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Opkomstbevordering verkiezingen 
 

Datum: 24 juni 2021 
 

1. Doel 

 

Het hoofddoel is om zoveel mogelijk inwoners naar de stembus te krijgen. Vooropgesteld: 

Woerden doet het al best goed ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Bij de 

gemeenteraadsverkiezingen van 2018 was de gemiddelde opkomst in Nederland 55% en in 

Woerden 63%. We streven naar een hogere opkomst dan de vorige keer.  

 

Waarom vinden we dit belangrijk? 

De gemeenteraad is het democratisch gekozen orgaan en neemt de belangrijkste 

beslissingen voor Woerden. Die beslissingen hebben invloed op álle inwoners, ook op die 

bijna 40% stemgerechtigden die niet hun stem uit brengen (en op de inwoners die hun stem 

(nog) niet mogen uitbrengen).  

Hoe meer mensen hun stem uitbrengen, hoe beter inwoners zich gerepresenteerd weten in 

de raad en hoe sterker dus de legitimiteit van de gemeenteraad. (Dat ontslaat de raad 

overigens niet van de plicht om áltijd bereid te zijn naar inwoners te luisteren en met 

inwoners in gesprek te gaan.) 

 

 

2. Deskresearch 

 

Om een basis voor de strategie te leggen, hebben we deskresearch gedaan naar opkomst 

en opkomstbevordering en gekeken naar de volgende vragen: 

• Wat is er bekend over redenen waarom mensen wel of niet gaan stemmen? 

• Wat is er bekend over groepen mensen die vaker wel of vaker niet gaan stemmen? 

• Wat is er bekend over opkomst in Woerden? 

• Wat is er bekend over wat wel en niet ‘werkt’ om de opkomst te bevorderen?  

 

Een samenvatting van de uitkomsten van deze deskresearch vindt u in de bijlage. 
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3. Uitgangspunten  

 

Op basis van de deskresearch hanteren we een aantal algemene uitgangspunten voor de 

algemene communicatie over de verkiezingen en voor opkomstbevordering: 

 

De relevantie voor de inwoner is leidend: ‘what’s in it for me?’ 

Inwoners moeten makkelijk en helder een beeld kunnen krijgen waar de verkiezingen over 

gaan. Welke thema’s spelen er? Wat betekent dat voor hen? En kunnen ze een duidelijk 

onderscheid maken tussen de partijen?  

 

We betrekken Woerdenaren, Harmelenaren, Zegvelders en Kamerikers 

De gemeente is van de inwoners, de verkiezingen dus ook. De verkiezingen leven het meest 

als ze dichtbij ‘huis’ zijn, letterlijk en figuurlijk. Daarom betrekken we dorps- en wijkplatforms 

en maatschappelijke organisaties. Welke issues staan volgens hen op het spel? En willen zij 

een rol spelen in communicatie of om hun achterban te mobiliseren? Wat hebben ze 

daarvoor nodig? 

 

Stemmen (en je oriënteren op stemmen) moet zo makkelijk mogelijk zijn. 

We nemen zoveel mogelijk drempels weg. Communicatie is toegankelijk en persoonlijk. 

Informatie is makkelijk vindbaar en wordt proactief onder de aandacht gebracht. Deze 

informatie is er iedereen. 

 

Extra zichtbaarheid vlak voor de verkiezingen en de op de verkiezingsdag zelf. 

We zetten ons er voor in dat de verkiezingen gaan leven in Woerden, dat ze zichtbaar zijn op 

straat en dat je ze ‘niet kunt missen’.  

 

Er is extra aandacht voor groepen die vaker niet-stemmen. 

We zetten een diversiteit aan kanalen en boodschappen in en betrekken hierin invloedrijke 

personen en organisaties die bepaalde doelgroepen beter bereiken. We besteden extra 

aandacht aan jongeren die net mogen stemmen hierbij omdat het belang van socialisatie 

meeweegt. ‘Stemmen kun je leren’ dus dit is ook in investering in de toekomst. 

