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Samenvatting  

 
In opdracht van Gemeente Velsen hebben Ianthe Dickhoff en Lisa Niesten, tezamen met collega’s van 
Burgerzaken en de Griffie, een opkomst bevorderende campagne uitgevoerd.  
 
Deze campagne bestond uit de volgende elementen: 

 een social media campagne met hashtag #Velsenindestemming 

 mobiele stemlocatie “De Stembus” 

 stemhulp Velsen.MijnStem.nl 

 tijdelijke milieuvriendelijke gronduitingen 

 video’s met lokale jongeren over verkiezingsthema’s 

 bezoek aan 3 jongerencentra 

 jongerenbijeenkomst in een café 

 jongerenambassadeurs via contacten met lokale jongeren 

 verkiezingswebsite velsen.nl/verkiezingen 

 persaandacht 
 
Lisa Niesten was al bekend met Gemeente Velsen vanuit haar stage en eerdere werkzaamheden en 
woont momenteel in IJmuiden. Voor Ianthe Dickhoff was de gemeente een nieuw werkveld. Aan de 
ene kant hielp dat ons om met een frisse blik dit project op te zetten, om zodoende dingen anders 
dan anders te doen. Aan de andere kant werkte het in bepaalde aspecten ook vertragend en soms 
belemmerend om weinig voorkennis te hebben van de gang van zaken in Gemeente Velsen.  
 
Samen met Burgerzaken en de Griffie vormden we Team Verkiezingen. We zijn een aantal keer 
bijeengekomen om de grote lijnen te bespreken en hebben verder onderling met elkaar afgestemd 
op raakvlakken. De onderlinge afstemming verliep behoorlijk goed, maar soms nam de waan van de 
dag het een beetje over en kon de communicatie op dat soort momenten nog wat beter. We hebben 
te maken gehad met ziekteverzuim (griepepidemie) en het overlijden van een kandidaats-raadslid. 
Beide zaken hadden weerslag op de opkomstcampagne.  
 
In dit document bespreken we de ontwikkeling, uitvoering en resultaten van de campagne. Hier in 
het kort de opkomstresultaten: er hebben 28.198 inwoners hun stem uitgebracht voor de 
gemeenteraadsverkiezingen 2018, een opkomst van 51,91%. Dit is 0,69% hoger dan de opkomst van 
51,22% bij de gemeenteraadsverkiezingen 4 jaar geleden in 2014. Er waren dit keer 54.341 
kiesgerechtigden en er waren in totaal 28.001 geldige stemmen. Hoewel het doel uiteraard was om 
de opkomst te verhogen, is het effect van de campagne niet meetbaar. We hebben daarom vooraf 
afgesproken de campagne voornamelijk kwalitatief te beoordelen.  
 
We hebben veel positieve reacties gehad op de campagne vanuit jongeren, maar ook vanuit de 
overige inwoners. De jongeren die we hebben gesproken waren erg positief dat de gemeente hen 
benaderde en naar hen luisterde. De stemhulp Velsen.MijnStem.nl, de mobiele Stembus en de 
gronduitingen werden door veel inwoners gewaardeerd.  
 
Op basis van onze ervaringen in het contact met jonge kiezers raden wij aan om in het vervolg niet 
alleen vlak voor verkiezingen, maar continue te blijven communiceren met inwoners over de rol van 
de gemeente, besluitvormingsprocessen, de gemeenteraad, de lokale thema’s, speerpunten én 
pijnpunten binnen de gemeente. Aan het slot van dit document doen wij een aantal aanbevelingen 
uit onderzoek (vanaf p.31), delen we suggesties uit aanbod en eigen ervaring om de betrokkenheid 
met jongeren binnen Gemeente Velsen te bestendigen.  
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Inleiding 

 

Op verzoek van burgemeester Frank Dales zijn Lisa Niesten en Ianthe Dickhoff vanaf eind oktober 
2017 aangesteld om binnen Gemeente Velsen de opkomst van jongvolwassenen (18+) te bevorderen 
bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Jongeren zijn een doelgroep waarvan vaak 
gezegd wordt dat deze lastig te bereiken is. De politieke kennis van jongeren is vaak (nog) beperkt en 
het imago van de gemeente nodigt niet uit tot een hoge mate van betrokkenheid bij de verkiezingen. 
Het is dus wat uitdagend om in 5 maanden tijd positief resultaat neer te zetten met beperkte kennis 
over, en contacten onder, jongeren in Gemeente Velsen. Wij namen deze uitdaging echter graag aan, 
want wij zien een grote meerwaarde in de politieke betrokkenheid van jonge kiezers.  
  
Lisa Niesten is begonnen als stagiair bij Gemeente Velsen en heeft daarna extern gewerkt aan het 

organiseren van het MRA/Board EU event.  Ze heeft ook bijgedragen aan het Velsens programma 

Zomerhitte van 2017. Lisa is gedurende dit project 23 jaar geworden en sinds anderhalf jaar 

woonachtig in IJmuiden. Door haar leeftijd valt Lisa onder de doelgroep zoals wij die definieerden. 

Ianthe Dickhoff werkt als communicatieadviseur en komt uit de regio. We hebben samen met de 

Griffie en de afdeling Burgerzaken een projectteam opgericht onder de naam Team Verkiezingen.  

In dit document lees je over het proces van het ontwikkelen van de campagne, de samenwerking en 
uitvoering. Tot slot delen we aanbevelingen op basis van onze ervaringen en suggesties voor een 
mogelijk vervolg.   
 
Vragen over onze aanpak? 
Mail Ianthe op ianthe@dickhoff.me of bel 06-14459262.  
 
 

Doelstellingen van de opkomstcampagne  
 
1) De opkomst van jongeren bevorderen voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 in Gemeente 
Velsen 
2) Beter begrip creëren wat er onder jongeren leeft in Gemeente Velsen 
3) Jongeren meer betrekken bij de lokale politiek 
4) Gemeente Velsen vaardiger maken in jongerencommunicatie 
 

 
Doelgroep 

 

Jongeren van 18- 24 jaar in gemeente Velsen.  

We hebben voor deze doelgroep gekozen omdat dit ruimschoots jongeren omvat die voor de eerste 

én tweede keer mogen gaan stemmen. Het gros van deze groep heeft ook al een of twee keer 

landelijk mogen stemmen voor de Tweede Kamer. We kiezen voor een focus op zowel first time 

voters en second time voters op aanbeveling van onderzoeksrapport Verbetering op Komst en op 

basis van onze eigen ervaringen. Immers, de eerste keer als je mag stemmen is het spannend en wil 

je het wel eens meemaken. Als je de tweede of derde keer ook komt, dan getuigd dat al meer van 

een politieke interesse. Om de democratische betrokkenheid van jongeren aan te wakkeren en 

proberen vast te houden kiezen wij dus bewust voor een bredere doelgroep dan alleen de voor het 

eerst kiesgerechtigden.  

mailto:ianthe@dickhoff.me
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Binnen Gemeente Velsen zijn er op 21 maart 4.899 kiesgerechtigden tussen de 18 en 24 jaar. De 
gemeente heeft op 21 maart 2018 in totaal 54.341 kiesgerechtigden. De kiezers tussen de 18-24 jaar 
omvatten dus 9,02 % van het totaal aantal kiesgerechtigden1. 
 

