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HET KIESKOMPAS TOTSTANDKOMING EN UITLEG

De online stemhulp Kieskompas is actief in 
meer dan 40 landen. In alle uithoeken van 
de wereld helpen we kiezers bij het vinden 
van de partij die het beste past bij de eigen 
politieke voorkeuren. 

Miljoenen kiezers over de hele wereld hebben al 
gebruik kunnen maken van een Kieskompas dat 
we in ieder land, in iedere provincie en in iedere 
stad speciaal ontwikkelen. Maar onze bakermat 
is nog altijd Nederland. Sinds 2006 maken wij 
een Kieskompas voor de Tweede Kamerverkie-
zingen, maar ook voor verkiezingen in gemeen-
ten, provincies en waterschappen.
Op al deze niveaus maken we de verkiezingen 
inzichtelijk voor het grote publiek, laten we zien 
wat de belangrijkste politieke kwesties zijn en 
waar de verschillende partijen voor staan. Ons 
belangrijkste uitgangspunt bij het ontwikke-
len van een lokaal Kieskompas, is dat het ook 
écht lokaal is. Juist de thema’s die binnen úw 
politieke context van belang zijn, worden in 
het Kieskompas opgenomen. Daarom werken 
wij bij de totstandkoming van een Kieskompas 
op locatie altijd nauw samen met alle politieke 
partijen, van groot tot klein. Zij helpen ons uit 
te vinden welke onderwerpen de inwoners écht 
bezighouden.

TOTSTANDKOMING EN UITLEG
VAN HET KIESKOMPAS
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Partijen worden langs de 
belangrijkste dimensies in het 
politieke landschap geplaatst. 
Op deze manier worden de 
inhoudelijke verschillen tussen 
alle partijen in één oogopslag 
zichtbaar

Kieskompas is volkomen trans
parant. Alle stellingnamen van 
 politieke partijen worden onder
bouwd door een verwijzing naar 
hun verkiezingsprogramma en 
zijn met één klik zichtbaar voor 
bezoekers

Kieskompas geeft bezoekers 
geen dwingend stemadvies, 
maar plaatst hen in het politieke 
landschap te midden van alle 
 politieke partijen. Op deze 
 manier worden bezoekers  
over hun afstand tot alle deel
nemende partijen geïnformeerd

Bezoekers kunnen hun eigen 
standpunten vergelijken met 
alle partijen op de thema’s 
die zij zelf belangrijk vinden. 
Iedere combinatie van the
ma’s is mogelijk

Bezoekers kunnen op 
iedere gewenste stelling de 
standpunten van alle partijen 
analyseren en deze vergelijken 
met hun eigen opvatting

HET POLITIEKE LANDSCHAP: DE KERN 
VAN KIESKOMPAS

1

PROGRESSIEF

CONSERVATIEF

LINKS RECHTS

Overzicht van het aantal 
stellingen dat je overeenkomt 
met de verschillende partijen
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Er zijn wel honderd-en-een redenen te 
bedenken waarom wij enthousiast zijn over 
Kieskompas. (We kunnen er ook uren over 
praten!) Maar... dit zijn de belangrijjkste 
zes.

1. WETENSCHAPPELIJK EN 
ONAFHANKELIJK  

De ontwikkeling van de stellingen in het 
Kieskompas vindt plaats op een onpartijdige en 
wetenschappelijk verantwoorde wijze. Met een 
beproefde methode zullen wij in een interactief 
consultatieproces met alle politieke partijen 
relevante en onderscheidende stellingen formu-
leren. Belangrijk om te weten is dat Kieskompas 
geen gesubsidieerde instelling is en dus volstrekt 
onafhankelijk.  

2. RUIMTE VOOR NUANCE

Wat onze methode accuraat maakt, is dat 
wij politieke issues niet reduceren tot zwart/
wit-vraagstukken. Bij Kieskompas zijn er vijf 
antwoord mogelijkheden. Hierdoor kunnen ook 
partijen met een genuanceerd standpunt stelling 
nemen, zonder te worden gedwongen diame-
traal tegenover andere partijen te gaan staan. 

3. SAMEN MET ALLE PARTIJEN  

Wij gaan met alle partijen gezamenlijk de stel-
lingvragen ontwikkelen. Zo krijgt iedere politie-
ke stroming alle ruimte om aan te geven welke 
onderwerpen volgens hen het meest van belang 
zijn. Deze stellingen beslaan altijd een breed 
scala aan onderwerpen, zodat voor iedere partij 
een goede profilering mogelijk is die past bij de 
ideologische en programmatische oriëntatie.  