 

Dit punt brengt een ethisch dilemma met zich mee: Sommige groepen gaan uit zichzelf 

minder makkelijk naar de stembus. Nou lijken de effecten van communicatie beperkt te zijn 

om hen naar de stembus te bewegen. Maar… daar waar je wel effect bereikt en de opkomst 

onder die groepen verhoogt, heeft dat ook een (mogelijk) effect op de uitkomst van de 

verkiezingen. Deze groepen stemmen mogelijk (waarschijnlijk) anders. De keuze om extra 

op bepaalde doelgroepen in te zetten, kan dus politieke consequenties hebben. Daar staat 

tegenover dat de keuze om dat niet te doen, dat als vanzelf dús ook heeft. Het uitgangspunt 

van de gemeenteraad is dat deze er voor iedereen is en beslissingen neemt die voor 

iedereen van belang zijn. Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen gaan 

stemmen om de representativiteit en daarmee de legitimiteit van de gemeenteraad te 

versterken. Dat legitimeert de extra inzet op doelgroepen die uit zichzelf minder stemmen in 

combinatie met sterke algemene communicatie en informatie voor iedereen.  

 

Educatie voor 18 minners 

Jong geleerd is oud gedaan, zo blijkt uit de research. Daarom willen we samen met scholen 

educatieve activiteiten ontwikkelen rond de verkiezingen. Door kinderen en jongeren te 

betrekken, kunnen we bovendien van hen horen wat zij belangrijk vinden. Zij mogen immers 

nog niet stemmen, maar de besluiten van de raad kunnen wél van invloed zijn op hen.  
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4. Vier sporen in de communicatie 

 

De uitgangspunten zijn leidend voor ‘hoe’ we communicatie organiseren. De sporen gaan 

over het ‘wat’. Alle communicatie-uitingen dragen bij aan een of meer van deze vier 

inhoudelijke sporen: 

1. Praktische informatie over stemmen en de verkiezingen voor iedereen. (Hoe kan ik 

stemmen?) 

2. Hulp bij het kiezen door duidelijke communicatie over de inhoud en de standpunten 

van partijen. (Welke partij past mij?) 

3. Motivatie en activatie om te gaan stemmen voor iedereen én doelgroepgericht. (Jij 

gaat toch ook stemmen?) 

4. Educatie over stemmen en verkiezingen, voornamelijk voor kinderen en jongeren tot 

18 jaar. 
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5. Vooraf: rondetafelgesprekken over de inhoud 

 

Omdat de inhoud en relevantie voor inwoners zo sterk van belang is en omdat dat echt aan 

moet sluiten bij wat er leeft in de samenleving, starten we met een kleine serie 

rondetafelgesprekken in najaar 2021 over de inhoud van de verkiezingen. (Welke issues 

spelen er? Wat wilt ú graag op de agenda zien in een volgende raadsperiode? ) 

Voor deze gesprekken nodigen we de dorps- en wijkplatforms uit en andere stakeholders/ 

maatschappelijke organisaties om hierover van gedachten te wisselen met politieke partijen. 

Deze gesprekken 

• Geven een basis voor de stemhulp en debat; 

• Geven politieke partijen input voor de standpunten; 

• Vergroten betrokkenheid bij de verkiezingen bij inwoners en organisaties; 

• Dragen bij aan de ambities van de raad op communicatie en participatie (de 

samenleving zo vroeg mogelijk betrekken is óók: de samenleving vragen waar de 

komende jaren het politieke debat over zou moeten gaan); 

• En geven dus op de langere termijn input voor beleid in de volgende raadsperiode. 

 

Mogelijke opzet 

• Drie tot vijf rondetafelgesprekken 

• September - oktober 2021 

• Combinatie van gericht uitnodigen en vrije inschrijving  

• Verdeeld over thema’s: 

o Wonen, werken en vervoer 

o Zorg en welzijn 

o Vrije tijd, sport, cultuur en toerisme 

o Natuur, landbouw en klimaat 

o Bestuur, participatie en communicatie 

• Resultaten/verslagen kunnen breed gedeeld worden (wellicht via lokale media of in 

een reeks infographics of e-zines) en zo verdere betrokkenheid vergroten. 

 

Optionele extra: 

Het laatste gesprek zou versterkt kunnen worden door de Quick Scan Lokale Democratie uit 

te zetten in september-oktober als opmaat naar het gesprek. Deze scan zouden we 

oorspronkelijk in april 2020 uitzetten maar dit is uitgesteld door corona. De scan gaat over de 

stand van de lokale democratie met in het bijzonder aandacht voor communicatie en 

participatie. De scan zou inzicht moeten geven in hoe het nú gaat en in mogelijke 

verbeterpunten en zou daarmee een basis kunnen leggen voor beleid hierop in een volgende 

raadsperiode. 

