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Planning & Kosten  

Kieskompas voor gemeente Bloemendaal 

 

We staan te trappelen om de thema’s en issues die in uw gemeente spelen, te vertalen naar 

een Kieskompas. Met een Kieskompas kunt u uw inwoners optimaal informeren én 

betrekken bij de verkiezingen. Hieronder geven we meer informatie over de planning, 

uitvoering en kosten voor de realisatie van een Kieskompas. 

 

Planning 

De realisatie van een Kieskompas verloopt via een tot drie bijeenkomsten met het presidium 

of (een andere vertegenwoordiging van) de raad. In de brochure - totstandkoming en uitleg 

van het Kieskompas – wordt dit proces gedetailleerd omschreven. 

 

 

Standaard werken wij met drie avonden: (i) een introductieavond; (ii) een 

stellingenconferentie met alle partijen; en (iii) een plaatsingenconferentie waar de partijen 

zich plaatsen op de stellingen. Deze plaatsing gebeurt op een vijfpuntsschaal (van ‘helemaal 

mee eens’ tot ‘helemaal niet mee eens’). Dit is wetenschappelijk gezien de meest correcte 

schaal. Het gebruik van meer dan vijf antwoordcategorieën (zoals rapportcijfers) voldoet niet 

aan internationaal wetenschappelijk geldende standaarden, en het gebruik minder dan vijf 

antwoordcategorieën laat onvoldoende ruimte voor nuance.  
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Alle bijeenkomsten zijn standaard opgenomen in onze aanneemprijs. Sommige gemeenten 

kiezen er echter voor het proces in te korten tot twee of zelfs één bijeenkomst(en). Dit hangt 

af van de wens van de betrokken partijen/gemeente. Desalniettemin doet deze wijziging in 

geen enkel opzicht af aan onze kwaliteit, want we houden vast aan ons inhoudelijk proces. 

 

De verzameling van lokale issues en de vertaling naar stellingen gebeurt in de periode 

oktober t/m december. Aansluitend vindt de ‘plaatsing’ van de politieke partijen op de 

stellingen plaats. Medio januari is het proces afgerond; partijen zijn geplaatst en het 

‘bewijsmateriaal’ is gecheckt. Het Kieskompas gaat drie tot vier weken voor de verkiezingen 

live.  

 

Consultatie inwoners 

Traditioneel gezien werken wij samen met de griffie die de issueverzameling coördineert. 

Wie hiervoor input levert staat vrij. Wij maken bijvoorbeeld Kieskompassen in gemeenten 

waarbij de griffie zelf de input levert voor de stellingen, maar ook waarbij de politieke partijen 

en/of de bewoners bij de issueverzameling worden betrokken (bijv. via Argus, Facebook of 

buurtcoördinatoren).  

 

Kieskompas kan zelf ook een rol spelen om inwoners te betrekken bij het opstellen van de 

stellingen. Dat kunnen we op meerdere manieren doen. Zo kunnen we bijvoorbeeld de 

issueverzameling uitbreiden met een onderzoek onder uw burgers. Hiervoor gebruiken we 

het uitgebreide Kieskompas-panel. In onderstaande extra mogelijkheden hebben we dit 

verder voor u uitgewerkt. Ook is het mogelijk om de stellingenconferentie voor inwoners 

open te stellen. Op deze manier kunnen inwoners in levenden lijve input leveren en 

commentaar geven op de eerste groslijst van stellingen.  

 

Gerichte ‘targetting’ op basis van vier persoonskenmerken 

Wij leveren elke week een tussenstand van het aantal keer dat het Kieskompas is ingevuld. 

Dit is uitgesplitst naar vier persoonskenmerken; geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en 

postcodegebied. Op basis van deze kengetallen is het mogelijk om heel gericht campagne te 

voeren, bijvoorbeeld via social media. U kunt dan namelijk nauwgezet ‘targetten’ op groepen 

inwoners die achterblijven bij het invullen van het Kieskompas en zo efficiënt inzetten op 

opkomstbevordering.  Deze wekelijkse rapportage is een gratis service van Kieskompas. 

Desgewenst kunnen wij ook de online campagne voor u opzetten en monitoren. 
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Tijdsbelasting 

De eerste bijeenkomst is informatief, vereist geen voorbereiding en is facultatief. De tweede 

en derde bijeenkomst zijn intensiever. Daar doen meestal twee vertegenwoordigers per partij 

aan mee. Rondom de derde bijeenkomst vragen wij de partijen zichzelf te plaatsen op de 

stellingen én hier bewijs voor aan te leveren (bijv. een passage uit het 

verkiezingsprogramma). Dit vereist even wat werk, maar dit maakt het Kieskompas dan ook 

betrouwbaar – partijen kunnen zich niet zonder navolgbare positie plaatsen op een stelling. 

De griffie coördineert dit proces normaliter: uitnodigen voor bijeenkomsten, logistiek rondom 

aanleveren van issues, e.d. 

 

Uitvoering 

Uw Kieskompas wordt gerealiseerd door een goed ingespeeld team bij Kieskompas. U krijgt 

een vast aanspreekpunt waarmee u alles kunt regelen, de bijeenkomsten worden begeleid 

door een moderator én een expert, en de wetenschappelijke kant is gewaarborgd door 

samenwerking met een team van wetenschappers onder leiding van Dr. A. Krouwel. 

