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Voorwoord

Meer dan 2 miljoen kiesgerechtigden hebben vanwege een beperking en/of chronische ziekte moeite om aan 
het stemproces deel te nemen. Gelukkig is hier steeds meer aandacht voor. Diverse belangenorganisaties heb-
ben materiaal ontwikkeld en geven tips aan hun doelgroep om hen te helpen bij verkiezingen.

Om extra aandacht te vragen voor de toegankelijkheid van verkiezingen is het Actieplan toegankelijk stemmen 
tot stand gekomen. U leest hier meer over in hoofdstuk 1.

Deze handreiking is één van de producten die voortgekomen is uit het Actieplan. De handreiking heeft als doel 
gemeenten te helpen bij het beter toegankelijk maken van een stemlokaal voor een specifieke doelgroep. Door 
praktische tips en voorbeelden kunnen gemeenten, vaak op een eenvoudige manier, de toegankelijkheid ver-
beteren.

De handreiking is dan ook een dynamisch document en zal voor iedere verkiezing weer aangevuld worden met 
nieuwe tips en voorbeelden.

Voor de totstandkoming hebben verschillende organisaties input geleverd, waaronder Ieder(in), de Oogvereni-
ging en Stichting Hoormij. Ook is dankbaar gebruik gemaakt van beschikbare informatie van andere belangen-
organisaties, en natuurlijk van gemeenten.
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1 Inleiding

In 2019 is een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van het ministerie van BZK, het ministerie van 
VWS, de Kiesraad, de NVVB en de VNG begonnen met het opstellen van een Actieplan toegankelijk stemmen. 
De focus van het actieplan zijn de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021. Het was de bedoeling het 
actieplan op 17 maart 2020 officieel te lanceren en te ondertekenen, precies een jaar voor de Tweede Kamer-
verkiezingen. Vele organisaties en politieke partijen ondersteunen het actieplan. Als gevolg van het uitbreken 
van de pandemie is de lancering en ondertekening op dat moment niet doorgegaan. Wel is het actieplan op 
15 juni 2020 aan de Tweede Kamer aangeboden en daarmee openbaar geworden. 
Het actieplan draagt mede bij aan de implementatie van het Verdrag inzake de rechten van personen met een 
handicap (VN-verdrag handicap).

Waarom dit actieplan?
Voor meer dan 2 miljoen Nederlanders is het 
uitbrengen van hun stem bij verkiezingen niet 
vanzelfsprekend. Door een beperking en/of 
chronische ziekte hebben zij moeite om aan 
het stemproces zoals we het nu hebben inge-
richt deel te nemen.

De Kieswet schrijft voor dat alle stemlokalen 
zo zijn gelegen en zijn ingericht en uitgerust 
dat kiezers met lichamelijke beperkingen 
zoveel mogelijk hun stem zelfstandig kunnen 
uitbrengen (zie artikel J 4, tweede lid, van de 
Kieswet). Dat betekent dat alle stemlokalen 
moeten voldoen aan de toegankelijkheidsei-
sen. Als dit niet lukt zijn soms goede alterna-
tieven voorhanden. Als dat niet het geval is 
moet de gemeente dit uitleggen aan de 
gemeenteraad door middel van het pas toe 
of leg uit-principe. De brief die het ministerie 
van BZK aan alle colleges van burgemeester 
en wethouders heeft gestuurd geeft hier 
nadere uitleg over. 
Mensen met een lichamelijke beperking mogen wel geholpen worden bij het stemmen, door iemand die ze zelf 
meenemen of door een lid van het stembureau. Artikel J 28 van de Kieswet regelt dit.

Naast de toegankelijkheid voor mensen met een lichamelijke beperking is er ook steeds meer aandacht voor 
de toegankelijkheid voor kiesgerechtigden met een andere beperking. Denk aan een zintuiglijke, verstandelijke 
of psychische beperking of een chronische ziekte. De Kieswet bevat geen specifieke voorschriften met het oog 
op de verbetering van de toegankelijkheid van het stemproces voor deze kiesgerechtigden. Met de ratificatie 
van het VN-verdrag Handicap heeft Nederland zich echter wel verplicht om het recht van personen met een 
beperking te beschermen om in het geheim hun stem uit te brengen bij verkiezingen.