 



 

5 
 

6. Educatieve activiteiten voor toekomstige stemmers (18-) 

 

Jong geleerd is oud gedaan, zo blijkt uit de research. Daarom willen we samen met scholen 

educatieve activiteiten ontwikkelen rond de verkiezingen. Door kinderen en jongeren te 

betrekken, kunnen we bovendien van hen horen wat zij belangrijk vinden. Zij mogen immers 

nog niet stemmen, maar de besluiten van de raad kunnen wél van invloed zijn op hen. Hierbij 

zetten we in op een paar lijnen: 

 

‘Toekomstige kiezers’ stemwijzer  

De kinderkieswijzer bij de Tweede Kamer verkiezingen was een groot succes dit jaar. Veel 

kinderen hebben deze ingevuld, zowel thuis als in de klas. Dat is een prachtig educatief 

resultaat én kan bijdragen aan opkomstbevordering doordat de ouders van kinderen hierdoor 

ook weer betrokken worden. We benaderen de aanbieder van de stemwijzer met de vraag of 

we een simpele variant voor 18min af kunnen nemen. De inhoud en stellingen ontwikkelen 

we samen met de scholen.  

 

Resultatenposter voor de raad 

De resultaten van deze jongeren stemwijzer kunnen we breed delen via social media en 

lokale media. Dit draagt ook bij andere doelgroepen weer bij aan bekendheid en 

betrokkenheid bij de verkiezingen.  

Maar de resultaten zijn ook relevant voor de aanstaande raad zelf. De kinderen en jongeren 

mogen immers niet stemmen, maar de raad neemt de komende jaren wel besluiten over hun 

leefomgeving en toekomst. Daarom maken we een poster met de resultaten die we bij de 

raadszaal hangen zodat de nieuwe raad de mening van deze toekomstige generatie figuurlijk 

altijd bij zich heeft. 

 

Educatief programma 

Ter ondersteuning van de stemwijzer kunnen de scholen zelf aan de slag met de 

verkiezingen. Er is veel lesmateriaal beschikbaar van ProDemos over de gemeenteraad en 

over verkiezingen. Dit materiaal is grotendeels gratis beschikbaar en daarnaast zijn er 

scholenprogramma’s te boeken. We zullen de scholen hier actief op attenderen en de 

mogelijkheid aanbieden om de raadszaal te bezoeken en/of raadsleden uit te nodigen op 

school. 
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7. Concrete inzet communicatiemiddelen opkomstbevordering rond verkiezingen 

 

Voor de gemiddelde inwoner leven de verkiezingen pas enkele weken (of dagen) van 

tevoren. De grootste nadruk ligt op de periode vlak voor de verkiezingen. 

 Wat? Spore
n 

Doelgroepe
n 

Planning lancering Materiële Kosten Team  

1. Algemene 
website met 
informatie 

1,2 
(3,4) 

Iedereen 6 weken van 
tevoren + 
doorlopend 
updaten 

€500,- Web, 
comm, 
griffie, 
BZ 

2. Brief bij de 
stempas 

1 Iedereen + 
laaggeletter
d+ 
migranten 

? <Bij burgerzaken> Comm, 
BZ 

3.  Verkiezings-
special of 
krant 

1, 2 
(3) 

