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Wat voor Gelderlander bent u?

recente projecten

• Typen niet-stemmers (BZK, 2018)

Kijk op https://typegelderlander.kieskompas.nl

• Wat voor type Europeaan bent u?
(Trouw, 2019)
• Wat voor Gelderlander bent u?
Gelderse opinies in beeld (provincie, 2019)
• Politieke persona’s in Iran (Nederlandse ambassade, 2017)
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Trendsetter

• Vele tinten groen, typen mileudenkers in Gelderland (provincie,
2019)
• What kind of Aussie you are? Meet
the 7 political tribes (Fairfax Media, 2015)

Interesse in deelname Gelderland Panel? Vraag hier!
Meer informatie over Kieskompas’ unieke methode?
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Bel onze projectleider Jeroen van Lindert op 06 83 21 60 73.
Of stuur een mail naar jeroen@kieskompas.nl.

