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Waarom kiezen
zoveel gemeenten
voor Kieskompas*
DE E LF B E L A NGR IJKS T E R E DE NE N

» Gelijk speelveld voor iedereen in
een zorgvuldig proces. We bepalen de stellingen tijdens twee
bijeenkomsten met alle partijen.
» Bij Kieskompas is er geen ruimte
voor gesjoemel! Wij controleren
alle standpunten aan de hand van
officiële en openbare bronnen.
» Elke stelling heeft vijf antwoordmogelijkheden (van helemaal
eens tot helemaal oneens). Wetenschappelijk gezien de beste
schaal: beter dan ja/nee, een
slider of een rapportcijfer.
» Geen frivoliteiten of fratsen
tijdens het beantwoorden van de
stellingen. Zo worden invullers
niet beïnvloed. Na het invullen
kan je alle standpunten van de
partijen zien en onderling vergelijken.

» Het resultaat van Kieskompas is
geen rijtje met partijen, dat is een
stemadvies. Dit willen wij niet.
Wij geven zicht op je eigen positie ten opzichte van alle partijen
in het politieke landschap van de
gemeente.
» Veel extra instrumenten om
inwoners bij de verkiezingen te
betrekken (opkomstbevordering):
inwonersconsultatie, papieren
Kieskompas en het levend Kieskompas.
» Wij vinden dat iedereen mee
moet kunnen doen. Speciaal
voor mensen met een beperking,
laaggeletterden en iedereen die
politiek best lastig vindt, is er een
Kieskompas met hulp van ‘Steffie’. Klik voor voorbeeld

» Extra informatie over kandidaten
en standpunten: alle partijen
hebben een ‘eigen’ pagina in het
Kieskompas.
» Ondersteuning bij de campagne:
een toolbox met beeldmateriaal,
samenwerkingen met lokale en
regionale media en wekelijks anonieme data over gebruikers voor
gerichte acties voor opkomstbevordering.
» Inzicht in de opinies van uw inwoners. We rapporteren alle uitkomsten en bieden mogelijkheden
voor aanvullend panelonderzoek.

De inzet van een stemhulp
leidt tot een hogere opkomst,
tot wel 10%. Vooral het politiek
zelfvertrouwen bij de kiezer

» Kieskompas is heel populair bij
jongeren – tijdens de Tweede
Kamerverkiezingen was één op
de zes gebruikers tussen de 18 en
25 jaar.

neemt toe.
Meer dan andere stemhulpen,
motiveert Kieskompas kiezers
op onderzoek uit te gaan en
zo kennis op te doen over de
standpunten van de partijen.

KIESKOMPAS
M E E R I N F O R M AT I E ?
KLIK OP DE BUT TON

Zorgvuldig.
Betrouwbaar.
Onafhankelijk..
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