Om de toegankelijkheid van verkiezingen verder te vergroten en meer vanzelfsprekend te maken, is het Actie-
plan toegankelijk stemmen opgesteld.

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBV0004045&artikel=29&z=2016-07-14&g=2016-07-14
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Het actieplan is bedoeld om gemeenten te informeren, kennis te laten delen, te enthousiasmeren en te facilite-
ren. Het actieplan schept nadrukkelijk geen verplichtingen voor gemeenten.

Het actieplan bevat 10 actiepunten die zijn geformuleerd aan de hand van 4 thema’s:
• Toegankelijkheid van stemlokalen
• Begrijpelijke informatie over het stemproces
• Informeren van stembureauleden
• Stimuleren van politieke partijen hun standpunten begrijpelijk en toegankelijk aan te bieden.

In deze handreiking besteden we aandacht aan actiepunt 2 en actiepunt 3.

Actiepunt 2 luidt:
Gemeenten vragen om 1 of meer stemlokalen aan te passen voor specifieke doelgroepen. Voorbeelden zijn: 
een tolk Nederlandse Gebarentaal voor dove kiezers, een gastheer/-vrouw die mensen kan begeleiden, een 
stemlokaal met weinig prikkels en een hulpmiddel voor blinde kiezers.

Actiepunt 3 haakt hierop aan:
Ervoor zorgen dat gemeenten kennis en voorbeelden met elkaar kunnen delen. Op die manier zorgen we dat 
goede ideeën door meer gemeenten worden overgenomen.

Actiepunt 2 is bedoeld om gemeenten attent te maken op de mogelijkheid een stemlokaal voor een specifieke 
doelgroep in te richten. Om gemeenten te helpen hierover in gesprek te gaan met lokale belangenbehartigers 
en inwoners, is deze handreiking geschreven. Deze bevat met name praktische tips, voorbeelden en waar 
mogelijk contactgegevens.

Met de uitvoering van actiepunt 3 worden gemeenten gefaciliteerd in het delen van voorbeelden met elkaar. 
Dit kan bijvoorbeeld tijdens bijeenkomsten (als dit weer mag) maar ook digitaal via het platform van de NVVB 
(www.nvvbplatform.nl). Op dit platform is een apart gedeelte ingericht om informatie over verkiezingen en de 
toegankelijkheid daarvan te kunnen delen.

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen 2022 is het Actieplan Toegankelijk Stemmen hernieuwd. In het 
hernieuwde actieplan is speciaal aandacht voor:
• Toegankelijke stemlokalen
• Toegankelijke informatie
• Stembureauleden
• Politieke partijen

Eén van de actiepunten is de gemeenten de mogelijkheid bieden kennis en praktijkvoorbeelden te delen.
De handreiking is daarom uitgebreid met een aantal nieuwe voorbeelden. Tevens is andere nuttige informatie 
toegevoegd.
Het hernieuwde actieplan is te vinden op de site van de Rijksoverheid.

Deze handreiking zal voor elke nieuwe verkiezing worden herzien.  Zo kan de handreiking steeds behulpzamer 
worden en worden nieuwe voorbeelden toegevoegd. 

In hoofdstuk 2 besteden we aandacht aan hoe een stembureau voor een bepaalde doelgroep kan worden inge-
richt. We noemen hierbij elementen die belangrijk zijn en geven tips voor de uitvoering.

Voorbeelden van gemeenten zijn te vinden in de bijlage.

http://www.nvvbplatform.nl
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/rapporten/2021/10/11/actieplan-toegankelijk-stemmen
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2 Stappen en tips

Om tot een specifiek ingericht stembureau te komen zijn de volgende stappen van belang:
• Behoeftepeiling
• Voorbereiding
• Communicatie
• Uitvoering
• Evaluatie

Hieronder volgt per stap een nadere toelichting.

2.1 Behoeftepeiling
Ga na of er een zorginstelling in jouw gemeente is en overleg met de zorginstelling of de doelgroep behoefte 
heeft en gebaat is bij bepaalde maatregelen. Dit kan zijn de aanpassing aan een stemlokaal maar ook bijvoor-
beeld gerichtere voorlichting of oefenmogelijkheden. 

