
benieuwd na ar wat uw inwoners, achterban of doelgroepen ervan vinden?

Kieskompas brengt politiek-maatschappelijke opinies in beeld

Recente opdrachtgevers
Ministerie van biZa, instituut 
clingendael, party of european 
socialists, vereniging eigen huis, 
friedrich-ebert-stiftung, provincie 
gelderland, trouw, greenpeace.

ondeRzoeKsinstituut  
de meeste mensen kennen Kies- 
kompas als online stemhulp bij 
verkiezingen. dat Kieskompas een 
onderzoeksinstituut is, is minder 
bekend. 

wij hebben zelfs wetenschappelijke 
roots: Kieskompas is in 2006 gestart 
als startup van de vrije universiteit in 
amsterdam. 

Wij doen heel veel ondeRzoeK  

in nederland, maar ook interna-
tionaal. vaak in samenwerking met 
wetenschappers vanuit de hele 
wereld. dat doen we met de data uit 
de online tool (het Kieskompas) én 
door het uitvoeren van uitgebreid 
panelonderzoek. 

in elk land waar we een online 
Kieskompas hebben gemaakt (al 
meer dan 40 landen, waaronder bijna 
alle eu-landen), hebben mensen 
aangegeven mee te willen doen 
aan wetenschappelijk onderzoek. 
hierdoor kunnen we grote groepen 
mensen bevragen. 

tR acK RecoRd  

wij voeren onderzoek uit in opdracht 
van overheden, politieke partijen, 
belangengroeperingen, PR-bureaus, 
kennisinstituten, brancheorganisa-
ties en andere partijen die geïnteres-
seerd zijn in opiniestructuren bij hun 
inwoners, achterban of doelgroepen.

uitKomsten zijn RePResentatief  

• het nederlandse panel bestaat uit 
meer dan 190.000 mensen. ons 
panel in europa bevat maar liefst 
415.000 deelnemers. 

• de deelnemers aan de panels 
maakten ooit gebruik van een 
Kieskompas en gaven hier aan mee 
te willen doen aan wetenschappe-
lijk onderzoek. het gaat dus om een 
vrijwillig panel.

• het panel wordt samengesteld 
op basis van een gestratificeerde 
steekproef (stratified random 
sampling), rekening houdend met 
vier karakteristieken: geslacht, 
leeftijdscategorie, provincie en 
opleidingsniveau. 

• ook de resultaten worden gewo-
gen (iteratieve gestratificeerde 
weging). dit gebeurt op dezelfde 
karakteristieken als bij de samen-
stelling van de steekproef, aange-
vuld met het stemgedrag tijdens de 
tweede Kamerverkiezingen in 2017.

meelif ten oP ons 

ma andelijKs ondeRzoeK?  

wij voeren elke maand een on-
derzoek uit op ons vip-panel. dit 
bestaat uit meer 10.000 deelnemers. 
we ondervragen hen over actuele 
thema’s. hier kunnen we alvast een 
paar vragen ‘mee laten lopen’. dan 
heeft u al een eerste indruk van opi-
niestructuren van uw doelgroep. 

= 190.000 nederlanders
= 415.000 europeanen
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meeR Weten? 

nieuwsgierig naar wat Kieskompas 
kan betekenen voor uw (opinie-) 
onderzoek? Mail onze projectmana-
gers jeroen van lindert (jeroen@
kieskompas.nl) of tom etienne 
(tom@kieskompas.nl)


