
Waarom een 
StemWijzer voor 

uw inwoners?

In verkiezingstijd zoeken kiezers objectieve 

informatie. De StemWijzer komt aan die 

vraag tegemoet en zorgt zo voor een hogere 

opkomst bij verkiezingen.

Gemeente raads -
verkiezingen 
16 maart 2022
prodemos.nl/stemwijzer

Nu nog 

toegankelijker!



Hoe werkt de 
StemWijzer? 

In maximaal 30 stellingen komen de belang -
rijkste zaken die bij de verkiezingen in uw 
gemeente spelen aan de orde. Gebruikers van de 
StemWijzer geven hun mening over de stellingen. 
Vervolgens zien ze met welke politieke partijen 
ze de meeste overeenkomst hebben. 

Gebrek aan kennis over gemeentelijke onderwerpen, 
partijen en standpunten is voor veel mensen een reden om 
niet te gaan stemmen. Onderzoek heeft aangetoond dat de 
inzet van een stemhulp een van de meest effectieve 
manieren is om mensen naar de stembus te krijgen. 

Mensen kunnen in de StemWijzer achtergrondinformatie 
vinden over de standpunten van de partijen, en ze kunnen 
in de tool makkelijk specifieke partijen met elkaar 
 vergelijken op onderwerpen die voor hen extra belangrijk 
zijn. Zo kunnen zij zich een goed oordeel vormen over de 
politieke partijen waarop ze kunnen stemmen. 

Vier redenen om de StemWijzer in te zetten 
1. Best gewaardeerde stemhulp  
De StemWijzer is de bekendste en meest gebruikte kies-
hulp van Nederland. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 
2021 vulden 7,8 miljoen gebruikers de StemWijzer hele-
maal in: een record. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 
2018 werden de 44 StemWijzers meer dan 1 miljoen keer 
gebruikt.  

Ook uit onderzoek van bureau Gfk Dam naar de online 
stemhulpen voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 
blijkt: de StemWijzer is met afstand de meest gebruikte 
stemhulp. Wanneer uw inwoners een stemhulp zoeken, 
dan typen ze bij Google het woord ‘StemWijzer’ in.  

BEREIK ONLINE KIESWIJZERS GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018

StemWijzer Gemeente Kieswijzer Mijn Stem Kieskompas

n Regio: 3 grote steden 
en randgemeenten 

n Regio: noord 
n Regio: oost 
n Regio: west 
n Regio: zuid

Bron: Online bereikcijfers GfK DAM maart 2018; leeftijd 18 jaar en ouder / per regio



2. StemWijzer is het meest toegankelijk  
Wij weten met de StemWijzer het brede publiek te bereiken, 
zonder afbreuk te doen aan de inhoud. Toegankelijkheid 
staat voorop en daarom voegen we een aantal nieuwe 
dingen toe:  
• uitleg van moeilijke woorden 
• optionele toelichting bij de stellingen 
• verbeterde kleuren, knoppen en iconen 

Ook bieden we u gratis een webpagina aan met handige 
extra informatie, zoals waar de dichtstbijzijnde stembureaus 
zijn, uitleg van het stemproces, en educatief materiaal. Dit 
wordt het startpunt van de StemWijzer! 

3. Transparant en verdiepend 
De StemWijzer is geen blackbox, maar gebruikt een  mak -
kelijk te controleren puntentelling. Gebruikers kunnen 
eenvoudig zien op welke punten ze het met de partijen 
eens zijn en op welke punten niet. De toelichtingen en de 
mogelijkheid om standpunten te vergelijken bieden volop 
gelegenheid om dieper op de inhoud in te gaan. 

4. Alle partijen mogen meedoen 
Alle partijen krijgen de kans om mee te doen met de 
 StemWijzer. Ze beantwoorden de stellingen en geven toelich-
tingen bij hun keuzes. Om de kwaliteit te verzekeren, 
checken wij hun antwoorden en argumentatie met wat er 
in het programma (of andere documentatie) staat. 

Hoe maken we een StemWijzer? 

Stap 1: het bepalen van de onderwerpen 
Om te bepalen welke onderwerpen in de StemWijzer aan 
de orde moeten komen, leest onze redacteur allereerst 
alle verkiezingsprogramma’s door. Daarnaast horen we in 
een workshop met alle deelnemende partijen graag welke 
 onderwerpen volgens hen een plaats verdienen in de 
 StemWijzer. Door op deze manier samen te werken, 
maken we een StemWijzer die aansluit bij de politieke 
 situatie in uw gemeente. 

Stap 2: de keuze van stellingen 
Op grond van al deze specifieke informatie wordt een gros-
lijst van 50 à 60 stellingen gemaakt. Deze lijst wordt aan de 
partijen voorgelegd. De partijen geven aan of ze het eens of 
oneens zijn met de stelling, dan wel een neutrale positie 
innemen. Vooral stellingen waarover partijen duidelijk van 
mening verschillen worden in de  StemWijzer opgenomen. 
Mochten er onderwerpen zijn waar alle partijen het over 
eens zijn, dan vallen deze af. Er valt dan immers niets te 
kiezen. Uiteindelijk is er een lijst van 25–30 stellingen die 
in de StemWijzer worden opgenomen, met nog een paar 
extra stellingen voor de ‘shoot-out’, om dicht bij elkaar 
scorende partijen te kunnen onderscheiden. 