Iedereen 2 weken van te 
voren 

€1.200,- tot €10.000,- 
afhankelijk van keuze 
aanbieder 

Griffie 

4. Themapagina 
‘De jongste op 
de lijst’ 

2, 3 Iedereen + 
jongeren 

1 week van te 
voren 

€1.000,- Griffie, 
comm 

5. Video reeks 3 Iedereen + 
jongeren + 
migranten + 
laaggeletter
d 

Vanaf 2 weken 
van te voren 

€1.500,- griffie 

6. Social media 1, 2, 3 
(4) 

Iedereen + 
jongeren 

Vanaf 6 weken 
van te voren 
doorlopend 

€500,- Griffie, 
comm 

7.  Verkiezings-
borden 

2 Iedereen Vanaf 6 weken 
van te voren 

<Bij burgerzaken> BZ 

8. Posters 2, 3 Iedereen Vanaf 1 week van 
te voren 

€2.000,- Griffie, 
comm 

9. Stemwijzer 
met stellingen 

2 Iedereen 3 weken van te 
voren 

€6.000,- tot €10.000,- 
afhankelijk van keuze 
aanbieder 

Griffie 

10. Abri’s met 
stellingen 

2, 3 Iedereen Laatste week €1.000,- Griffie, 
comm 

11. Mobiele 
installatie 
stellingen 

2,3 Iedereen + 
lage 
opkomst-
gebieden 

Laatste week  €1.000,- Griffie, 
comm 

12. Initiatieven-
potje 

2,3 Jongeren, 
niet-
stemmers 

? €5.000,- Griffie, 
comm 

13.  Luxe potlood  2,3 18-22 
jarigen 

Laatste week €3.500,- Griffie, 
comm, 
BZ 

14. Persberichten 1,2 Iedereen Doorlopend Nvt Griffie, 
comm 

 Jongerenstem
-wijzer en 
educatief (zie 
hiervoor) 

4 18- Vanaf 6 weken 
vooraf 

€3.500,- 
Ruwe schatting voor 
stemwijzer en 
resultatenposter  

griffie 
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Ad 1. Website met basisinformatie  

Er is één centrale online plek vanwaar alle informatie snel te vinden is voor iedereen. Die 

plek is makkelijk rechtstreeks te benaderen (bijvoorbeeld met een centrale URL als 

woerdenkiest.nl) en deze is snel te vinden via woerden.nl en via gemeenteraad.woerden.nl. 

Sommige stemwijzers bieden een website erbij. Het kan ook op een subpagina vanaf 

woerden.nl vanaf waar we doorverwijzen.  

Op deze site komt alle informatie samen, dat gaat om: 

1. Praktische informatie over stemmen 

Bijvoorbeeld over de locatie van stembureaus (met google maps link), informatie over 

de stempas, over wie er mag stemmen etc. 

Voor deze basisinformatie is het voorstel dit samengevat ook aan te bieden in het 

Engels, Arabisch en Pools. 

2. Algemene informatie over de gemeenteraadsverkiezingen 

Bijvoorbeeld over de raad, over kiesdrempel, voorkeursstemmen etc. 

3. Keuzehulp 

Informatie over de partijen die deelnemen, de standpunten en de thema’s die spelen. Met 

link naar de stemhulp. 

4. Contactgegevens gemeente voor hulp bij vragen 

De kosten zijn beperkt als we dit op een subpagina op de reguliere website plaatsen. Iets 

meer budget geeft ruimte om een fotograaf of vormgever in te schakelen voor 

ondersteunend beeldmateriaal. 

 

Ad 2. Brief bij de stempas 

Om drempels zoveel mogelijk te verlagen, besteden we aandacht aan een heldere brief bij 

de stempas met aan een zijde een beeldbrief voor laaggeletterden. In de brief wordt op een 

herkenbare plaats ook in Engels, Pools en Arabisch verwezen naar de anderstalige 

informatie op de website. 

 

Ad 3. Verkiezingskrant huis-aan-huis  

De afgelopen jaren is een verkiezingskrant huis-aan-huis verspreid. We weten dat deze 

gelezen werd en dat inwoners deze gebruikten als bron van informatie. Ze kwamen hiermee 

naar het gemeentehuis om een nieuwe stempas te halen bijvoorbeeld. We willen daarom 

zeker weer inzetten op een vorm van papieren informatie huis-aan-huis.  

Deze krant werd gemaakt door een extern communicatiebureau. De gemeente betaalde een 

bijdrage voor de verspreiding en de krant werd bekostigd door advertentieacquisitie bij lokale 

organisaties. Dit laatste riep ook vragen op. Het is mogelijk de krant geheel door de 

gemeente te laten financieren. Daarmee gaan de kosten echter significant omhoog. Deze 

krant kan met de Woerdense Courant mee verspreid worden.  

Daarin zijn wij ook een alternatief dat wellicht beter past bij de ambitie van de raad om de 

lokale journalistiek te versterken. Dat is een volledige samenwerking  met de Woerdense 

Courant door de redactie, vormgeving (en eventuele acquisitie) rechtstreeks met hen te 

doen. Dit vraagt wel weer meer inzet en coördinatie van ons.  