 
Aanpak 
 
We zijn begonnen met onderzoek naar de lokale context en passende opkomst bevorderende 
middelen om vervolgens, op basis van onze bevindingen, de campagne te ontwerpen. Daarop volgde 
logischerwijs de uitvoering. In de bijlagen vind je de communicatiekalender die leidraad was voor dit 
project.  
 
 

De onderzoeksfase 
 
In deze eerste fase zijn we gestart met het verzamelen van zoveel mogelijk achtergrondinformatie 
rondom de gemeenteraadsverkiezingen, opkomstbevordering, jongeren en de verkiezingen in 
Velsen. We hebben informatie verzameld via de volgende bronnen: 
 

Onderzoeksrapporten en artikelen 
● Onderzoeksrapport ‘Verbetering op Komst’ – van Ostaaijen (november 2016) van de 

Universiteit Tilburg: een verkenning naar effectieve gemeentelijke inzet van 
communicatiemiddelen voor de opkomst bij lokale verkiezingen. 

● De Stembus voorbij – van Ostaaijen (maart 2017): een onderzoek naar het effect van een 
gemeentelijke campagne op de lokale opkomst bij de herindelingsverkiezing in Meierijstad.  

● Proefschrift van Chris Aalberts: Aantrekkelijke politiek? Een onderzoek naar jongeren en 
popularisering van politiek. Lees hier de samenvatting met de conclusie: vijf vragen over 
opkomstbevordering onder jongeren. 

● Citisens onderzoek naar opkomstbevordering tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. 
● ProDemos – Special Gemeenteraadsverkiezingen 2018 
● ProDemos - Special Gemeenteraadsverkiezingen: first time voters  
● Artikelen David Kok op Overheid in Contact: 

o Opkomstbevordering 2018: Niet geschoten, altijd mis?  
o Onderzoek opkomstbevordering gemeenteraadsverkiezingen nog steeds op goed 

geluk 
 

Dataverzameling 
● Data over de doelgroep, via informatiemanagement (zie bijlage 1) 
● Data CBS opleidingsniveau (zie bijlage 2) 
● Flitspeiling jongeren over wonen in de gemeente Velsen, Beverwijk en Heemskerk 

 1492 reacties totaal, waarvan 810 uit Velsen. 
● Flitspeiling jongeren over participatie in Gemeente Beverwijk, Heemskerk en Velsen 

671 reacties totaal, verdeeld over Beverwijk, Heemskerk en Velsen.  
 

Collega’s met kennis en kunde 

● Burgerzaken / Communicatie / Griffie met o.a. informatie over eerdere verkiezingen 

● Sociaal Domein; afdeling jeugd 

● Jongerenwerkers en buurtsportcoaches van Stichting Welzijn Velsen 

                                                           
1 Bron: Informatiemanagement, persoonlijke correspondentie met werknemer 

http://www.vanostaaijen.nl/wp-content/uploads/2016/11/Verbetering-op-komst-onderzoeksrapport-2016.pdf
http://lokale-democratie.nl/sites/default/files/2017-11/Onderzoek%20de%20stembus%20voorbij.pdf
https://pure.uva.nl/ws/files/4404474/41161_Thesis.pdf
https://pure.uva.nl/ws/files/4404474/41161_Thesis.pdf
http://www.chrisaalberts.nl/item/vijf-vragen-opkomstbevordering-jongeren/
http://www.chrisaalberts.nl/item/vijf-vragen-opkomstbevordering-jongeren/
http://citisens.nl/opkomstbevordering/
https://www.prodemos.nl/wp-content/uploads/2018/01/ProDemos-nieuwsbrief-special-Gemeenteraadsverkiezingen-2018.pdf
https://www.prodemos.nl/wp-content/uploads/2016/05/ProDemos-nieuwsbrief-special-gemeenten_210-x-297-mm-voor-web.pdf
https://www.overheidincontact.nl/opkomstbevordering-2018-niet-geschoten-altijd-mis/
https://www.overheidincontact.nl/onderzoek-opkomstbevordering-gemeenteraadsverkiezingen-nog-steeds-op-goed-geluk/
https://www.overheidincontact.nl/onderzoek-opkomstbevordering-gemeenteraadsverkiezingen-nog-steeds-op-goed-geluk/
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● Het Velsens ‘Burgerbeest’ 

● Communicatieadviseurs 

● Collega’s van Sportzaken 

● Een jonge medewerker communicatie  

● John van Dijkfonds 

● Jong Velsen 

 

Overig onderzoek 

● VNG Fora: wat doen andere gemeenten qua opkomstbevordering? 

● Wat doen omliggende gemeenten? (Haarlem, Beverwijk en Heemskerk) 

● Debat Tweede Kamer verkiezingen in maart 2017 (via RTV Seaport) 

● Zijn er representatieve influencers in de gemeente? 

● Jongerenwebsites, bijv. Vice, voor o.a. tone of voice 

● Creatieve jongerenbureaus  

 

Masterclass, workshops en bijeenkomsten 
● Masterclass Citisens Campagne gemeenteraadsverkiezingen (29 augustus) 

o ACHTUNG Masterclass – “Don’t fuck up” 
o Masterclass Nicolette Ouwerling – Campagne gemeenteraadsverkiezingen 

● Logeion bijeenkomst (3 oktober): hoe krijgen we meer mensen naar de stembus op 21 
maart? (zie appendix II)  

● Communicatie workshop Omgevingsanalyse  
 
Een communicatieadviseur bood Gemeente Velsen, binnen de Gereedschapskist Communicatie van 
Graag Gedaan!, een workshop Omgevingsanalyse aan. Deze workshop baseerde zich op enkele 
methodes uit de Factor C methodiek, ontwikkeld door het Rijk. Wij sloten aan bij deze workshop, om 
onze bevindingen over de lokale context te testen en aan te vullen met nieuwe inzichten.  
 
Naar aanleiding van de workshop Omgevingsanalyse hebben we een overzicht gemaakt voor onze 
campagne ‘meer jongeren naar de stembus’. In het overzicht komen de actoren die relevant zijn voor 
onze campagne aan bod, hun standpunten, belangen, problemen en eventuele opties die we de 
actoren kunnen bieden en aansluiten bij onze campagne. 
  
In de opkomstbevordering campagne spelen de volgende actoren een rol: Burgemeester Frank Dales, 
de Raad, het Presidium, het John van Dijk fonds en jongeren. We hebben in de groep jongeren 
onderscheid gemaakt tussen de first time (18-22) en second time voters (22-24, omdat beide 
leeftijdsgroepen volgens ons andere standpunten hebben om wel of niet te gaan stemmen. 
  