Stap 3: beantwoorden en toelichten van de stellingen 
De partijen kunnen hun standpunten bij de verschillende 
stellingen van een toelichting voorzien. Deze toelichtingen 
zijn door de gebruikers te raadplegen, zowel per  stelling 
als in het resultaatscherm.

Met de StemWijzer weten 
wij het brede publiek 
te bereiken, zonder afbreuk 
te doen aan de inhoud



De StemWijzer biedt: 
Maximaal 30 stellingen met telkens 
3 simpele antwoorden: 
eens/oneens/geen van beide. Geen 
 moeilijke antwoordopties (die slechts 
de schijn van precisie geven) en geen 
ondoorzichtige berekeningen. 
Een simpel en overzichtelijk resultaat-
scherm. Iedereen moet het kunnen 
begrijpen. 
Mogelijkheid voor de gebruiker om 
 stellingen als extra belangrijk aan 
te vinken. 
We controleren de antwoorden van 
de partijen met de programma’s. 
Statistieken. Bijvoorbeeld welke onder-
werpen mensen extra belangrijk vinden 
en wat de scores per stelling zijn. 
Handig voor de (lokale) media of voor 
 verkiezings debatten! Uiteraard alles 
volgens de  privacy regels. 

Nieuw: 
Uitleg bij moeilijke woorden. 
De stellingen zelf kunnen worden 
 uitgelegd. 
Een extra (gratis) website met 
 educatief materiaal en de locaties 
van stembureaus! 
De shoot-out: staan partijen dicht bij 
elkaar? Dan kan de gebruiker extra 
 stellingen kiezen om het onderscheid 
duidelijker te maken (mits die 
verschillen tussen de partijen er zijn).  
Toegankelijke knoppen met duidelijke 
kleurcontrasten en iconen. 
Mogelijkheid om de StemWijzer 
te embedden op andere websites



StickerStemWijzer 
Mochten er in maart 2022 geen beperkingen meer zijn 

op fysieke samenkomsten, dan kunnen we voor u ook 

een StickerStemWijzer verzorgen. De StickerStemWijzer 

is uw Stemwijzer in het groot: fysiek aanwezig op grote 

doeken en te gebruiken door verschillende mensen tege-

lijkertijd. Door het plakken van rode en groene stickers 

bij de  stellingen ontstaan spontaan discussies.  

 

www.prodemos.nl/stickerstemwijzer

StemWijzer: de meest 

gebruikte, toegankelijke 

en complete kieshulp van 

Nederland. 
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Wat doet u als gemeente? 
De organisatie van de workshop en de uitnodiging aan 
de deel nemende partijen is in handen van de gemeente. 
De gemeente onderhoudt daarnaast het contact tussen de 
politieke partijen aan de ene kant en ProDemos aan de 
andere kant. 

Wat doet ProDemos? 
ProDemos is vanwege zijn onafhankelijke en onpartijdige 
status eindverantwoordelijk voor de inhoud en redactie 
van de StemWijzer. Ook voor de technische afhandeling, 
de hosting en het beheer van de site, berust de verantwoor-
delijkheid bij ProDemos. 

Planning 
Een planning voor het maken van de stellingen en online 
brengen van de StemWijzer stellen wij graag samen met 
u vast. De doorlooptijd is doorgaans zo’n 8 weken. 

Publiciteit 
ProDemos draagt zorg voor de landelijke publiciteit rondom 
de StemWijzer. Dat doen we via persberichten en sociale 
media. Ook werken we samen met lokale en landelijke media 
(we geven toegang tot de statistieken en de mogelijkheid 

Samenwerking gemeente en ProDemos
tot embedden in sites en gebruik in uitzendingen, en we 
leveren een bijdrage aan reportages). Tot slot beantwoorden 
we  algemene vragen over de StemWijzer. 

ProDemos verstrekt een StemWijzer-banner die u op uw 
eigen website, maar bijvoorbeeld ook op andere verkiezings-
websites in uw gemeente of op sociale media kunt plaatsen. 

Kosten 
Een complete StemWijzer voor de  gemeenteraads verkie -
zingen 2022 voor uw gemeente kost € 9.750,– excl. btw. 
In dit bedrag zijn alle kosten voor projectleiding, redactie, 
landelijke publiciteit, programmering, vormgeving en 
hosting verdisconteerd. 

Meer informatie 
Neem voor meer informatie contact op met Matthijs van Tuijl 
(projectleider) via stemwijzer@prodemos.nl.

ProDemos 
Hofweg 1H 
2511 AA Den Haag

(070) 757 02 00 
info@prodemos.nl 
prodemos.nl
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ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van 
de democratie en rechtsstaat en laat zien wat 
je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen – in 
de gemeente, het waterschap, de provincie, 
het land en Europa.
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