De kosten zijn sterk afhankelijk van de keuzes die we maken. Het bureau waar we de 

afgelopen jaren mee werkten, hanteert verschillende tarieven afhankelijk van 

acquisitiemogelijkheden, aantallen pagina’s en wijze van verspreiding. De mogelijkheden bij 

de Woerdense Courant zijn nu nog niet besproken. 
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Ad 4. Themapagina Woerdense Courant + poster+ social reeks 

Een overzicht met ‘twee vragen aan…’ alle jongste kandidaten van elke lijst. Bijvoorbeeld: 

‘Wat is je favoriete plek in de gemeente?’ en ‘Wat zou jij willen bereiken in de raad?’. Dit 

overzicht kan gebundeld op een themapagina in de Woerdense Courant een week voor de 

verkiezingen en/of op een poster geprint en op te hangen op plaatsen waar relatief veel 

jongeren komen. Daarnaast kunnen de bijdragen als een social campagne ingezet worden.  

De kosten zijn afhankelijk van de verschillende vormen die we kiezen. De genoemde raming 

gaat uit van een fotograaf, een themapagina en een bescheiden aantal posters. 

 

Ad 5. Videoreeks 

Optioneel: Er komt een aanbod van een serie met korte video’s allerlei mensen aan het 

woord komen over waarom verkiezingen belangrijk zijn en hoe je kunt stemmen. De video’s 

richten zich op verschillende doelgroepen en kunnen deels naar de eigen gemeente 

aangepast worden. Het kan interessant zijn zo’n korte reeks af te nemen en te gebruiken 

voor educatie en op social media.  

De kosten zijn nu een hele ruwe schatting van wat zoiets zou kunnen (mogen) kosten, we 

zijn benaderd over dit nieuwe product, er is nu nog geen concreet aanbod.  

 

Ad 6. Social media  

De social media van de raad en de gemeente zetten we in ter ondersteuning van de 

algemene informatie en boodschappen. Mogelijke onderwerpen zijn: 

• Oproep en resultaten van de rondetafelgesprekken 

• Kandidaatstelling 

• Praktische hoe en wat van stemmen 

• De stemwijzer 

• Kijkje achter de schermen bij de voorbereidingen 

• Peers of local influencers: ik ga stemmen, jij toch ook? 

Budget kosten gaan uit van (mogelijke) online targeting van bijvoorbeeld de stemhulp.  

 

Ad 7. Verkiezingsborden  

De gemeente draagt zorgt voor verkiezingsborden, alle aangemelde partijen ontvangen 

informatie over hoe zij deze kunnen gebruiken voor eigen campagne boodschappen. 

 

Ad 8. Posters 

We laten een simpele kleine reeks posters ontwerpen met een aantal boodschappen om 

mensen te motiveren en mobiliseren met bekende gezichten uit Woerden en algemene 

slogans die door organisaties, winkels, partijen zelf, inwoners etc achter de ramen gehangen 

kunnen worden zodat de verkiezingen steeds zichtbaarder worden in de openbare ruimte. Te 

denken valt aan een poster als: ‘Wij gaan stemmen, jij toch ook?’ En alle stemlokalen 

verzoeken we vanaf een week van tevoren al een poster op te hangen: ‘Hier kunt u 

woensdag stemmen.’  

Daarnaast kunnen we organisaties de ruimte bieden voor een ‘poster op maat’ waarbij ze 

zelf kunnen aan de hand van hun eigen profiel in kunnen spelen op de verkiezingen. Dan 

kan een woningbouwcorporatie bijvoorbeeld ophangen: ‘Wij vinden ruimte voor wonen 

belangrijk. Jij ook? Ga stemmen’ of  Het Klooster ‘Wij maken ons hard voor cultuur in 

Woerden, jij ook? Ga stemmen.’ Deze inhoudelijke boodschappen maken voor inwoners met 

weinig interesse in de verkiezingen snel duidelijk welke onderwerpen zoal spelen. En het 

geeft de organisaties de ruimte zich hierin te profileren en zelf het gesprek met hun 

doelgroep aan te gaan.  
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NB. Vanuit de gemeentelijke campagne kunnen we organisaties dit bieden als zij 

verkiezingsthema’s willen benoemen, maar we kiezen we nadrukkelijk niet voor posters die 

sterk in één politieke richting wijzen. Dat is altijd aan partijen zelf.  

De kosten voor de posters zijn afhankelijk van de hoeveelheid mogelijkheden die we bieden. 

De kosten bestaan voornamelijk uit kosten voor een vormgever, het kost weinig geld om 

posters te printen. 

