
 BIJLAGE: 25 JAAR ERVARING EN RECENTE GEBRUIKERSCIJFERS

Bij de Tweede Kamerverkiezingen 1989 werd voor het eerst een StemWijzer uitgebracht in de vorm van een 
brochure en een floppydisk. Nu, 25 jaar later, is de StemWijzer uitgegroeid tot de meest gebruikte 
internetapplicatie in verkiezingstijd.

RUIME ERVARING BIJ GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006, 2010 en 2014 hebben ProDemos en zijn voorganger het Instituut 
voor Publiek en Politiek (IPP) tientallen gemeentelijke StemWijzers online gebracht. Bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2014 waren het er 48 in totaal, voor 41 gemeenten; voor de stadsdelen in 
Amsterdam werd een speciale versie ontwikkeld. 

Ook bij tussentijdse of herindelingsverkiezingen is de StemWijzer een populair middel om de bekendheid met 
de gemeentelijke politiek en de opkomst te bevorderen; zo koos de gemeente Naarden in 2010 voor de 
StemWijzer. Bij de verkiezingen van november 2013 werd de StemWijzer ingezet door Leeuwarden en Alphen 
aan den Rijn, in 2014 door ’s-Hertogenbosch en in 2015 door Gooise Meren.

Op verkiezingsdag 19 maart 2014 werden 968.532 gebruikers geteld, gerelateerd aan het aantal 
kiesgerechtigden betekent dit dat 25 tot 30 procent gebruik maakte van de StemWijzer. Bij 
herindelingsverkiezingen is de opkomst doorgaans lager, het gebruik van de StemWijzer gaat in deze trend mee, 
maar komt altijd nog uit op meer dan 20 procent van de kiesgerechtigden.

Voor de Provinciale Statenverkiezingen 2015  bracht ProDemos in opdracht van de provincies tien StemWijzers 
online:  Groningen, Drenthe, Flevoland, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, 
Overijssel en Limburg. Daarnaast werd in samenwerking met onze vaste mediapartner EenVandaag een speciale 
StemWijzer voor de Eerste Kamer ontwikkeld. De gebruikerscijfers voor deze provinciale StemWijzers lagen 
opnieuw hoger dan bij de verkiezingen in 2007 en 2011. Deze StemWijzers zijn in totaal door 1.710.722 mensen 
gebruikt.

Bij de achtereenvolgende Tweede Kamerverkiezingen van 2010, 2012 en 2017 bereikte de StemWijzer telkens 
een nieuw gebruikersrecord. Sinds de verkiezingen van 15 maart 2017 staat dat op 6,8 miljoen gebruikers.

GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID STAAT VOOROP

ProDemos hecht veel waarde aan gebruikersgemak en past de tool telkens aan de modernste eisen wat betreft 
vormgeving en techniek. Vanaf de Provinciale Statenverkiezingen 2015 is de StemWijzer een zogenaamde 
responsieve website, waarbij de applicatie zich aanpast aan de omgeving waarin deze wordt getoond door mee 
te schalen met de afmetingen van het scherm van de gebruiker. De responsieve StemWijzer is om deze reden 
vele malen gebruiksvriendelijker geworden voor gebruikers van mobiele devices, smartphone en tablet. 
Tegenwoordig maakt ongeveer veertig procent mobiel gebruik van de StemWijzer en dit aantal zal de komende 
jaren alleen nog stijgen.

Dat de StemWijzer zich onderscheidt in gebruiksvriendelijkheid wordt onderschreven door de waardering van 
de primaire doelgroep: de (toekomstige) kiesgerechtigden. Zowel in hun zoekgedrag als in het daadwerkelijke 
gebruik hebben kiesgerechtigden een verifieerbare voorkeur voor de StemWijzer:
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 Zoekgedrag: Onderstaande grafiek geeft aan hoe vaak er door kiesgerechtigden naar de StemWijzer is 

gezocht in vergelijking met twee andere veelgebruikte zoektermen. Daarbij kan nog worden opgemerkt dat 
het gebruik van de StemWijzer bij de laatste verkiezingen stabiel is, maar dat kiesgerechtigden minder vaak 
via een zoekmachine naar StemWijzer zoeken dan in bijvoorbeeld 2006. Dit duidt erop dat 
kiesgerechtigden rechtstreeks naar de StemWijzer terugkeren. 

Grafiek 1. Bron: Google trends. Weergegeven is het aantal keer dat wordt gezocht op de termen stemwijzer, kieskompas en kieswijzer.

Ook van groot belang: als het gaat om daadwerkelijke gebruikerscijfers dan tellen wij alleen de deelnemers die 

de hele StemWijzer invullen. Deze cijfers slaan dus niet op het bezoek aan de website alleen, maar op de 

complete sessie van ongeveer tien minuten die de gebruiker besteedt aan het invullen van de StemWijzer. 

Menig andere stemhulp publiceert alleen bezoekerscijfers en neemt daarin ook de clicks mee van de bezoeker 

die na een paar seconden de website weer verlaat. 

Om dit concreet te maken verwijzen wij graag naar de berichtgeving over de gebruikerscijfers bij de 

gemeenteraadsverkiezingen maart 2014, onder meer in De Telegraaf. Hieruit blijkt dat de inwoners de 

StemWijzer ruimt twee keer zo vaak invulden dan ander stemhulpen, ook op basis van het aantal inwoners. Dit 

hangt naar onze mening direct samen met de gekozen vorm, zoals de antwoordcategorieën en de 

resultaatpagina.

 Gebruikerscijfers: 

Bij de landelijke verkiezingen in 
2012 telde de StemWijzer 4,85 
miljoen gebruikers, ruim dubbel zo 
veel als alle andere stemhulpen bij 
elkaar. Bij de 
gemeenteraadsverkiezingen in 
maart 2014 maakten bijna 1 
miljoen potentiële kiezers 
gebruik van een van de 48 
StemWijzers. Hiermee was de 
StemWijzer weer de meest 
gebruikte tool. 
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https://www.google.nl/trends/explore#q=stemwijzer%2C%20kieskompas%2C%20kieswijzer

	Bijlage: 25 jaar Ervaring en recente Gebruikerscijfers
	Ruime ervaring bij gemeenteraadsverkiezingen
	gebruiksvriendelijkheid staat voorop