4. GEEN STEMADVIES, WEL HELDERE 
INFORMATIE

Kieskompas laat zien welke partijen dicht bij 
de eigen positie van de gebruiker staan, maar 
ook met welke partijen een groter verschil van 
inzicht bestaat. Bezoekers kunnen vervolgens 
uitgebreid de overeenkomsten en verschillen 
met de partijen vergelijken.   

5. EEN SCHAT AAN INFORMATIE

Kieskompas is niet alleen voor inwoners een 
heel handig instrument om zich te oriënteren 
op de posities van de politieke partijen. Het 
levert het gemeentebestuur ook een schat van 
informatie over opinies en opiniestructuren van 
hun inwoners, die van belang kan zijn bij de 
beleidsontwikkeling in de komende vier jaar. 

6. IMPULSEN VOOR DE CAMPAGNE

In de aanloop naar de verkiezingen kunnen 
we uit de Kieskompas data, opvallende en 
nieuwswaardige trends signaleren. Dit is inte-
ressante content bijvoorbeeld voor berichten op 
social media of voor berichtgeving in lokale en 
regionale media. Dit helpt om de verkiezingen 
relevant en actueel te krijgen. 

ZES REDENEN OM VOOR KIESKOMPAS 
TE KIEZEN
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HET KIESKOMPAS TOTSTANDKOMING EN UITLEG

De inzet van een stemhulp 
leidt tot een hogere opkomst 
Onderzoeken laten een verhoog-
de opkomst zien tot wel 10%. 
Belangrijk hierbij is de toename 
van het politiek zelfvertrouwen. 
Meer dan andere stemhulpen, 
motiveert Kieskompas kiezers op 
onderzoek uit te gaan en zo kennis 
op te doen over de standpunten 
van politieke partijen.

Foto Bas de Meijer / Hollandse Hoogte
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De ontwikkeling van de stellingen en het 
achterhalen van de partijposities gebeurt 
in drie stappen:

Achterhalen van relevante 
 onderwerpen (‘issues’) in 
uw gemeente 

Ontwikkeling, formulering  
en selectie van stelling vragen

Plaatsing van politieke 
 partijen op alle stellingen

1

2

3

DRIE STAPPEN IN DE TOTSTAND-
KOMING VAN HET KIESKOMPAS

3

Tijdens een eerste bijeenkomst met het presi-
dium of (een andere afvaardiging van) de raad 
wordt de systematiek van Kieskompas nader 
toegelicht. Natuurlijk kunt u ook in discussie 
met de experts van Kieskompas over de me-
thode en aanpak. Op deze bijeenkomst wordt 
een start gemaakt met het verzamelen van de 
relevante issues en onderwerpen. Hier leggen 
we het fundament voor de stellingen die in 
uw Kieskompas komen. Na deze bijeenkomst 
gaan het verzamelen van relevante issues door. 
Gecoördineerd door de griffie wordt u gevraagd 
alle documentatie en informatie op te sturen 
die volgens u belangrijk is voor het maken van 
stellingen. 

Op basis van al deze input maken wij een 
overzicht van alle belangrijke issues en thema’s, 
en hebben die alvast vertaald naar een serie 
stellingen. In een tweede bijeenkomst gaan 
we die met u bespreken, verbeteren en - zo 
nodig - verder aanvullen. Dit leidt uiteindelijk tot 
een groslijst van ongeveer 40 tot 50 stellingen. 
Later in het traject vallen er nog stellingen af, 
bijvoorbeeld een stelling waar partijen niet tot 
nauwelijks van mening verschillen.

De partijen wordt gevraagd alle stellingen in te 
vullen (om zichzelf te ‘plaatsen’ op alle stellin-
gen, de zgn ‘zelf-plaatsing’), ter voorbereiding 
op de derde bijeenkomst. De partijen moeten 
hierbij hun positie per stelling onderbouwen 
met een verwijzing naar een tekst in het partij-
programma, naar een ingediende of gesteunde 
motie, en/of naar een ander relevant bewijs. 