Daarnaast kun je ook navraag doen bij de collega’s van het sociaal domein in jouw gemeente of bij samenwer-
kingsverbanden. 

Via hun contacten en netwerken, denk daarbij aan de WMO adviesraad, het Gehandicaptenplatform en andere 
structuren hebben zij wellicht al tips en aanbevelingen. 

Ook kun je contact opnemen met lokale belangenverenigingen van ervaringsdeskundige mensen met een 
beperking. Ken je deze organisaties niet? Vraag dan eens na bij Ieder(in), de landelijke koepelorganisatie voor 
mensen met een beperking of chronische ziekte, of zij leden in jouw gemeente hebben. 

2.2 Voorbereiding
In overleg met de zorginstelling, belangenorganisatie en/of doelgroep wordt de volgende stap gezet: Welk 
stemlokaal is het meest geschikt om specifiek voor de gekozen doelgroep in te richten?

Overwegingen daarbij zijn:
• Een stemlokaal in of in de buurt van een/de zorginstelling.
• Een stemlokaal met een bepaalde afmeting.
• De bereikbaarheid van het stemlokaal.
• De toegankelijkheid van het stemlokaal.

Daarna is het van belang in overleg met de doelgroep(organisatie) te bepalen wat er nodig is om het doel te 
bereiken, zoals welk materiaal er geregeld moet worden en hoe gezorgd kan worden voor een goede bereik-
baarheid.

Door een proefopstelling of het tijdig inrichten van het betreffende stembureau kan getest worden of deze aan 
de eisen en wensen voldoet. Het is handig hiervoor gebruik te maken van een ervaringsdeskundige, eventueel 
samen met een belangenorganisatie.

2.3 Communicatie
Als een stembureau ingericht wordt voor een specifieke doelgroep is het uiteraard van belang dat de betref-
fende doelgroep hiervan op de hoogte is en gestimuleerd wordt in het betreffende stemlokaal te komen 
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stemmen. Hoe deze doelgroep het beste bereikt kan worden en welke kanalen het beste benut kunnen worden 
is punt van bespreking met de betreffende belangenorganisatie. Het is zaak dit ruim van te voren te doen, 
omdat er wellicht speciaal (voorlichtings)materiaal ontwikkeld moet worden.

Denk hierbij aan:
• Folders
• Instructiemateriaal
• Websites, zowel van de gemeente als belangenorganisaties
• Bijeenkomsten
• Filmpjes
• E-learnings, enz.

2.4 Uitvoering
Hoe het specifieke stemlokaal op de dag 
van de verkiezingen gebruikt wordt is 
nuttige input voor een volgende verkie-
zing. Daarom is het goed dit gedurende 
de verkiezingsdag te monitoren. Hoe rea-
geren de kiezers, wat vinden zij prettig, 
wat juist niet? Deze input is van belang 
voor de volgende verkiezingen. Betrek 
hier ook weer de belangenorganisatie en 
waar mogelijk ervaringsdeskundigen bij.

2.5 Evaluatie
Bij de evaluatie van de verkiezingen is het 
raadzaam zowel de toegankelijkheid als 
de ervaringen met een voor een speci-
fieke doelgroep ingericht stemlokaal mee 
te nemen. Daarbij kunnen bijvoorbeeld 
de volgende vragen gesteld worden: 
• Voldeden de (te benoemen) voorzie-

ningen?
• Is er gebruik gemaakt van de voorzie-

ningen?
• Hoeveel mensen hebben gebruik 

gemaakt van de voorzieningen?

Kanttekening daarbij is dat niet het aantal gebruikers doorslaggevend moet zijn maar wat gebruikers ervan von-
den. De monitoring tijdens de verkiezingsdag levert hiervoor belangrijke input.
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Bijlage

Voorbeelden van gemeenten 

De volgende voorbeelden komen aan de orde:
• Voorzieningen voor blinden en slechtzienden
• Voorzieningen voor doven en slechthorenden
• Stembureau met meerdere voorzieningen
• Het inzetten van een gastheer of gastvrouw, extra ondersteuning
• Prikkelarm stembureau
• Het organiseren van een proefstemming
• Prokkelduo (Stichting Prokkel)
• Overige informatie

