
Waarom een
StemWijzer voor
uw inwoners?

In verkiezingstijd zoeken kiezers objectieve
informatie. De StemWijzer komt aan die
vraag tegemoet en geeft uw inwoners op
een snelle en overzichtelijke manier inzicht
in de gemeentelijke politiek. 

Maak samen met
ProDemos een
StemWijzer op maat
voor uw gemeente
prodemos.nl/stemwijzer

http://www.prodemos.nl/stemwijzer


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.

Mensen kunnen in de StemWijzer daarnaast  achtergrond -
informatie 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. Uw inwoners hebben een voorkeur voor de StemWijzer.
Iedereen weet de StemWijzer te vinden. Sterker nog:
mensen gaan er vaak vanuit dat er ‘natuurlijk’ een
 StemWijzer zal zijn voor hun gemeente. 

Sinds jaar en dag is de StemWijzer niet alleen de meest
gebruikte maar ook de best gewaardeerde stemhulp.
Uit onderzoek blijkt dat de StemWijzer goed scoort
onder moeilijk bereikbare doelgroepen, zoals ouderen
en lager opgeleiden. Bij de Tweede Kamerverkiezingen
in 2017 is de Stemwijzer 6,8 miljoen keer helemaal
 ingevuld.

Voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 maakte
ProDemos 48 StemWijzers. Ruim 1 miljoen mensen
maakten hiervan gebruik. Dat is gelijk aan een derde
van het aantal kiesgerechtigden in de deelnemende
gemeenten. Voor de Provinciale Statenverkiezingen in
2015 maakten we voor tien provincies een StemWijzer.
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2. Bij de StemWijzer staat helderheid voorop.
Wij weten met de Stemwijzer het brede publiek te bereiken,
zonder afbreuk te doen aan de inhoud.  Gebruikers kunnen
heel eenvoudig zien op welke inhoudelijke punten ze het
met de partijen eens zijn en op welke punten niet. De
toelichtingen en de mogelijkheid om standpunten te verge-
lijken geven volop mogelijkheden om dieper op de inhoud
in te gaan. In het resultaatscherm ziet de gebruiker in één
oogopslag met welke partijen hij/zij de meeste overeenkom-
sten heeft.

Gebrek aan kennis over lokale 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.

3. De StemWijzer gaat over uw gemeente en
we maken hem samen met u.

De onderwerpen die in de StemWijzer aan de orde moeten
komen, bepalen we samen met de griffie en de politieke
partijen die in uw gemeente meedoen aan de verkiezingen.
Waar nodig is ProDemos de onafhankelijke scheidsrechter.

4. Alle partijen doen mee.
De StemWijzer sluit geen enkele partij uit. Alle partijen die
aan de verkiezingen meedoen, mogen meedoen aan de
StemWijzer.

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, organiseren we samen met de
gemeente een workshop met alle deelnemende partijen.
Daarnaast leest onze redacteur alle verkiezingsprogram-
ma's door. 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 gemeentelijke informatie
wordt een groslijst van ongeveer zestig onderscheidende
stellingen gemaakt. Deze lijst wordt aan de partijen  voor -
gelegd. 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. De kiezer heeft dan immers niets te
kiezen. Uiteindelijk ontstaat een lijst van 25 tot 30 stel-
lingen die in de StemWijzer worden opgenomen.

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

Toelichting opzet StemWijzer
Op www.stemwijzer.nl kunt u de opzet van de
StemWijzer bekijken. U vindt hier de StemWijzer voor
de Tweede Kamerverkiezingen 2017.

Antwoordmogelijkheden
De StemWijzer bestaat uit maximaal 30 stellingen.
Per stelling kan de gebruiker kiezen uit de volgende
antwoorden: eens, oneens of geen van beide. We kiezen
voor deze antwoordopties omdat dit voor gebruikers het
duidelijkst is. Bovendien sluit dit aan bij hoe de demo-
cratische besluitvorming werkt. Een beetje voor of een
beetje tegen is dan niet van belang. Ook kan de
gebruiker een stelling overslaan, waardoor deze niet
wordt meegenomen in het berekenen van het resultaat.

Extra gewicht
Na het beantwoorden van de stellingen kan een deel-
nemer aan één of meer stellingen extra gewicht
toekennen. Dat kan in het handige overzichtsscherm met
alle onderwerpen van de stellingen. Stellingen met extra
gewicht tellen dubbel bij het bepalen van het resultaat.

Kies partijen
In het scherm Kies Partij(en) kan de gebruiker zelf
bepalen welke partijen hij mee wil nemen naar het
 resultaat. Hier zijn verschillende opties mogelijk: alle
partijen, alleen de partijen die al in de gemeenteraad
zitten of een eigen selectie van minimaal drie partijen.

Resultaatscherm
In het resultaatscherm staan de drie partijen met de
meeste overeenkomst bovenaan. Daaronder staan
 aflopend de andere partijen. Met dit nieuwe resultaat-
scherm willen we de gebruiker nog meer aanzetten
vooral verder te kijken dan het resultaat en meerdere
partijen nader te bekijken. Door op de knop Vergelijk
partijen of Vergelijk standpunten te klikken kan de
gebruiker de standpunten nog eens goed met elkaar
vergelijken, de toelichtingen van de partijen nog eens
raadplegen, de stellingen die als extra belangrijk zijn
aangemerkt kritisch bekijken en het standpunt wijzigen
en checken wat dat voor gevolg heeft voor het resultaat. 

Veiligheid en privacy
In 2017 is de StemWijzer uitgebreid getest en goedge-
keurd met betrekking tot veiligheid (cybersecurity).
Ook voldoet StemWijzer aan alle vereisten voor de
bescherming van de privacy van de gebruikers. 



Samenwerking gemeente en ProDemos

Wat doet u als gemeente?
De organisatie van de workshop en de uitnodiging hiervoor
aan de deelnemende 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 verantwoorde-
lijkheid bij ProDemos.

Publiciteit
ProDemos draagt zorg voor de landelijke publiciteit
rondom de StemWijzer. Dat doen we onder andere via pers-
berichten, de website www.stemwijzer.nl en via sociale
media (Twitter, Facebook). Ook beantwoorden we alge-
mene vragen over de StemWijzer.

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

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 4–6 weken.

Kosten
Een complete StemWijzer 2018 kost € 9.750,–. Hiervoor
nemen we maximaal acht deelnemende partijen op.
Elke partij daarbovenop kost € 250,–. Dit tarief geldt voor
aanvragen tot 1 oktober 2017. Daarna wordt het tarief
duizend euro hoger.

In dit bedrag zijn alle kosten voor projectleiding, redactie,
landelijke publiciteit, programmering, vormgeving en
hosting verdisconteerd.

Meer informatie
Wilt u meer informatie of wilt u een afspraak maken?
Mail dan naar stemwijzer@prodemos.nl. Wij nemen dan
contact met u op. U kunt ook bellen met Jochum de Graaf,
06 24 26 78 86.

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, de provincie, het land en Europa.

ProDemos
Hofweg 1H
2511 AA Den Haag

(070) 757 02 00
info@prodemos.nl
prodemos.nl
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