In het bepalen van het standpunt van de actoren hebben we gekeken naar de vraag of het voor deze 
actor belangrijk is om een campagne te voeren specifiek gericht op jongeren tussen de 18-24 jaar. Is 
het echt bevorderend voor de opkomst, of is de groep jongeren misschien te beperkt? Hebben 
jongeren echt specifieke communicatie nodig, of gaat het meer om de inhoud van de informatie? 
Vervolgens hebben we op basis van deze standpunten de belangen uiteengezet: waarom hebben de 
actoren baat bij een jongerencampagne en jongeren die naar de stembus gaan? En wat zouden 
eventuele problemen kunnen zijn die de actoren hebben bij een dergelijke campagne? Is er 
bijvoorbeeld sowieso desinteresse van jongeren in de politiek, ongeacht een gerichte campagne, of 
voelen de jongeren zich niet gehoord en zijn zij te weinig bekend met de inhoud? Tot slot hebben we 
in kaart gebracht welke opties we de verschillende actoren zouden kunnen bieden: van de kennis van 

http://citisens.nl/masterclass/
http://citisens.nl/wp-content/uploads/ACHTUNG-MASTER.pdf
http://citisens.nl/wp-content/uploads/ONLINE-COMM-MC.pdf
https://www.logeion.nl/k/n1440/news/view/172916/102549/hoe-krijgen-we-mensen-naar-de-stembus-op-21-maart-2018.html?utm_source=mailing&utm_medium=email&utm_campaign=Presentaties%20Meer%20jongeren%20naar%20de%20stembus%20-%203%20oktober%202017
https://www.communicatierijk.nl/vakkennis/f/factor-c
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de jongeren over de politiek vergroten en aansluiten bij de belevingswereld van jongeren tot een 
workshop jongerencommunicatie door jongeren zelf en media aandacht. 
 

● Communicatie workshop SAMR Leefstijlkaarten 
 
Tijdens de workshop leefstijlkaarten van SAMR werd het leefstijlsegmentatie model BSR uiteengezet. 
Waarom doen mensen de dingen die ze doen? Gedrag kan worden bepaald aan de hand van leefstijl. 
Het BSR model hanteert 4 kleuren: groen, geel, blauw en rood. Iedere kleur omvat een bepaald type 
leefstijl / gedrag. Aan de hand van dit model behandelden we een aantal cases uit de Gemeente 
Velsen: wat voor inwoners hebben we in de Gemeente Velsen, en waar bevinden die zich per wijk? 
Vervolgens kun je op basis van dit beeld de inwoners gerichter benaderen bij de uitvoering van 
projecten. Hecht de ene groep veel waarde aan inspraak en participatie, terwijl voor de andere groep 
duidelijke informatie over wat er gaat gebeuren juist belangrijk is. Helaas konden we de 
verkiezingscampagne niet behandelen in de workshop omdat dit ging om een gemeente breed 
perspectief, en de workshop meer gericht was op wijk specifieke projecten. Wel hebben we een 
goed beeld kunnen schetsen van wat voor inwoners er over het algemeen in Velsen aanwezig zijn en 
hoe de leefstijlkaarten verschillen per woonkern. 
 
 

Ontwerpen van de campagne 
 
We hadden door ons onderzoek snel beeld voor ogen van welke kant we op wilden met onze eigen 
campagne en welke informatie we daarvoor nog nodig hadden. Het bleek binnen de organisatie 
soms nog best lastig om de juiste personen te vinden die ons aan de gewenste informatie konden 
helpen. Het bleek dat niemand zich direct met onze doelgroep, jongeren uit de gemeente Velsen 
tussen de 18 en 24 jaar, bezighield. Er zijn vanuit het Sociaal Domein, afdeling Jeugd, natuurlijk wel 
contacten met jongeren en met wijkteams / maatschappelijk werkers die zich met jongeren bezig 
houden, maar hierbij gaat het voornamelijk om jongeren met problemen, die bijv. bij jeugdzorg 
terecht komen. Met het overgrote deel van onze doelgroep is er geen direct contact. Het was dus 
wat lastiger dan gedacht om informatie over en bij de doelgroep op te halen. Via social media, 
jongerenwerkers en de contactgegevens uit de flitspeilingen zijn we een heel eind gekomen.  
 
Vervolgens was er natuurlijk een doel te behalen met onze inspanningen: meer jongeren naar de 
stembus krijgen. Een van de klassieke communicatiemodellen hanteert de volgende drie stappen om 
mensen ergens van te overtuigen of iets te laten doen: 
 

1. kennis (welke informatie is nodig?) 
2. houding (hoe krijg je de gewenste houding t.o.v. het onderwerp?) 
3. gedrag (hoe stuur je op het gewenste gedrag voor het doel?) 

 
Er zijn kanttekeningen bij dit model te plaatsen, omdat dit geen rekening houdt met 
omgevingsfactoren en uitgaat van rationele overwegingen terwijl emotie ook een rol kan spelen. Wij 
hebben daarom voor onszelf als eerste stap kennis opdoen over de doelgroep als essentieel bepaald. 
Welke kennis hebben jongeren in Velsen over de lokale politiek? Hoe staan ze er tegenover? Wat 
voor gevoel hebben ze erbij en waar komt dat door? Welk gedrag vertonen ze (wel/niet 
stemmen/twijfels en waardoor zijn ze over te halen?). We hadden, op basis van bovenstaande, de 
volgende overwegingen bij het ontwerpen van de campagne: 
 

 Het is cruciaal om informatie op te halen bij de doelgroep zelf:  

Wat vinden lokale jongeren belangrijk? Hoe willen ze benaderd worden in de communicatie? 
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Hoe kijken ze naar de gemeentepolitiek? Wat voor informatie missen ze en zouden we 

kunnen bieden? Op welke manier vinden ze het prettig om informatie tot zich te nemen? 

 Testen bevindingen van de omgevingsanalyse. Klopt dit met onze ervaringen tijdens de 

campagne? Waar moeten we bijsturen? 

 Hoe kunnen we het beste dialoog bevorderen en bestendigen? 

 Hoe kunnen we jongeren zélf een podium geven en ze niet alleen passieve ontvangers laten 

zijn van gemeentelijke communicatie? 

 

Wij hebben besloten om social media in te zetten omdat jongeren (en zo’n 45.000 inwoners van 

Velsen) op social media te bereiken zijn. In de presentatie van Achtung tijdens de Masterclass 

Gemeenteraadsverkiezingen van Citisens werd benadrukt dat jongeren bijna de hele dag door op 

social media te vinden zijn, naast de normale activiteiten van de dag, en vaak pas aan het eind van de 

dag de traditionele (print) media doornemen.  

 

Daarnaast wilden we minimaal één nudging element (vrij vertaald: duwtje, een zetje in de juiste 

richting) inzetten, omdat je wel kunt informeren en zorgen dat mensen daardoor ergens positiever 

tegenaan kijken, maar dat nog niet zegt dat ze ook daadwerkelijk gaan stemmen.  

  
Middelen en aanbod  
Er was voor deze verkiezingen veel te koop van bedrijven en organisaties die diensten of middelen 
aanboden om de opkomst te bevorderen. Wij hebben daar een selectie in gemaakt op basis van ons 
onderzoek en vervolgens een keuze gemaakt wat er budgettair en tijd technisch haalbaar zou zijn.  
 
We hebben met huidige social media partner Cycle Media samengewerkt voor de 
verkiezingscampagne. Cycle Media ondersteunde ons met adviezen rondom de promoties van 
bepaalde berichten voor doelgroepen, feedback op de inhoud en publicatiemomenten. Cycle Media 
bood ook een pakket aan met vormgeving en berichten voor de verkiezingscampagne. Wij hebben 
besloten dit niet te gebruiken, omdat we zagen dat veel inhoudelijke elementen overeenkwamen 
met de materialen die wij zelf al gemaakt hadden.  
 

Voor de verkiezingscampagne kun je middels nudging belemmeringen of obstakels richting het 

stembureau wegnemen en het gedrag van kiezers positief beïnvloeden. Wij hebben dit middel 

ingezet met de gronduitingen, in samenwerking met het bureau ANDC communicatie.  