 

Ad 9. Stemwijzer 

Digitale stemwijzer op basis van inhoudelijke stellingen. Uit de deskresearch blijkt dat de 

inhoud en de relevantie  van de verkiezingen de grootste doorslaggevende factor is om te 

gaan stemmen, gekoppeld aan een idee van welke partij bij je past. De stemwijzer is ideaal 

voor beide. Maar… mensen die weinig interesse hebben in de politiek en de gebruikelijke 

kanalen van de gemeente niet volgen, zullen de stemwijzer niet als vanzelf tegenkomen. 

Daarom zetten we in de laatste week van de verkiezingen via twee extra wegen in op 

zichtbaarheid van de verkiezingen en de stemwijzer in de openbare ruimte aan de hand de 

stellingen. Zie hierna bij 10 en 11. 

De kosten lopen bij de verschillende aanbieders sterk uiteen.  

 

Ad 10. Abri’s of A0 borden 

De stellingen uit de stemwijzer (die zich daarvoor lenen) gebruiken we in de laatste week 

voor een campagne om de verkiezingen én de inhoud van de verkiezingen goed zichtbaar te 

maken in de openbare ruimte door posters te laten maken met één van de stellingen met 

een verwijzing naar de stemwijzer. 

De kosten zijn gebaseerd op de prijsindicatie voor 50 borden voor een week. 

 

Ad 11. Mobiele installatie met stemwijzer 

Met een klein aantal stellingen uit de stemwijzer gaan we op straat het gesprek aan 

(mobilisatie). We nodigen mensen uit te stemmen op de stellingen (met een sticker bij ‘voor’ 

of een sticker bij ‘tegen’ bijvoorbeeld) en zo het gesprek aan te gaan over de verkiezingen en 

kennis te maken met de gemeenteraad. Met deze installatie kunnen we diverse locaties 

opzoeken in de week voor de verkiezingen, in het bijzonder die locaties waar mensen 

samenkomen uit de groepen die minder genegen zijn te gaan stemmen. Bij de installatie 

staan medewerkers van de griffie/gemeente om mensen aan te spreken en vragen te 

beantwoorden over de gemeenteraad en de verkiezingen. 

De kosten zijn materiaalkosten voor de installaties. Deze actie vraagt vooral een grote 

ureninzet, hoe meer uren beschikbaar zijn, hoe groter het bereik. Dit maakt voor de kosten 

geen verschil. 

 

Ad 12. Initiatievenpotje  

Wij kunnen wel proberen te verzinnen wat jongeren zou kúnnen bewegen om naar de 

stembus te gaan of wel probéren om nu wel die doelgroepen te bereiken die we anders zo 

moeilijk bereiken, maar… Andere organisaties en vooral ook die doelgroepen zelf, weten 

vele malen beter dan wij wat er nodig is. Of zelfs: óf en hóe dat überhaupt gewenst is. 

Daarom willen we al ruim voor de verkiezingen in gesprek gaan met organisaties en mensen 

die veel dichter bij deze doelgroepen staan met de open vraag óf en hoe zij een rol willen 

spelen bij opkomstbevordering. Als er dan mooie ideeën en initiatieven zijn, hebben we dit 

potje achter de hand om dat te ondersteunen.  
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Ad 13. Een luxe ‘stempotlood’ voor iedereen die voor het eerst mag stemmen  

Vanuit de basisadministratie kunnen we zien welke jongvolwassenen nu voor het eerst voor 

hun eigen gemeente mogen stemmen. Daar mág je stemmen met je eigen rode potlood. 

Daarom sturen we een week voor de verkiezingen iedereen die nu voor het eerst voor de 

raad stemt een eigen ‘bewaar stempotlood’ met datum dat ze zelf mee kunnen nemen naar 

het stemhokje. Deze kunnen enkele dagen voor de verkiezingen per post verstuurd worden 

met een brief van de burgemeester. 

Kosten gebaseerd op ongeveer 2000 gegraveerde rode potloden en porto. 