Voorzieningen voor blinden en slechtzienden
Zelfstandig stemmen is helaas nog niet voor 
iedereen in Nederland mogelijk. Sliedrecht en 
Den Haag zijn twee gemeenten die hier veran-
dering in willen brengen. Bij de verkiezingen in 
2019 waren er in deze gemeenten voor het eerst 
stemhokjes met een koptelefoon en een speci-
ale mal met gaatjes. Met deze hulpmiddelen 
konden mensen met een visuele beperking ook 
zelfstandig en anoniem hun stem uitbrengen. 
Verder zijn er in beide gemeenten testteams van 
ervaringsdeskundigen ingezet om de toeganke-
lijkheid van de verkiezingen te verbeteren. In 
Den Haag hielpen de stichting Voorall en de 
Oogvereniging om de toegankelijkheid van 
online informatie over de verkiezingen te verbe-
teren. Zo kwamen de kandidatenlijsten in audio-
vorm op de website te staan en werd er een rou-
tebeschrijving voor blinden en slechtzienden 
toegevoegd. (Uit: ‘(Digitale) Inclusie: aan de slag 
met gemeentelijke dienstverlening’ – VNG 2020)

Gemeente Den Haag
De gemeente Den Haag heeft een aantal stem-
bureaus voorzien van een stemmal met audio-ondersteuning.

Extra maatregelen:
• Toegankelijke website, waar locaties voor stembureaus worden weergegeven met specifieke doelgroep 

gerichte voorzieningen.
• Bijvoorbeeld: Vibes (Visueel Beperkt Stemmen) d.m.v. Iconen
• De Stembureautoepassing van de stemmal en de auditieve begeleiding van de Stembox
• De audio files van de kandidatenlijsten en de routebeschrijving voor blinden en slechtzienden op de website
• Getest met Oogvereniging en Voorall

Deze voorzieningen maken het zelfstandig kunnen stemmen mogelijk voor blinden en slechtzienden inclusief 
de voorbereiding op het stemproces dat deze doelgroep thuis kan doen.
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Neven-effect is dat sommige ouderen en laaggeletterden ook voordeel ondervinden bij het gebruik van de 
voorzieningen.

Gemeente Sliedrecht
Om zo veel mogelijk inwoners de gelegenheid te geven zelfstandig te stemmen is in Sliedrecht de afgelopen 
verkiezingen (Provinciale Staten en Waterschappen in maart 2019 en het Europees Parlement in mei 2019) een 
stemhokje geplaatst voor slechtzienden en blinden, compleet met Audiobox en stemmal. Deze proef is succes-
vol uitgevoerd, ook tijdens de aankomende verkiezingen zet Sliedrecht deze mogelijkheid in. In de regio heeft 
dit voorbeeld al verschillende gemeenten geïnspireerd om ook visueel beperkten de kans te geven zelfstandig 
te stemmen.

Contactgegevens: verkiezingen@sliedrecht.nl 

Meer informatie
Ter illustratie hier de link naar een filmpje. Het filmpje geeft een mooie samenvatting en twee gebruikers komen 
aan het woord.
Blinden en slechtzienden zijn zelfredzamer geworden op het gebied van stemmen.

Gemeente Haarlem
De gemeente Haarlem heeft het stembureau in 
de publiekshal in het gemeentehuis speciaal 
ingericht voor blinden en slechtzienden.

Extra maatregelen:
• Er zijn tijdelijke geleidelijnen aangebracht 

in de hal
• De kandidatenlijsten zijn als audio-bestand 

gepubliceerd (via internet)
• Er is een routebeschrijving op de website 

geplaatst specifiek voor blinden en slecht-
zienden

• Er is een kandidatenlijst in braille aanwezig 
op het stembureau

• Er is gebruikt gemaakt van een zoge-
naamde stemmal met audio-ondersteuning 
via een soundbox waarmee blinde kiezers 
zelfstandig hun stem konden uitbrengen.