 

Kosten 

Wij maken een Kieskompas voor een aanneemprijs van 9.500 euro, ongeacht het aantal 

partijen. Dit bedrag is excl. btw en excl. reis- en verblijfkosten. Wij factureren normalieter 

75% van de aanneemprijs vooraf en 25% achteraf. Deze aanneemprijs omvat de volgende 

activiteiten en deliverables: 

 voorbereiding en begeleiding van de drie bijeenkomsten; 

 een online versie van het Kieskompas, waarbij de positie van de gebruiker in het 

‘politieke landschap’ wordt getoond en/of een ranking van overeenkomsten per partij (u 

kunt zelf kiezen waar uw voorkeur naar uitgaat). Gebruikers kunnen ook steeds per 

stelling elke positie en bron van een partij raadplegen; 

 de desktopversie is responsive voor mobiel en tablet; 

 landelijke aandacht voor het Kieskompas, doordat wij gedurende de campagne 

opvallende lokale situaties analyseren en hierover berichten. Uw gemeente lift hier 

automatisch op mee; 

 als afronding van het Kieskomps ontvangt u na afloop van de verkiezingen een compacte 

rapportage met hierin de rechte tellingen en percentages op de stellingen in het 

Kieskompas, afgesplitst naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en postcodegebied. Dit 

geeft u een uniek en gedetailleerd beeld van de opinies van uw inwoners! 
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Overige mogelijkheden  

Hieronder staan de extra mogelijkheden buiten het Kieskompas als digitale tool. Deze 

mogelijkheden zijn modulair en vormen geen onderdeel van de bovengenoemde 

aanneemprijs. Deze lijst is niet uitputtend en we kunnen altijd, samen met u, een aanbod op 

maat maken.   

 

  

 Het Papieren Kieskompas  

Het Papieren Kieskompas is de offline vertaling van het digitale Kieskompas, met het 

politieke landschap. Het papieren Kieskompas wordt na de lancering van het digitale 

Kieskompas beschikbaar gesteld aan de gemeente. We maken een papieren Kieskompas 

voor 1.000 euro, excl. btw. en excl. reis- en verblijfkosten.  

  

 

 Het Levend Kieskompas  

Een levend Kieskompas is de fysieke variant van de digitale tool waarbij op ludieke wijze het 

Kieskompas met inwoners, raadsleden of anderen wordt gespeeld op een centrale locatie in 

uw gemeente. De prijs van het Levend Kieskompas is 1.200 euro excl. btw en excl. reis- en 

verblijfkosten voor een dagdeel. In deze prijs zit zowel de inhoudelijke voorbereiding als de 

procedurele voorbereiding inbegrepen. Het Levend Kieskompas wordt begeleid door een 

moderator en een Kieskompas-medewerker.   

 

 

 Consultatie inwoners  

Bij Kieskompas mag iedereen input leveren voor de stellingen. Traditioneel gezien werken 

wij samen met de politieke partijen en de griffie bij het verzamelen van de issues. Maar ook 

inwoners kunnen hierbij worden betrokken. Wij kunnen ons Kieskompas-panel hiervoor 

inzetten. In dit panel zit maar liefst 25% (!) van de stemgerechtigden van alle steden en 

dorpen in Nederland. Ook benaderen wij voor zo’n panelstudie altijd de ‘smaakmakers’ van 

de gemeente, dit zijn sleutelfiguren zoals politici, voorzitters van sportverenigingen, 

journalisten, wijkcoördinatoren e.d. De kosten voor een raadpleging via een panelonderzoek 

bedragen tussen de 1.600 en 1.900 euro. Dit is afhankelijk van het precieze aantal 

respondenten, de duur van de survey (het aantal vragen) en bijbehorende voorbereidings- 

en verwerkingstijd.  
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 Analyses  

Met de data uit het Lokale Kieskompas kunnen we, gedurende de periode tot aan de 

verkiezingen, interessante en nieuwswaardige analyses maken, bijvoorbeeld door uit te 

splitsen naar leeftijd, geslacht, opleidingsniveau of stemintentie. Deze content kan 

bijvoorbeeld worden ingezet als input voor berichtgeving ten behoeve van de 

verkiezingscampagne. We kunnen op meerdere momenten in de verkiezingscampagne een 

analyse maken van de opiniestructuren. Wij rapporteren thematisch aan de hand van 2 à 3 

stellingen en rekenen hiervoor een halve werkdag (4 uur) à 400 euro excl. btw en excl. reis- 

en verblijfkosten. Deze prijs omvat zowel de voorbereiding en het overleg met de klant als de 

analyse en korte rapportage van de bevindingen.   

 

 

 Gastsprekers  

Vanuit ons netwerk stellen wij bekende en minder bekende deskundigen en politicologen 

beschikbaar die een rol kunnen spelen rondom de verkiezingen (zoals bijvoorbeeld de inzet 

van A. Krouwel). Hiervoor rekenen wij een dagtarief van 1.200 euro excl. btw en excl. reis- 

en verblijfkosten. Deze gastsprekers kunt u inhuren voor evenementen rondom de 

verkiezingen (bijv. een verkiezingsdebat) of voor het geven van masterclasses (bijv. over 

opkomstbevordering). 
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