 

Ad 14. Persberichten 

Bij alle bovenstaande zaken of momenten rond de verkiezingen die nieuwswaardig kunnen 

zijn, zullen we persberichten versturen naar lokale media. 
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BIJLAGE: Samenvatting uitkomsten Deskresearch 

 

 

1. Redenen om wel of niet te gaan stemmen 

Uit onderzoek van Ipsos onder niet-stemmers (bij landelijke verkiezingen) blijkt dat ‘geen 

interesse in politiek’ verreweg de meest genoemde reden is om niet te gaan stemmen, 

gevolgd door ‘geen vertrouwen in de politiek’ en ‘stem doet er niet toe’. Zie ook 

onderstaande grafiek.  

 

 
Carolien van Ham (Radboud Universiteit) lichtte in een lezing bij een griffiedag van 

ProDemos (in 2020) vijf breed gedeelde theorieën toe over waarom burgers wel en niet 

stemmen die ook deels met elkaar samenhangen: 

 

1. Rationele keuze: mensen kijken naar ‘costs and benefits’ en maken een rationele 

afweging. Hoe moeilijk is het voor mij om te gaan stemmen? Hoeveel gedoe is het? 

En wat levert het mij op? Vind ik het belangrijk? Staat er voor mij iets op het spel? 

2. Beschikbaarheid van ‘resources’: hebben mensen de kennis en de capaciteit die 

nodig is om te stemmen? Dus kunnen inwoners weten en begrijpen hoe stemmen 

werkt en waar het over gaat en zijn ze fysiek en mentaal in staat om te stemmen? 

3. Normen: ervaar je stemmen als je ‘burgerplicht’? Is het voor jou een ‘expressie’ van 

je burgerschap of je politieke overtuigingen? 

4. Socialisatie: dit gaat over opkomst als aangeleerd gedrag of gewoonte: heb je dit 

van huis uit meegekregen of is het ‘normaal’ in je omgeving? Gaan je vrienden ook 

stemmen of je partner?  

5. Mobilisatie: dit gaat over het effect van het actief mobiliseren van inwoners om te 

stemmen. Bijvoorbeeld zoals in de VS gebruikelijk door huis aan huis aan te bellen 

met de vraag: u komt toch ook stemmen? Of doordat maatschappelijke organisaties 

hun achterban hierop aanspreken. 

 

Wat kunnen we hiervan meenemen? 

Een gebrek aan vertrouwen in de politiek kunnen we niet makkelijk kantelen in een 

verkiezingscampagne van enkele weken, net als de principiële keuze om niet te stemmen.  
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Veel van de andere redenen om wel of niet te stemmen kunnen wel richting geven aan onze 

activiteiten. 

 

Dat betekent voor ons dat we in kunnen zetten op: 

• Het wegnemen van drempels. 

• Duidelijke communicatie over de inhoud en relevantie van de verkiezingen. 

• Communicatie over de kiesdrempel (je stem doet er toe bij de 

gemeenteraadsverkiezingen). 

• Onderscheid in standpunten tussen partijen: duidelijk maken waar de verschillen liggen. 

• Appelleren aan de norm: ‘de meeste mensen in Woerden gaan stemmen, jij toch ook?’ 

• Maatschappelijke organisaties en lokale ‘influencers’ of ‘peers’ betrekken. 

 

2. Welke mensen gaan vaker niet stemmen? 

Veel bronnen geven ongeveer dezelfde groepen aan die vaker niet-stemmen. Niet-stemmers 

zijn relatief vaker: 

• Jong (of heel oud) 

• Lager opgeleid 

• Lager inkomen en/of geen werk 

• Alleenstaand 

• Wonend in een stedelijke omgeving 

• Nederlanders met een migratieachtergrond 

 

Wat kunnen we hiervan meenemen? 

Stemgedrag is dus niet gelijk in alle groepen in de samenleving. Het is niet voor iedereen 

‘vanzelfsprekend’ om te gaan stemmen. We kunnen in het bijzonder invloedrijke personen uit 

deze doelgroepen en maatschappelijke organisaties die veel contact hebben met deze 

doelgroepen vragen om mee te denken.  

 

Niet van al deze groepen is het wenselijk of goed mogelijk om hier actie op te nemen. Een 

van de redenen dat de mensen die relatief oud zijn minder stemmen, is soms heel praktisch 

omdat zij hier mentaal of fysiek niet goed meer toe in staat zijn. De fysieke barrière halen we 

in onze gemeente al goed weg door stemlokalen te bieden in of nabij verzorgingstehuizen. 

Ook is het om privacy redenen  zeker niet wenselijk om alleenstaanden, lager opgeleiden of 

mensen zonder werk in kaart te brengen bijvoorbeeld.  