Contactgegevens:  
verkiezingen@haarlem.nl 

Meer informatie
De Oogvereniging heeft onder andere een aantal brochures ontwikkeld met handige tips over het stemmen 
voor blinden en slechtzienden. Belangrijk is bijvoorbeeld de verlichting op de route naar het stembureau, als-
ook in het stemhokje. In ieder stembureau moet een loep met verlichting aanwezig zijn.
Kiesgerechtigden die lid zijn ontvangen rondom verkiezingen een mail van de Oogvereniging met een link naar 
de informatie op hun website. Hier is onder meer te vinden welke stembureaus geschikt zijn.

Meer informatie vindt u op de website van de Oogvereniging. 
 

mailto:verkiezingen%40sliedrecht.nl?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=wq4RR1Z3Y_w
mailto:verkiezingen%40haarlem.nl?subject=
https://www.oogvereniging.nl/leven-werken/alle-onderwerpen/stemmen
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Voorzieningen voor doven en slechthorenden

Gemeente Breda
De gemeente Breda overweegt in de stemlokalen extra voorzieningen te treffen voor doven en slechthorenden. 
Daartoe heeft men contact opgenomen met de Stichting Hoormij. De Stichting Hoormij geeft de volgende tips, 
vaak ook heel geschikt voor laaggeletterden:
• Geen achtergrondgeluiden, dus geen radio aan
• Gebruik korte zinnen
• Articuleer duidelijk
• Praat langzaam 

draag een doorzichtig mondkapje zodat de kiezer de mondbewegingen kan volgen ( liplezen) 
Opmerking: in de situaties dat een mondkapje van type IIR verplicht is voorgeschreven (bij het geven van 
hulp in het stemhokje aan een persoon met een fysieke beperking) is het dragen van een doorzichtig mond-
kapje niet mogelijk.

• Leg een (geplastificeerd) A4 neer met daarop wat de kiezer moet doen, bijv:
1. Geef uw stempas
2. Toon uw id-bewijs
3. U krijgt daarna uw stembiljet

• Het is mogelijk gebruik te maken van een taaltolk (AVA app) op je telefoon of tablet, zie:
    

Hiermee wordt de gesproken tekst op je telefoon getoond. De kiezer kan meelezen.
Wel moet hierbij in overweging worden genomen dat een spraakherkenningsapp niet 
altijd betrouwbaar is, bijvoorbeeld als gevolg van omgevingsgeluiden. 

Bij deze tips moet worden opgemerkt dat niet alle doven en slechthorenden het als prettig ervaren indien 
gesproken wordt in korte zinnen met extra articulatie. Zij kunnen dit als betuttelend ervaren. De meesten zijn 
gewend aan het dagelijkse spreektaalgebruik.
Het is vooral goed om aan de slechthorende te vragen hoe hij of zij jou het beste kan verstaan.

Om bewustwording te bevorderen heeft de directeur van de Stichting Hoormij de volgende aanbevelingen 
meegegeven:
• Herkenning en erkenning van de beperking van doven en slechthorenden. Dit kan – in geval van de verkie-

zingen – vooraf kenbaar gemaakt worden aan de voorzitters en leden van de stembureaus. 10% van de 
Nederlanders heeft een hoorprobleem in enigerlei vorm en Nederland kent 450.000 – 500.000 hoortoestel 
gebruikers. 

• Wees u ervan bewust dat een hoortoestel het probleem niet oplost: ook als iemand een hoortoestel draagt 
kan deze persoon moeite hebben met verstaan en begrijpen wat er wordt gezegd;

• Zorg dat de leden van het stembureau de mensen aankijken. Veel slechthorenden hebben zich het liplezen 
in enigerlei mate eigen gemaakt;

• Praat niet over grote afstand, maar wacht tot de stemmers binnen de anderhalve meter van de tafels zijn. 
Overdreven hard praten is vaak niet nodig, maar er moet wel duidelijk worden gearticuleerd;

• Gebruik waar mogelijk gebaren en wijs bijvoorbeeld op de stemkaart als iemand daarover iets wil duidelijk 
maken (machtiging, naam o.i.d.);

• Laat mensen waar mogelijk meekijken op een beeldscherm of gebruik Live transcribe of AVA (een app op 
de telefoon, zie de eerder gemaakte opmerking hierover);

• Schrijf bij onduidelijkheid trefwoorden op een stuk papier;
• Technische hulpmiddelen. Deze zijn er in soorten en maten. Vaak heeft de slechthorende deze zelf in bezit. 