 

We hebben jongerenbureau Young Infinity ingehuurd om video’s te produceren met lokale jonge 

kiezers. Young Infinity is begin 2017 opgericht door een aantal maatschappelijk betrokken jonge 

mensen en richt zich o.a. op het betrekken van jongeren bij de politiek en kansen voor de 

samenleving. Onze samenwerking met dit bureau ontstond op basis van een voorstel vanuit Young 

Infinity over hun diensten, met aansprekende voorbeelden van hun producties, waarbij een 

gunfactor voor dit jonge bureau meespeelde. Young Infinity heeft ook met Gemeente Rijswijk en 

Gemeente Aalsmeer samengewerkt voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.  

 

We wilden voor deze campagne graag een bijzondere, en bij voorkeur mobiele, stemlocatie inzetten. 

We dachten in eerste instantie aan een stembureau op de pont, maar dat is door praktische 

overwegingen niet doorgegaan. Een collega van Burgerzaken kwam met de mogelijkheid om een 

http://cyclemedia.nl/
https://www.andc.nl/
http://www.young-infinity.com/
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oude Amerikaanse schoolbus als stembureau in te zetten. Dat werd “de Stembus”, waarvoor wij de 

communicatie en branding met panelen hebben verzorgd.   

 

De Griffie verzorgde een stemhulp voor de inwoners, in samenwerking met Citisens: 

Velsen.MijnStem.nl. Wij hebben hierbij ondersteund middels de communicatie tijdens de lancering 

en via de website, social media kanalen, de Stembus en in onze perscontacten.  

 

Uitvoering van de campagne 

 

Social media campagne 

Halverwege januari zijn we gestart met een social media campagne. We hebben er bewust voor 

gekozen om de campagne relatief vroegtijdig te starten, om de campagne naar aanloop van de 

verkiezingen met een opbouwend karakter uit te voeren. Binnen dit project zagen we de 

meerwaarde van twee maanden online communicatie t.o.v. de 2-3 weken campagne die normaliter 

gevoerd wordt door partijen. We probeerden de inwoners via social media vooraf en geleidelijk meer 

te informeren en engageren.  

 

Hiervoor hebben we een social media kalender gemaakt met een overzicht van wanneer welk bericht 

geplaatst kon worden. De campagne bestond uit verschillende elementen: 

● Zelf gecreëerde content 

● Externe bestaande content 

● Videomateriaal in opdracht 

 

In onze eigen berichten informeerden we over de verkiezingen, het referendum, het stemmen en de 

stempas. We sluiten hierin aan op de landelijke hashtags #GR2018 en #elkestemtelt. Ook hebben we 

een eigen lokale hashtag in het leven geroepen: #Velsenindestemming. We hebben de lokale 

politieke partijen, maar ook RTV Seaport, de Jutter / Hofgeest en de IJmuider Courant uitgenodigd 

deze hashtags te gebruiken. Zo konden we samen het bereik vergroten.  

 

Qua externe content hebben we 6 informatieve animaties van ProDemos gedeeld. In deze video’s 

wordt uitgelegd wat gemeentepolitiek inhoudt, wat de gemeenteraad doet, waarom je zou gaan 

stemmen, hoe je bepaalt waar je op stemt, hoe je moet stemmen en wat er vervolgens met jouw 

stem gebeurt. 

 

Daarnaast hebben we in samenwerking met een jongerenbureau video’s laten maken waarin lokale 

jonge kiezers aan het woord komen over verschillende verkiezingsthema’s als wonen en werken, 

vrije tijd en openbaar vervoer, duurzaamheid, veiligheid en privacy.  

 
We hebben gekozen voor Facebook en Twitter om onze berichten uit te zetten. In eerste instantie 

wilden we liever op Instagram als communicatie kanaal inzetten, omdat onze doelgroep daar 

actiever op is dan op Facebook. Instagram werd door het mediateam afgeraden, omdat de 

doelstellingen voor het Instagram account niet goed te verenigen waren met de opkomst campagne. 

Wij hebben er niet voor gekozen om een nieuw account aan te maken voor de verkiezingen, omdat 

we dan vanaf nul volgers zouden moeten opbouwen. Dat leek ons niet rendabel voor de looptijd van 

het project. Ondanks dat er afgelopen jaren veel geluiden zijn dat jongeren niet (meer) op Facebook 

https://velsen.mijnstem.nl/survey/105a6b0ccbdb8a0/start
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zitten, valt dit wel te nuanceren. Facebook wordt wel veel door jongeren gelezen omwille van de 

informatie van verschillende (nieuws)bronnen die op het platform gedeeld wordt, dus in dat opzicht 

is het een goed kanaal voor gemeentelijke communicatie. Jongeren plaatsen zelf alleen niet veel 

meer op Facebook, maar veel jongeren lezen Facebook dus nog wel.  

 

We plaatsten vaak onze social media posts in de vroege ochtend of middag. We wilden graag ook ’s 

avonds posten, maar dat werd door het mediateam afgeraden, omdat we aan de openingstijden van 

de gemeente gebonden zijn. Als berichten veel reacties zouden uitlokken, dan zou de gemeente pas 

de volgende ochtend de kans hebben om te reageren. Deze keuzes werkten beperkend, maar waren 

begrijpelijk.  

 

We hebben Snapchat ook overwogen en om dezelfde reden als Instagram niet ingezet. Wel heeft Lisa 

op strategische momenten vanuit haar eigen account wat van onze acties op de Snapchat kaart gezet 

(in ‘Ons Verhaal’: deze berichten zijn dan zichtbaar voor iedereen met een Snapchat account).  Dit 

ging om een video van het zetten van de gronduitingen op 21 februari (261 keer bekeken), een foto 

van de briefkaart op 10 maart (195 keer bekeken, uitgelicht in het snapchat thema kennis advies), 

een foto van de briefkaart plus filter met “Ik ga vandaag stemmen, en jij? De stembureaus zijn open 

van 7.30 - 21.00” op 21 maart in de ochtend (356 keer bekeken, uitgelicht in het snapchat thema 

kennis advies) en een video van de verkiezingsuitslagen avond op 21 maart (372 keer bekeken). Het 

mediateam is aan het overwegen om een Snapchat account voor de gemeente aan te maken.  

 

Ianthe reageerde vanuit het Facebook en Twitter account van de Gemeente Velsen op vragen van 

inwoners op onze berichten over de verkiezingen. We hebben ook de politieke partijen uitgenodigd 

om reacties van inwoners in de gaten te houden op de gemeentelijke social media kanalen en vanuit 

eigen naam of partij inhoudelijk te reageren. Dit is een mooi extra podium voor de politieke partijen 

om het gesprek met de inwoners aan te gaan.  

