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Uitleg Kieskompas-proces 

 Over het Kieskompas 

Bij Kieskompas brengen we politieke en maatschappelijke opinies in beeld. Dat doen we via gericht 

panelonderzoek en met behulp van online tools en events.  

Kieskompas heeft wetenschappelijke roots en is ingebed in de academische gemeenschap van de Vrije 

Universiteit Amsterdam. Het werkt volgens een beproefde wetenschappelijke methodiek en is volstrekt 

onafhankelijk. We opereren internationaal: sinds onze oprichting in 2006 hebben ruim 45 miljoen mensen in 

meer dan 40 landen een van onze Kieskompassen ingevuld. 

Het bedrijf Kieskompas wordt gevormd door een groep betrokken en enthousiaste wetenschappers, fighting 

political analphabetism. 

 Korte uitleg 

Er valt wat te kiezen deze verkiezingen! Maar welke partij vertegenwoordigt uw stem het beste? En welke 

onderwerpen vindt u juist belangrijk? 

Vul het Kieskompas voor uw gemeente om erachter te komen met welke partij u de meeste overeenkomsten 

heeft! Ook kunt u in het Kieskompas op onderzoek gaan naar de onderbouwingen van de partijen bij de 

stellingen óf juist alleen de thema’s selecteren die voor u belangrijk zijn. 

 Uitgebreide uitleg 

Samen met de deelnemende politieke partijen heeft het Kieskompas onderwerpen verzameld die spelen in uw 

gemeente. Deze onderwerpen hebben we vertaald naar prikkelende stellingen. Alle partijen hebben op deze 

stellingen geantwoord van helemaal mee eens tot helemaal niet mee eens. 

In het Kieskompas ziet u met welke partij(en) uw antwoorden het meeste overeenkomen. U kunt zich verder 

oriënteren op de posities van de verschillende partijen. Zo kunt u de thema’s selecteren die voor u belangrijk 

zijn en kijken welke partij op deze thema’s het meest overeenkomt met uw voorkeuren, bijvoorbeeld op het 

gebied van veiligheid, economie of duurzaamheid.  

Ook kunt voor elke stelling uw antwoord vergelijken met het antwoord van de partijen. Het Kieskompas is 

volledig transparant. Alle antwoorden van de politieke partijen worden onderbouwd door een verwijzing naar 

hun verkiezingsprogramma of een andere partijbron. Het Kieskompas heeft alles gecontroleerd. Met één klik 

op de knop kunt u deze onderbouwingen inzien! 

Vul de stellingen van het Kieskompas in en zie met welke partij u de meeste overeenkomsten heeft! 

 Contact 

Voor meer informatie  

Andre Krouwel (voor wetenschappelijke duiding)  

via Eva Plijter, persvoorlichting VU: 06 2576 3102  

Willem Blanken (voor algemene info over Kieskompas) 

06 51 953 461 
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