeste overeenkomst bovenaan. 

Daaronder staan in aflopend percentage overeenkomst de andere partijen.  

KiesKompas: in het resultaatscherm staat de partij die het dichtst bij de gebruiker staat. Daarnaast de 

positie van de gebruiker (en de partijen) in het politiek landschap (link-rechts, progressief-conservatief).  

 

Toegankelijkheid 

StemWijzer is als enige geschikt voor gebruik door blinden en slechtzienden, terwijl KiesKompas een extra 

tool heeft (Steffie) voor mensen met een beperking, laaggeletterden en kiezers die politiek best moeilijk 

vinden. 

 

Kosten 

Qua kosten zijn beide stemhulpen vergelijkbaar. StemWijzer kost € 9.750,00, KiesKompas kost  

€ 10.000,00. De extra tool Steffie kost € 5.000,00. 

 

Gebruikers 

Het aantal gebruikers bij de tweede Kamerverkiezingen 2021 waren voor StemWijzer 7,8 miljoen en voor 

Kieskompas 2,5 miljoen.  

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 hebben 14.061 mensen van StemWijzer Den Helder gebruik 

gemaakt.  

 

Op basis van bovenstaande gegevens heeft Stemwijzer de voorkeur.  

 

 



Bijlage 1 StemWijzer 

 

Toelichting door Prodemos bij de brochure van StemWijzer die bij de aankomende verkiezingen 

meegenomen worden: 

 

Verbeteringen op het gebied van toegankelijkheid (door de duidelijke iconen en de kleurstellingen die 

daarbij gebruikt worden). Daarmee is de StemWijzer heel goed geschikt voor slechtzienden. 

We voegen bij elke stelling een korte uitleg van het onderwerp toe. Dit is een veel gevraagd iets onder 

onze gebruikers en we merken dat mensen hier veel aan hebben. We leggen moeilijke woorden uit bij de 

stellingen. We voegen een stellingen shootout toe. Dit zijn extra stellingen aan het einde wanneer partijen 

dicht bij elkaar eindigen. Dan krijgt de gebruiker de mogelijkheid om in te zoomen op de verschillen. 1 op 

de 3 gebruikers krijgt deze mogelijkheid en gebruikt deze dan ook daadwerkelijk.  

We gaan als extra bij de verkiezingen een speciale verkiezingswebsite maken. Op deze website gaan we 

dingen aanbieden als: waar kan je het dichtstbijzijnde stembureau vinden, hoe werkt het stemmen en 

allerlei andere informatie over het proces en de materialen die wij hiervoor maken. 

 

(dubbelklik om document te openen) 

 

 

 



Bijlage 2 KiesKompas 

 

(dubbelklik om document te openen) 

 