 

Cycle Media, social media partner van de gemeente, heeft in overleg met ons bepaalde berichten 

gericht gepromoot richting de doelgroep. Wanneer we berichten promoten, werden deze wel óók op 

Instagram gedeeld in de feed van users, maar niet op de tijdlijn van de gemeente. Omdat Instagram 

door Facebook aangekocht is, kunnen de promoties via dezelfde advertentietool op beide kanalen 

uitgezet worden. Facebook is, in eigen woorden, steeds meer gaan ambiëren om (weer) een platform 

voor ‘family & friends’ te worden. Het gemiddelde organische bereik van zakelijke Facebookpagina’s 

is de afgelopen jaren aanzienlijk gedaald, zie onderstaande grafiek:  

    



 11 

 

Als bedrijf of organisatie zul je meer en meer op ‘traditionele’ wijze betaald moeten adverteren om 

je berichten door je volgers gezien te laten worden. In 2018 is het gangbaar dat de berichten die je 

zonder promotie plaatst door zo’n 20% van je pagina volgers gezien worden. In de statistieken van de 

Facebookpagina van Gemeente Velsen zien we gelukkig een iets positiever beeld. Het aantal volgers 

van de Facebookpagina van Gemeente Velsen ligt net onder de 10.000. Een gemiddelde post bereikt 

tussen zo’n 3.000 tot 4.500 mensen. Uitschieters kwamen tijdens onze campagne tot zo’n 17.000 

mensen aan organisch bereik en 24.000 organisch bereik i.c.m. promotie.  

 

 
Promoties hebben in het bijzonder zin wanneer je een specifieke doelgroep wilt bereiken, 

bijvoorbeeld inwoners van een bepaalde kern in de gemeente, of mensen van een bepaalde 

leeftijdsgroep. Wij hebben onze promoties ingesteld op 18-24 jaar in alle kernen óf 18+ in alle 

kernen, afhankelijk van het soort bericht. Onze strategie was om content te creëren die inwoners 

prikkelde om na te denken over de inhoud, berichten waar mensen via organische wijze al op zouden 

willen reageren, om dit vervolgens voor sommige berichten het bereik met promoties te versterken.  

 

Bereik #Velsenindestemming  

Er zijn in totaal 185 berichten geplaatst op de gemeentelijke kanalen met #Velsenindestemming, 

waarvan 122 op Facebook en Instagram, 40 op Twitter en 23 op velsen.nl/verkiezingen.  

In totaal zijn er over al onze verkiezingsberichten met #Velsenindestemming op Facebook 184.400 

mensen bereikt. Gemiddeld genomen bereikten onze verkiezingsberichten zo’n 5600 inwoners. Het 

filmpje over duurzaamheid heeft met 14.800 mensen het grootste bereik per bericht gehaald. Er is in 

totaal 20.868 keer geklikt op onze berichten, waarmee het gemiddelde aantal klikken per bericht op 

632 komt. Het bereik werd vergroot doordat mensen elkaar hebben getagd onder onze berichten. 

Ook zijn onze berichten soms gedeeld door Facebook volgers. We kunnen niet meten hoeveel 

inwoners onderling met elkaar hebben gedeeld uit onze campagne, omdat een deel van deze 

berichten afgeschermd zijn via de privacyinstellingen van deze inwoners. Ook meet Facebook niet 
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hoeveel berichten over de verkiezingen via Messenger of via andere deelmogelijkheden zijn gedeeld, 

ookwel genaamd ‘dark social sharing’, waarvan wij denken dat het ook een rol kan hebben gespeeld 

in de interacties van inwoners. Bovenstaande cijfers geven echter al een redelijke indicatie over het 

bereik van de campagne via Facebook. Op Twitter is het gemiddelde aantal weergaven ongeveer 

1000 per tweet. Het grootst behaalde organische bereik op Twitter is 10.593 op 1 dag (21 maart). 

Het totaal aantal weergaven van berichten met #Velsenindestemming is 98.250 over de gehele 

periode van de campagne.  
 

Facebook poll 

Om de stemming te peilen onder de inwoners van Velsen hebben we voorafgaand aan de 

verkiezingen op 25 januari, vlak na de start van de campagne, een Facebook poll geplaatst met de 

vraag of men gaat stemmen op 21 maart. 134 mensen hebben gestemd, waarvan 78 % op ja en 22 % 

op nee. De post heeft in totaal 4.010 mensen bereikt. Facebook polls kunnen niet gepromoot 

worden, dus bij het plaatsen van een poll ben je afhankelijk van de andere content in de tijdlijn van je 

volgers en hoe deze berichten scoren d.m.v. het algoritme van Facebook. We hebben de poll wel 

afgebakend voor Gemeente Velsen en leeftijd 18+. Wij vonden interessant om te kijken wat een poll 

voor resultaten zou opleveren, al moeten we de uitkomst met een korrel zout nemen. Het is 

desondanks een leuk instrument om interactie met de inwoners van de gemeente aan te gaan.  

 

 
 

Op 21 maart plaatsten we dezelfde poll opnieuw. In totaal stemden er 115 mensen, waarvan 81% op 

ja en 19% op nee. Deze poll had met 1.474 views veel minder bereik. Waarschijnlijk komt dit doordat 

er op verkiezingsdag zelf heel veel berichten worden geplaatst over de verkiezingen en daarom komt 

deze poll via de algoritmes van Facebook bij minder mensen op de tijdlijn voorbij.  
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Velsen.MijnStem.nl 

In samenwerking met Citisens is voor Gemeente Velsen een lokale stemhulp gemaakt, onder leiding 

van de Griffie. De stemhulp Velsen.MijnStem.nl bevatte 24 stellingen over de (lokale) thema’s waar 

de partijen zichzelf op gescoord hadden. Middels een schuifbalk kon je aangeven in hoeverre je het 

met de stelling eens bent of niet.  

 

Er is een banner voor de stemhulp ontworpen door de Helpdesk Automatisering. Deze banner is 

vanaf 22 februari wekelijks in de gemeentelijke infopagina in de Jutter/Hofgeest geplaatst, tezamen 

met de reeks verkiezingsberichten. Ook gebruikten we de banner op de verkiezingswebsite en social 

media. Er werd meerdere keren naar de stemhulp (met klikbare url) verwezen op social media.  

 

 
 

 

 

 

 

 

https://velsen.mijnstem.nl/survey/105a6b0ccbdb8a0/start
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Op 9 maart verscheen de stemhulp Velsen.MijnStem.nl in de IJmuider Courant onder het getal van 

dag:  

 
 

Op dinsdagavond 13 februari werd door Frank Dales de stemhulp Velsen.MijnStem.nl gelanceerd in 

de Publiekshal van het gemeentehuis. De stemhulp werd ter plekke ingevuld door een jonge 

kiezer (21 jaar) uit de Gemeente Velsen. Ook alle fractievoorzitters van de partijen waren aanwezig 

en lichten elk een stelling uit die belangrijk is voor de partij. RTV Seaport maakte een reportage van 

de lancering van de stemhulp.  

 

Op 21 maart was Velsen.MijnStem.nl in totaal 29.874 keer ingevuld. Er waren dit keer 54.341 

kiesgerechtigden en er hebben in totaal 28.198 mensen gestemd.  

 

Verkiezingswebsite en emailadres 

We hebben een subwebsite op velsen.nl gemaakt voor de verkiezingen: velsen.nl/verkiezingen. Op 

deze website werd het laatste nieuws rondom de verkiezingen, de benodigde informatie over de 

gemeenteraad en het stemmen, de stemhulp en een link naar de websites en social media accounts 

van de politieke partijen om volledig op de hoogte te blijven geplaatst.  

 

Op de verkiezingswebsite is een locatie tool voor de stembureaus geplaatst, gemaakt door de 

Helpdesk Automatisering. Deze webtool is in totaal 529x gebruikt. Er waren twee pieken in het 

gebruik, op 12 maart (99x) en op 21 maart (166x). De piek van 12 maart hing samen met het social 

media bericht dat we die dag plaatsten met verwijzing naar de tool. Op 21 maart hebben we 

nogmaals naar de tool verwezen in een van de berichten van die dag.  

