
Over Kieskompas en 
opkomstbevordering*!

Er is de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar instrumenten en activiteiten die de opkomst bij verkiezingen bevorde-
ren. En wat blijkt: stemhulpen als Kieskompas hebben een serieus effect op de opkomst. Onderzoekers rapporteren een 

verhoging van de opkomst tot wel 

12%
Dit in tegenstelling tot de meer traditionele middelen zoals een postercampagne, spotjes op TV of folders uitdelen op straat. 

Het opkomsteffect van deze traditionele middelen is minder dan 1%.

Vorige maand hebben we een eigen onderzoek gedaan onder kiezers die in 2012 niet hebben gestemd, maar in 2017 
wel. We vroegen in hoeverre het gebruik van Kieskompas hen heeft gemotiveerd om in 2017 wel te gaan stemmen. 

35%
Meer dan 35% van de niet-stemmers in 2012 geeft aan dat Kieskompas een belangrijke rol heeft gespeeld bij de beslissing 
om in 2017 wel te gaan stemmen. Als kiezers meer kennis hebben over de standpunten van de politieke partijen, groeit het 

politiek zelfvertrouwen. Dit politiek zelfvertrouwen is belangrijk voor de keuze om wel of niet te gaan stemmen. Daarom 
proberen we met het Kieskompas kiezers te verleiden om de uitkomst verder te analyseren; om de eigen positie in het poli-

tieke landschap te vergelijken met die van de partijen en op zoek te gaan naar overeenkomsten en verschillen. 

52%
Meer dan andere stemhulpen, motiveert Kieskompas kiezers op onderzoek uit te gaan en zo kennis op te doen 
over standpunten van de politieke partijen. Uit onderzoek blijkt dat 52% van de ondervraagden vindt dat je door 
Kieskompas wordt gestimuleerd om verder op onderzoek uit te gaan en na gaat denken over de verschillen en 

overeenkomsten tussen de partijen. 
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Wilt u als griffie of met de gemeen-

teraad meer de diepte in gaan? 

Dat kan ook. Graag organiseren we 

een masterclass opkomstbevordering. 

Een sprankelende, interactieve bijeen-

komst van anderhalf uur met dr. andré 

Krouwel, VU-politicoloog en oprichter 

Kieskompas.

Benieuwd naar de herkomst van deze getallen? Of behoefte aan meer getallen? We hebben een leuke verzameling van recente artikelen en onderzoeken. Die mailen we u graag toe. info@kieskompas.nl