Vertel dit aan de werknemers van de stembureaus zodat ze weten wat ze kunnen verwachten.

Meer informatie
www.stichtinghoormij.nl 
www.sterkerdoor.nl

http://www.stichtinghoormij.nl
http://www.sterkerdoor.nl 
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Op de site van het Dovenschap is een flyer te vinden met handige communicatietips. De inhoud van de flyer is 
afgestemd met andere organisaties: https://www.dovenschap.nl/communicatietips/ 

Gemeente Groningen 
De gemeente Groningen heeft een stembureau ingericht voor doven en slechthorenden. Daartoe heeft men 
contact gehad met het Dovenschap.

Gemeente Utrecht
De gemeente Utrecht heeft voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 twee gebarentalige stembureaus 
ingericht. Deze stembureaus kwamen tot stand op initiatief van een inwoner met een auditieve beperking.
De stembureaus werden bemenst door voornamelijk doven en slechthorenden, die in gebarentaal communi-
ceerden. Maar ook andere vormen van communicatie waren mogelijk, dus niet alleen mensen die de Neder-
landse Gebarentaal beheersten, maar ook andere kiesgerechtigden konden gebruik maken van deze stembu-
reaus. Voor hen waren er tolken Nederlandse Gebarentaal – Nederlands aanwezig. 
Er waren aanwijskaarten beschikbaar en er was ook rekening gehouden met de akoestiek in de ruimten.
Vooral belangrijk is het stembureau in te richten in samenwerking met ervaringsdeskundigen.

Contactgegevens: verkiezingen@utrecht.nl 

Stembureau met meerdere voorzieningen

Gemeente Amersfoort
De gemeente Amersfoort heeft een ‘Xtra toegankelijk stembureau’ ingericht. Zo bood de gemeente ook men-
sen met een beperking de mogelijkheid zoveel mogelijk zelfstandig hun stem uit te brengen.
Dit stembureau had onder andere voorzieningen voor mensen met een visuele of auditieve beperking. Zo was 
er een stemmal met soundbox aanwezig en was het stembureau voorzien van een tolk Nederlands – Neder-
landse Gebarentaal. De vrijwilligers op het stembureau hadden zelf ook een beperking.
Tevens was er een oefenlokaal aanwezig, waren er extra brede stemhokjes en een lage stembus.
Het Xtra toegankelijk stembureau is tot stand gekomen in samenwerking met ervaringsdeskundigen.
Voor de gemeenteraadsverkiezingen wil de gemeente Amersfoort vijf Xtra toegankelijke stembureaus inrichten, 
te weten één prikkelarm stembureau voor mensen met een verstandelijke of psychische beperking, twee stem-
bureaus met extra voorzieningen voor mensen met een visuele beperking en twee stembureaus voor kiezers 
met een auditieve beperking.

Contactgegevens: verkiezingen@amersfoort.nl

Het inzetten van een gastheer of gastvrouw, extra ondersteuning

Gemeente Hellevoetsluis
Eén stembureaulid heeft de functie van gastheer/gastvrouw opgedragen gekregen om stemmers bij proble-
men waar mogelijk te helpen.

Gemeente Zwijndrecht
De gemeente Zwijndrecht heeft extra faciliteiten geboden om de bemensing op de stembureaus optimaal in te 
zetten en zodoende ruimte te bieden voor extra capaciteit tijdens de verkiezingsdagen. Hierbij kunt u denken 
aan stemmers op hun eigen tempo te kunnen informeren over het kiesproces.

Contactgegevens: team-verkiezingen@zwijndrecht.nl 

https://www.dovenschap.nl/communicatietips/
mailto:verkiezingen%40utrecht.nl?subject=
mailto:verkiezingen%40amersfoort.nl?subject=
mailto:team-verkiezingen%40zwijndrecht.nl?subject=
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Prikkelarm stembureau

Gemeente Assen
Eén van de stembureaus moet een prikkelarm stembureau worden. Dat is het voornemen van de gemeente 
Assen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Voor het inrichten van een prikkelarm stembureau zal een 
rustige locatie worden gekozen dat gunstig is gelegen. Er mogen weinig tot geen posters aan de muren han-
gen en ook zal er aandacht zijn voor de verlichting.