 

Ook is er een e-mailaccount verkiezingen@velsen.nl aangemaakt, waar zowel inwoners als collega’s 

terecht konden met al hun vragen over de verkiezingen.  

 

 

 

 

https://gallery.mailchimp.com/8acf24b4a51823366acb8b68b/images/9e3b807a-1db3-44ba-bca1-6e9c784b56e8.png
http://www.rtvseaport.nl/2018/02/14/snelle-stemhulp-voor-kiezers-in-velsen/
https://www.velsen.nl/verkiezingen
https://www.facebook.com/gemeentevelsen/posts/2047894508817701
https://www.facebook.com/gemeentevelsen/posts/2047894508817701
https://www.facebook.com/gemeentevelsen/posts/2053349454938873
mailto:verkiezingen@velsen.nl


 15 

Perscontact, media aandacht en PR waarde 

Ianthe onderhield samen met een collega van de griffie de perscontacten rondom de opkomst 

campagne. Vanuit de griffie werden persberichten gestuurd over belangrijke momenten en Ianthe 

informeerde de pers over mediagenieke momenten in de opkomstcampagne. Ianthe koos ervoor dit 

niet via persberichten te doen, maar op wat informelere wijze. De overweging hierachter was 

strategisch, namelijk dat de verslaglegging door de betreffende journalisten hierdoor in eigen 

woorden zou zijn. Bij een persbericht is er grote kans dat er in alle bronnen eenzelfde bericht 

geplaatst zou worden en dat spreekt de doelgroep (jongeren) minder aan. De reactie van de pers was 

hier goed op. Alle informatie rondom het stemmen en de opkomstcampagne werd ook vanaf 22 

februari in de gemeentelijke infopagina in de Jutter / Hofgeest gedeeld.  

 

● Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezingen Velsen 
De Jutter / Hofgeest 29/03/2018 

● Stemmen in een schoolbus, museum, torenflat of tram 
Leidsch Dagblad 21/03/2018 

● Stemmen voor Velsense Gemeenteraad kan op 33 plaatsen 
De Jutter / Hofgeest 21/03/2018 

● De gekste stembussen op een rij 
De Telegraaf 21/03/2018 

● Terugkijken naar het jongerendebat 
RTV Seaport  18/03/2018 

● Velsense verkiezingsdebatten live op RTV Seaport 
De Jutter / Hofgeest 17/03/2018 

● Bericht IJmuider Courant, zie bijlage, 16/03/2018 

● Velsen zet rijdende Stembus in voor jonge kiezers 
IJmuider Courant 12/03/2018 

● Getal van de dag 
IJmuider Courant 09/03/2018 

● GR2018 en jongeren 
Citisens nieuwsbrief 08/03/2018 

● Dit zijn de gekste stemlocaties voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 in Noord-Holland 
NH Nieuws 01/03/2018 

● Campagne barst nu los in Velsen 
IJmuider Courant 01/03/2018 

● 7 maart tv-debat voor en door jongeren 
RTV Seaport 01/03/2018 

● Meer mensen naar de stembus? Deze gemeenten pakken het anders aan 
Gemeente.nu 26/02/2018 

● Stellingen voor verkiezingen liggen op straat 
Reportage RTV Seaport  21/02/2018 

● Gemeente vraagt met streetprints aandacht voor verkiezingen 
De Jutter / Hofgeest 21/02/2018 

● Velsense verkiezingen op de stoep 
Haarlems Dagblad / IJmuider Courant 21/02/2018 

● Infopagina berichten vanaf 22/02/2018 – 22/03/2018 
Infopagina digitaal  

● Online stemhulp Velsen.mijnstem.nl gelanceerd 
De Jutter / Hofgeest 13/02/2018 

 

https://www.jutter.nl/definitieve-uitslag-gemeenteraadsverkiezingen-velsen/
https://www.leidschdagblad.nl/playlist/gemeenteraadsverkiezingen-2018/artikel/stemmen-een-schoolbus-museum-torenflat-tram?items_per_page=20
https://www.jutter.nl/stemmen-voor-velsense-gemeenteraad-kan-op-33-plaatsen/
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1816259/de-gekste-stembussen-op-een-rij
http://www.rtvseaport.nl/2018/03/18/terugkijken-naar-het-jongerendebat/
https://www.jutter.nl/velsense-verkiezingsdebatten-live-op-rtv-seaport/
https://gallery.mailchimp.com/8acf24b4a51823366acb8b68b/images/02a4994c-7bff-43ae-9a09-79a90e5f3c08.png
https://gallery.mailchimp.com/8acf24b4a51823366acb8b68b/images/9e3b807a-1db3-44ba-bca1-6e9c784b56e8.png
https://citisens.nl/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzExLDAsMTA5OTUsIjI1NGM1OCIsOCwwXQ
http://www.nhnieuws.nl/nieuws/220488/Dit-zijn-de-gekste-stemlocaties-voor-de-gemeenteraadsverkiezingen-2018-in-Noord-Holland
https://www.ijmuidercourant.nl/playlist/verkiezingen-velsen/artikel/campagne-barst-nu-los-velsen
http://www.rtvseaport.nl/2018/03/01/7-maart-tv-debat-voor-en-door-jongeren/
https://www.gemeente.nu/bestuur/gemeenten/meer-mensen-naar-de-stembus-deze-gemeenten-pakken-het-anders-aan/
http://www.rtvseaport.nl/2018/02/21/stellingen-voor-verkiezingen-liggen-op-straat/
https://www.haarlemsdagblad.nl/ijmond/velsense-verkiezingen-op-de-stoep
https://www.velsen.nl/actueel/infopagina
https://www.jutter.nl/online-stemhulp-velsen-mijnstem-nl-gelanceerd/
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Buiten deze artikelen om is er in de pers nog veel meer geschreven over de verkiezingen in het 

algemeen, de campagnes van de politieke partijen zelf, het proces van stemmen, het tellen van de 

stemmen en de uiteindelijke hertelling. Dit hebben we in dit overzicht buiten beschouwing gelaten.  

 

 

PR waarde 

Een traditionele en vaak voorkomende manier om PR activiteiten meetbaar te maken is door middel 

van AVEs (Advertising Value Equivalency’s). De AVE methode beoordeelt de waarde van een media 

bericht door het te wegen tegen de kosten van verwante advertentieruimte. De PR waarde van de 

campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 was € 407.170. Dit bedrag duidt wat de totale 

kosten zouden zijn voor het adverteren die (in principe) zijn bespaard bij de uitvoering van deze 

campagne. Er worden vaak kanttekeningen bij deze methode van PR waarde meten geplaatst, omdat 

dit nog niets over de toon en impact van de persaandacht zegt. 2 Wij delen deze mening. Hoewel de 

PR waarde een interessant beeld schept, zegt het niets over hoeveel jongeren daadwerkelijk zijn 

overtuigd om te gaan stemmen door de PR rondom de gemeenteraadsverkiezingen. Om daar wat 

over te zeggen zou je een kwalitatief onderzoek onder representatieve ijkpersonen moeten 

uitvoeren.  