Tijdens de derde bijeenkomst nemen we alle 
‘zelf-plaatsingen’ door. Hierdoor ontstaat zicht 
op stellingen die onvoldoende verschillen laten 
zien; deze vallen af. Ook zien partijen van elkaar 
de ingenomen posities, waardoor er een onder-
ling controlemechanisme plaatsvindt. Partijen 
kunnen Kieskompas vragen om de ingenomen 
positie van andere partijen extra te checken. 
Na deze bijeenkomst houden we ongeveer 30 
stellingen over. 

Na deze laatste bijeenkomst checkt Kieskompas 
de ingenomen posities aan de hand van het ge-
leverde bewijsmateriaal en maakt een definitief 
overzicht. Als er sprake is van onduidelijkheid 
zal Kieskompas contact opnemen en om uitleg 
vragen. Uiteindelijk bepaalt Kieskompas de 
definitieve plaatsing. Het kan voorkomen dat 
Kieskompas een politieke partij vraagt om hun 
ingenomen positie op een stelling expliciet uit 
te leggen op hun website. Zo realiseren wij de 
situatie dat de stellingnamen van de partijen 
volledig gedocumenteerd is. Dit doen we om 
vrijblijvende opinies, mogelijk gericht op gemak-
kelijk gewin, eruit te filteren.
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GEEN ZWART/WIT-TEGENSTELLINGEN,
 MAAR RUIMTE VOOR POLITIEKE NUANCES

Een belangrijke en onderscheidende kwaliteit 
van de Kieskompasmethode is dat we politieke 
partijen en kiezers niet dwingen in zwart-wit-
termen te denken. In plaats van partijen te 
 dwingen simpelweg voor of tegen een stelling 
te zijn, werkt Kieskompas met een vijfpunts-
schaal (de zogenoemde ‘Likert items’) die de 
categorieën ‘helemaal mee eens’, ‘mee eens’, 
‘neutraal’, ‘niet mee eens’ en ‘helemaal niet 
mee eens’ omvat. Hierdoor kunnen ook partijen 
met een genuanceerd standpunt stelling nemen, 
zonder te worden gedwongen diametraal 
tegenover andere partijen te gaan staan. En 
nog belangrijker: onze methode laat zien dat 
zelfs wanneer partijen aan dezelfde kant van 
het issue staan, ze nog wel degelijk inhoude-
lijk kunnen verschillen. Er is ook zeer bewust 
een neutrale middenpositie opgenomen in de 
antwoord categorieën. Hierdoor kunnen wij on-
derscheid maken tussen verschillende partijen in 

het politieke midden en tussen alle partijen die 
zich op dezelfde ‘flank’ van het politieke land-
schap bevinden. Deze meer genuanceerde en 
verfijnde weergave van politieke opinies maakt 
de plaatsing van partijen én bezoekers in het 
politieke landschap accuraat en betekenisvol.

VOLKOMEN TRANSPARANT

Alle plaatsingen zijn voor iedere gebruiker vol-
ledig controleerbaar. De informatie en teksten 
waarop de plaatsing van politieke partijen zijn 
gebaseerd, zijn volledig inzichtelijk voor alle 
bezoekers van het Kieskompas. Met één simpele 
klik op een partij kan een gebruiker zien op wel-
ke issues hij of zij het eens of oneens is met de 
betreffende partij. Ook kan iedere gebruiker zelf 
nagaan welke tekstdelen uit de verkiezingspro-
gramma’s of van de websites de positionering 
ondersteunen. Die worden namelijk allemaal 
overzichtelijk weergegeven. Hierdoor zijn alle 
positioneringen van partijen goed onderbouwd 
en volkomen transparant voor alle gebruikers. 

Alle partijen moeten bewijs aanleveren voor 
de ingenomen posities op de stellingen. Dit 
kan bijvoorbeeld een verwijzing zijn naar hun 
verkiezingsprogramma. Dit zorgt ervoor dat alle 
partijposities onderbouwd zijn, waardoor de 
gebruiker betrouwbare informatie heeft over 
de stelling namen van partijen. Maar deze ijking 
op basis van het programma, de website en 
andere formele partijdocumenten is eveneens 
belangrijk omdat gebruikers hiermee ook kennis 
kunnen nemen van de argumenten die politieke 
partijen aandragen bij het innemen van hun 
standpunt. Het gaat er niet alleen om waar een 
partij voor staat, maar ook welke beweegreden 
en ar gumentatie hieraan ten grondslag ligt. Dit 
kan tot nieuwe, interessante inzichten leiden bij 
kiezers.