Contactgegevens gemeente Assen: verkiezingen@assen.nl   

Het organiseren van een proefstemming

Gemeente Culemborg
De gemeente Culemborg heeft een proefstemming georganiseerd.

Contactgegevens: verkiezingen@culemborg.nl 

Prokkelduo (Stichting Prokkel)

Gemeente Aalten
Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 zat op één van de stembureaus in de gemeente Aalten een 
zogenaamd Prokkelduo. Een Prokkelduo bestaat uit een persoon met en een persoon zonder een (licht) ver-
standelijke beperking. Het inzetten van een Prokkelduo op een stembureau is een initiatief van de Stichting 
Prokkel, een organisatie die zich inzet voor het samen organiseren van activiteiten door organisaties, bedrijven 
en particulieren mét mensen met een verstandelijke beperking.
Een Prokkelduo kan op een stembureau in principe alle werkzaamheden verrichten die andere stembureaule-
den ook doen. Denk daarbij aan het controleren van de identiteitsbewijzen, het wijzen van de weg en het tellen 
van de stemmen die in de stembus gaan.
Alle stembureauleden, ook de leden met een verstandelijke beperking, volgen de opleiding tot stembureaulid 
en leggen de toets af. 
De aanwezigheid van een Prokkelduo maakt niet alleen het stembureau inclusiever, maar kan ook bijdragen aan 
de toegankelijkheid van het stemproces. Mensen met een verstandelijke beperking merken vaak ontoeganke-
lijkheden op die anderen over het hoofd zien, zoals onduidelijke taal of een teveel aan prikkels. 
De gemeente Aalten streeft ernaar bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 de mensen met een verstande-
lijke beperking zelfstandig in te zetten, dus zonder een Prokkelmaatje.

Contactgegevens gemeente Aalten: verkiezingen@aalten.nl 

Contactgegevens Stichting Prokkel: info@prokkel.nl of telefoonnummer 06-24677785

Meer informatie
Wethouder Aalten doet oproep aan andere gemeenten - Stichting Prokkel (filmpje)
Ervaring inclusieve stembureaus van wethouder Wikkerink (Aalten) - Stichting Prokkel (tekst)
https://www.prokkel.nl/inclusieve-stembureaus/info-voor-gemeenten/

mailto:%20verkiezingen%40assen.nl?subject=
mailto:verkiezingen%40culemborg.nl?subject=
mailto:verkiezingen%40aalten.nl?subject=
mailto:info%40prokkel.nl?subject=
https://www.prokkel.nl/nieuws/wethouder-aalten-doet-oproep-aan-andere-gemeenten/
https://www.prokkel.nl/verhaal/ervaring-inclusieve-stembureaus-van-wethouder-wikkerink-aalten/
https://www.prokkel.nl/inclusieve-stembureaus/info-voor-gemeenten/
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Overige informatie

Leer Zelf Online
LZO is opgericht om allerlei kwetsbare groepen in de maatschappij te helpen moeilijke informatie te begrijpen. 
Men richt zich o.a. op mensen met een verstandelijke beperking, senioren, laaggeletterden, migranten, kinde-
ren, gedetineerden en cliënten uit de GGZ.
Er is een speciale website ontwikkeld  (https://www.hoewerktstemmen.nl/) met informatie over het stemproces. 
Ook biedt deze site de mogelijkheid om te ‘proefstemmen’. 

LZO heeft in samenwerking met Voorall en Ipse de Bruggen op 11 februari 2021 een onderzoek uitgevoerd naar 
het stemmen door mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Door met deze ervaringsdes-
kundigen het stemproces te doorlopen werd in beeld gebracht hoe het stemproces verloopt en door hen wordt 
ervaren.

Meer informatie
Link naar de website: https://www.hoewerktstemmen.nl/
https://www.leerzelfonline.nl/files/Downloads/Rapport_proefstemmen_final.pdf

https://www.hoewerktstemmen.nl/
https://www.hoewerktstemmen.nl/
https://www.leerzelfonline.nl/files/Downloads/Rapport_proefstemmen_final.pdf
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