 

 
Beeld: OBI4Wan analyse PR waarde gemeenteraadsverkiezingen 

 

 

Gronduitingen 

In samenwerking met creatief bureau ANDC uit Eindhoven en collega’s van Openbare Werken zijn er 

op woensdag 21 februari op 35 verschillende plekken in de gemeente gronduitingen van 

milieuvriendelijke verf op kalkbasis geplaatst. Er zijn vijf ontwerpen: een reminder met de 

verkiezingsdatum, de vraag “Waar kies JIJ voor?” en de overige drie stellingen gaan over 

ontmoetingsplekken voor jongeren, keuzes w.b.t. wonen en of Velsen in 2015 energieneutraal moet 

zijn. Vier van de vijf gronduitingen verwijzen ook naar de stemhulp Velsen.MijnStem.nl.  

 

We hebben de pers voor het plaatsen van de uitingen geïnformeerd en zelf op social media een kort 

filmpje van het plaatsen als teaser geplaatst en later op de dag een onthulling waarover het ging. Je 

zag daardoor veel interactie met inwoners op social media. 

                                                           
2 OBI4WAN duiding PR waarde 

https://www.facebook.com/gemeentevelsen/videos/2036045263335959/
https://www.facebook.com/gemeentevelsen/videos/2036045263335959/
https://www.facebook.com/gemeentevelsen/posts/2036182936655525
https://www.obi4wan.com/nl/verder-kijken-dan-de-mediawaarde/
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Beeld: grond uitingen geplaatst door ANDC 

 

Persaandacht voor de gronduitingen: 

Reportage RTV Seaport         21/02/2018 

Bericht in het Haarlems Dagblad en de IJmuider Courant    21/02/2018 

De Jutter/Hofgeest        21/02/2018 

Gemeente.nu artikel over gemeentes die het anders aanpakken    26/02/2018 

Nieuwsbrief Citisens over opkomstbevordering voor jongeren   08/03/2018 

 

De gronduitingen zullen na 4-6 weken vanzelf vervagen tot ze niet meer zichtbaar zijn. We raden aan 

om dit wel in de gaten te houden, want als ze nog lang zichtbaar blijven dan is commentaar van 

inwoners te verwachten. Voor meer informatie en contact: Frank Marcellis van ANDC communicatie.  

 

 

 

http://www.rtvseaport.nl/2018/02/21/stellingen-voor-verkiezingen-liggen-op-straat/
https://www.haarlemsdagblad.nl/ijmond/velsense-verkiezingen-op-de-stoep
https://www.jutter.nl/gemeente-vraagt-streetprints-aandacht-verkiezingen/
https://www.gemeente.nu/bestuur/gemeenten/meer-mensen-naar-de-stembus-deze-gemeenten-pakken-het-anders-aan/
https://citisens.nl/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzExLDAsMTA5OTUsIjI1NGM1OCIsOCwwXQ
mailto:frank@andc.nl
https://www.andc.nl/
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De Stembus 

 

 
 

Er was dit jaar – met dank aan de collega’s van Burgerzaken – de mogelijkheid om in een mobiele 

stembus te stemmen. We hebben de Stembus laten bekleden met panelen die informeerden over de 

verkiezingen, de verkiezingswebsite en de stemhulp. Deze stembus stond de week voor de 

verkiezingen, op donderdag 15 maart, op de markt op het Velserduinplein in IJmuiden. Bezoekers 

van de markt konden de bus bekijken en ter plekke de stemhulp Velsen.MijnStem.nl invullen op 

iPads. Er zijn aardig wat mensen komen kijken en de stemhulp komen invullen. Op dinsdag 20 maart 

reed de Stembus enkele uren door de gemeente om alvast aandacht te vragen voor de verkiezingen 

de volgende dag.  

 

Op woensdag 21 maart stond de stembus op 4 verschillende locaties en kregen mensen die kwamen 

stemmen een smakelijke traktatie (petit-four met het logo van Velsen).  

 

De locaties en tijden van de Stembus: 

Station Driehuis    07:30 – 09:30 

Velserduinplein, IJmuiden  10:30 – 13:00 

Wijkerstraatweg, Velsen-Noord  14:00 – 16:00 

Station Santpoort-Noord  17:30 – 19:30 
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We hebben een infographic laten maken voor web en print: 

 
 

Media aandacht voor de stembus: 

NH Nieuws          01/03/2018 

IJmuider Courant        12/03/2018 

Bericht IJmuider Courant, zie bijlage      16/03/2018 

Leidsch Dagblad        21/03/2018 

De Telegraaf         21/03/2018 

In totaal hebben er 125 mensen gestemd in de stembus, waarvan het gros in Velsen-Noord. In 

Velsen-Noord werd wel uitgesproken dat de Stembus beter in de Gildenbuurt had kunnen staan. Als 

mogelijke toekomstige vaste stemlocatie werd een pand aan het Bresaperhof aangewezen. 

Voorbijgangers bij de stations spraken hun waardering uit voor de mobiele Stembus. Niet iedereen 

had echter de stempas en legitimatie bij zich of was kiesgerechtigd in Gemeente Velsen. We hoorden 

wel ook terug dat kiezers die de rij bij het stembureau op het Stadhuis te lang vonden, op weg naar 

huis langs de Stembus kwamen en besloten daar meteen te stemmen.  

 

Ondanks de marketing inzet en de positieve reacties van inwoners leverde de Stembus niet veel 

extra stemmen op. Wij raden af om tijdens de volgende gemeenteraadsverkiezingen een mobiele 

Stembus met een (oude) dieselmotor in te zetten. Met de maatschappelijke trend van 

verduurzaming, het uit faseren van fossiele brandstoffen en het streven om energieneutraal te 

worden denken wij niet dat dit in 2022 nog genoeg draagvlak van inwoners zal krijgen. Een duurzame 

mobiele stemlocatie in andere vorm zou wel te overwegen zijn. (Een van onze ideeën was om een 

stembureau te maken op de pont over het kanaal.) 

http://www.nhnieuws.nl/nieuws/220488/Dit-zijn-de-gekste-stemlocaties-voor-de-gemeenteraadsverkiezingen-2018-in-Noord-Holland
https://www.ijmuidercourant.nl/playlist/verkiezingen-velsen/artikel/velsen-zet-rijdende-stembus-voor-jonge-kiezers
https://www.leidschdagblad.nl/playlist/gemeenteraadsverkiezingen-2018/artikel/stemmen-een-schoolbus-museum-torenflat-tram?items_per_page=20
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1816259/de-gekste-stembureaus-op-een-rij
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Video’s: jongeren aan het woord 

In samenwerking met jongerenbureau Young Infinity hebben we video’s laten maken waarin lokale 

jonge kiezers aan het woord komen over verschillende verkiezingsthema’s als wonen en werken, 

vrije tijd en ov, duurzaamheid, veiligheid en privacy.  