De zelfplaatsingen van de politieke partijen wor-
den gecheckt aan de hand van het geleverde 
bewijsmateriaal. Bij onduidelijkheid wordt con-
tact opgenomen met de partij. Uiteraard krijgen 
zij de kans om hun plaatsing toe te lichten. De 
verantwoordelijkheid voor het eindresultaat 
ligt volledig bij Kieskompas. De methode van 
ontwikkeling van stellingen en partijplaatsingen 
zal ook worden verantwoord op de website van 
het Kieskompas voor uw gemeente, zodat alle 
burgers de integriteit van de methode kunnen 
vaststellen.

De Kieskompasmethode onderscheidt zich 
van andere stemhulpen door de betrouw-
bare en onafhankelijke wijze waarop de 
stellingen worden ontwikkeld en de posities 
van politieke partijen op de verschillende 
vraagstukken worden weergegeven.

Bezoekers kunnen vijf posities innemen, van ‘hele-
maal mee eens’ tot ‘helemaal niet mee eens’.

WETENSCHAPPELIJK VERANTWOORDE 
METHODE VAN PARTIJPLAATSING
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Wij streven immers naar totale openheid en 
optimale informatievoorziening aan kiezers.

GEEN DWINGEND STEMADVIES

Kieskompas geeft nadrukkelijk géén dwingend 
stemadvies. Wij bieden gebruikers de mogelijk-
heid hun eigen positie en die van de politieke 
partijen te analyseren, om ze vervolgens te kun-
nen vergelijken. Iedere gebruiker kan aangeven 
welke issues voor hem of haar het  belangrijkste 
zijn en bekijken welke partij op deze issues 
het meest overeenkomt met de eigen  politieke 
 voorkeuren. 

Alle plaatsingen van politieke partijen wor-
den onderbouwd met een passage uit het 
formele verkiezingsprogramma

KIESKOMPAS BV

Nieuwezijds Voorburgwal 334-II
1012 RW Amsterdam

Tel. 020-737 3008
info@kieskompas.nl

WWW.KIESKOMPAS.NL

Kieskompas laat zien welke partijen dicht bij 
de eigen posities van de gebruiker staat, maar 
ook met welke partijen een groter verschil van 
inzicht bestaat. Bezoekers kunnen hun eigen 
standpunten met de posities van de politieke 
partijen vergelijken op iedere individuele stelling, 
of op een bepaald thema, zoals veiligheid, 
 wonen, verkeer, economie, milieu et cetera.  

Zo ontstaat een genuanceerder beeld: men kan 
het op een bepaald issue of thema eens zijn met 
een partij, maar oneens op een ander punt. 
In plaats van een simpele lijst van partijen in 

volgorde van overeenkomst waarbij de nummer 
één het eigenlijke stemadvies is, wordt de kiezer 
in het Kieskompas getoond waar men staat ten 
opzichte van álle politieke partijen. Door zelf te 
bepalen welke onderwerpen relevant zijn kan 
een bezoeker op verschillende manieren de 
 eigen positie vergelijken met de standpunten 
van alle politieke partijen. Het Kieskompas geeft 
dus geen dwingend advies voor één partij, het 
kan zijn dat de afstand tussen twee partijen 
ongeveer even groot is. 

BIJEENKOMST 1

Introductie

BIJEENKOMST 2

Stellingen

BIJEENKOMST 3

Zelf-plaatsing

KIESKOMPAS 

Live

VERKIEZINGEN

21 maart 2018

leveren input: info 
over lokale issues 

en thema’s

max. 30 stellingen

Kieskompas contro-
leert en bepaalt uit-
eindelijke plaatsing

ong. 40-50
 stellingen

partijen leveren 
bewijzen aan voor 
hun positie op elke 

stelling

circa 3-4 weken

analyse data/
signaleren trends

 

nieuwswaardige 
content

compacte 
rapportage

Op deze manier maken we een Kieskompas 
voor uw gemeente

DE TOTSTANDKOMING VAN EEN 

KIESKOMPAS IN EEN OOGOPSLAG
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KIESKOMPAS BV

Nieuwezijds Voorburgwal 334-II
1012 RW Amsterdam

Tel. 020-737 3008
info@kieskompas.nl

WWW.KIESKOMPAS.NL