 

Wat we wel zien, is dat een aanzienlijk deel van deze genoemde groepen niet-stemmers een 

taalbarrière kan ervaren bij communicatie vanuit de gemeente en de politiek. Willen we 

drempels wegnemen, dan moet de communicatie extreem toegankelijk zijn. 

 

Onder de groep met een migratieachtergrond kan bovendien nog meespelen dat ze geen of 

beperkt Nederlands spreken. Dat betekent dat het voor deze groepen interessant kan zijn 

om basisinformatie over de verkiezingen ook in het Engels, Pools en Arabisch beschikbaar 

te stellen. (Op basis van de bevolkingssamenstelling in Woerden.) Dat is des te meer van 

belang omdat je geen Nederlander hoeft te zijn om te mogen stemmen bij de 

gemeenteraadsverkiezingen. EU-burgers hebben stemrecht als ze volgens de 

Basisregistratie Personen in Nederland wonen en niet-Nederlanders die geen EU-burger zijn 

hebben stemrecht als ze minimaal 5 jaar in Nederland verblijven. Ook dit kunnen we in de 

communicatie expliciet meenemen (‘wie mag stemmen?’). 
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3. Wat is er bekend over opkomst in Woerden? 

Op basis van de opkomstcijfers per stembureau bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen, 

kunnen we voorzichtig een aantal gebieden benoemen waar de opkomst iets lager lag dan 

gemiddeld. (Voorzichtig omdat mensen natuurlijk ook in een andere wijk kunnen gaan 

stemmen.) Dat is in Molenvliet, het Schilderskwartier en Harmelen. In het centrum van 

Woerden was de opkomst juist hoger dan gemiddeld net als in Snel en Polanen. 

Omdat stemmen geheim is, is er niets te zeggen over de daadwerkelijke opkomst binnen 

bepaalde doelgroepen. 

 

 

4. Wat is er bekend over wat wel en niet ‘werkt’ om de opkomst te bevorderen? 

Er is beperkt onderzocht wat wel en niet ‘werkt’ om de opkomst te bevorderen. Tilburg 

University heeft dit in 2016 wel onderzocht (‘Verbetering op komst’) en het bureau Citisens 

heeft dit bijvoorbeeld voor de Rekenkamer van Heerhugowaard in kaart gebracht in 2018. 

Kort samengevat geven zij aan dat de volgende aandachtspunten belangrijk zijn bij 

opkomstbevordering die wij mee zullen nemen als uitgangspunten: 

 

• Duidelijke issues met helder onderscheid in standpunten. 

• Toegankelijke informatie over de verkiezingen. 

• Communicatie via verschillende kanalen met verschillende boodschappen die 

verschillende groepen aanspreken. 

• Aandacht voor de verkiezingen dichtbij ‘huis’ (letterlijk in de buurt van je huis, maar ook 

binnen je eigen netwerken). 

• Persoonlijk contact met ruimte voor interactie. 

• Frequente aandacht voor de verkiezingen. 

• Extra aandacht voor de verkiezingen in de week van de verkiezingen én op de dag zelf. 

• Verkiezingen die ‘leven’ en zichtbaar zijn in de samenleving hebben een hogere 

opkomst. 

 

Wat echter minstens zo belangrijk is om te vermelden, is dat de effecten van algemene 

communicatie-inzet over het algemeen redelijk beperkt lijken te zijn en de opkomst vaak 

maar met enkele procentpunten verhogen. Het grootste verschil in opkomst komt voort uit de 

‘urgentie’ die gevoeld wordt. Staat er iets op het spel? En heb ik als inwoners daarin echt iets 

te kiezen? Dan is de kans een stuk groter dat je naar de stembus gaat. Zo is de opkomst 

vaak hoger in gemeenten waar een herindelingsvraagstuk speelt en partijen hierin duidelijk 

verschillende standpunten innemen. Dan ‘doet je stem ertoe’ en zullen ook de minder trouwe 

stemmers toch sneller naar de stembus gaan.  

 

Het grootste effect is er dus als we scherp inzetten op de inhoud: wat speelt er en waar zitten 

de verschillen tussen partijen? De inhoud zelf is uiteraard aan de partijen. Maar de 

onderzoeken benadrukken het belang van debat over díe vragen die ook leven in de 

samenleving.  

 