 

Het jongerenbureau maakt vaker informele video’s waarin jongeren tijdens o.a. straatinterviews hun 

mening geven over verschillende (politieke) onderwerpen. Zij stelden deze aanpak weer voor. Omdat 

wij de huidige contacten met jongeren binnen de Gemeente Velsen wilden bestendigen hebben we 

aan zo’n 250 jongeren, die hun e-mailadres hadden achtergelaten bij het invullen van de flitspeiling 

Wonen vanuit Sociaal Domein in mei 2017, een mail gestuurd met de vraag of zij in gesprek wilden 

gaan over belangrijke verkiezingsthema’s voor jongeren en/of hun mening wilden geven in de 

video’s. Helaas kwam hier weinig reactie op en de jongeren die reageerden wilden liever niet voor de 

camera. Young Infinity is daarom, zoals in hun initiële aanpak was voorgesteld, straatinterviews gaan 

houden: 

 

     
 

In de video’s zijn de jongeren gevraagd om hun eigen mening en visie te delen over onderwerpen die 

spelen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. De video’s zijn gedeeld via Facebook en Twitter. Je 

vindt de video’s met jongeren terug via onderstaande links: 

 Wonen en werken in Velsen 

 Vrije tijd en OV in Velsen 

 Duurzaamheid in Velsen 

 Veiligheid en privacy in Velsen 

 

De samenwerking met Young Infinity verliep niet vlekkeloos. Het duurde eerst erg lang voordat 

binnen de gemeente de kosten belegd konden worden. Daarna gingen we z.s.m. aan de slag. We 

hadden een briefing geschreven en doorgesproken, waarna de uitvoering redelijk zelfstandig gepland 

http://www.young-infinity.com/
https://www.facebook.com/gemeentevelsen/videos/2047246972215788/
https://www.facebook.com/gemeentevelsen/videos/2048888808718271/
https://www.facebook.com/gemeentevelsen/videos/2050471668559985/
https://www.facebook.com/gemeentevelsen/videos/2052302788376873/
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was. In de praktijk bleek dat we de lijnen kort moesten houden en scherp op het proces moesten 

sturen. Het was voor ons leerzaam om met een opstartend bureau te werken en we hopen dat 

Young Infinity ook veel geleerd heeft van deze opdracht.   

 

Briefkaart met uitnodiging om te gaan stemmen 

Een van de initiatieven om de opkomst te bevorderen die bewezen succesvol is, is het sturen van een 

brief met uitnodiging om te gaan stemmen aan kiezers, uit naam van de burgemeester. Wij hebben 

gekozen voor een briefkaart zonder envelop, zodat kiezers iets kleurrijks op de mat of in de 

brievenbus aantreffen. Als we een brief in envelop met gemeentelogo zouden sturen, dan spreekt dit 

visueel minder aan en is er een extra handeling nodig om de daadwerkelijke boodschap (ga 

stemmen!) te ontvangen, omdat de envelop eerst geopend moet worden. We hebben overwogen 

om alle kiezers een briefkaart te sturen, maar dan zouden de kosten behoorlijk hoog oplopen (een 

verschil van ongeveer € 18.000 extra) ten opzichte van de kosten om de doelgroep jongeren aan te 

schrijven. Volgend op de stempassen is aan alle 18 - 24 jarige inwoners van de gemeente Velsen een 

briefkaart met een uitnodiging van Frank Dales om te gaan stemmen verstuurd.  

 

We hebben gekozen voor het format van een briefkaart omdat dit meer aanspreekt. De jongeren 

kunnen in een oogopslag zien dat ze mogen stemmen op 21 maart, waar je je stem kunt uitbrengen 

en welke documenten je bij je moet hebben. Hieronder zie je het ontwerp van de briefkaart, in 

samenwerking met Annet Pouw van Mrs Peacock gerealiseerd: 

 

 
 

https://www.mrspeacock.nl/
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Er was aan ons gemeld dat de afdeling Repro het drukken en adresseren van de briefkaarten kon 

verzorgen. In afstemming met Repro hebben we dit proberen te realiseren. Uiteindelijk bleek dat de 

oplage te groot en de opdracht te complex was voor de repro. Dit had tot gevolg dat we de afwerking 

van de opdracht (druk en verzending) uiteindelijk in zijn geheel aan PostNL hebben overgedragen, 

tegen wat meerkosten.  

 

Bezoek aan jongerencentra 

We zijn met Velsense jongeren in gesprek gegaan over de verkiezingen in Jongerencentrum de 

Branding in IJmuiden, Jongerencentrum de Koe in Velserbroek en in Buurtcentrum de Stek in Velsen-

Noord. 

 

Ons eerste bezoek was aan JC de Branding. Hier waren weinig jongeren op of nabij de leeftijd dat ze 

mochten stemmen tijdens de avond dat wij er langsgingen. De muziek was er vrij luid en de meeste 

jongeren waren niet of nauwelijks geïnteresseerd in een gesprek. We hebben met 5 jongeren korte 

gesprekjes gehouden. Er was een meisje van 19 dat wel erg geïnteresseerd en politiek betrokken 

was. Haar moeder is bevriend met Franc Weerwind, de vorige burgemeester van Velsen, zodoende 

kwam ze op jonge leeftijd al wel eens in gesprek over de gemeentepolitiek. We hebben contact met 

haar gehouden en haar benaderd voor het invullen van de stemhulp tijdens de lancering. Ze had in 

eerste instantie toegezegd, maar bleek later toch niet te kunnen.  

 

In JC de Koe waren een stuk of 15 jongeren, waarvan een groot deel 18+. We hebben met een 

groepje jongeren van wisselende samenstelling bijna 1,5 uur zitten praten over wat hun wensen zijn 

voor de gemeente en voor Velserbroek en wat ze weten van de gemeentepolitiek. Een jongen van 23 
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gaf aan dat hij een keer samen met de jongerenwerker een plan had opgesteld voor in Velserbroek 

wat tot twee keer met de gemeente was besproken, maar dat daar helaas niets uit was gekomen. De 

grootste teleurstelling was dat er nooit een terugkoppeling was geweest over waarom er niets met 

het voorstel werd gedaan.  

 

In de Stek in Velsen-Noord waren de meeste aanwezige jongeren rond de 16 jaar en dus nog niet 

kiesgerechtigd. Ze hadden wel wensen voor de gemeente, maar beperkt begrip van hoe de 

gemeente werkt. Er waren ook een aantal die aangaven dat het ze eigenlijk (nog) niet zoveel 

interesseerde.  

 

Jongerenbijeenkomst 

Op 28 februari hebben we een informele jongerenbijeenkomst georganiseerd om te praten over de 

verkiezingen en de gemeente. Via de flitspeiling Participatie ontvingen we de contactgegevens van 

zo’n 50 jongeren, die aangegeven hadden interesse te hebben om vaker hun mening te geven over 

de gemeente. Binnen het budget wat voor deze flitspeiling bestemd was, was er ruimte voor een 

bijeenkomst als vervolg op de flitspeiling. In overleg met de verantwoordelijke voor de flitspeiling en 

de betreffende wethouder werd afgesproken dat wij deze ruimte mochten invullen voor een 

bijeenkomst met jongeren over de verkiezingen. Samen met Generation Why, de organisatie die de 

flitspeiling uit heeft gezet, organiseerden we een bijeenkomst in Café de Wildeman te Santpoort. We 

zochten een locatie met informele sfeer, waar jongeren op ontspannen wijze met ons in gesprek 

konden gaan. Café de Wildeman bleek hier goed geschikt voor. We hadden twee uur lang een 

geanimeerd gesprek met de 5 jongeren die weer en wind hadden getrotseerd om te komen. Dat was 

namelijk het enige wat tegenzat, het vroor behoorlijk en er stond een ijzige oostenwind waardoor we 

een groot aantal afzeggingen ontvingen.  

 

Uit het gesprek bleek dat de aanwezige jongeren met name graag in gesprek gingen over de thema’s 

wonen in Velsen, mogelijkheden voor jongeren en duurzaamheid in de gemeente. Qua woningen 

vonden de jongeren dat er niet voldoende woningen beschikbaar waren, zeker niet voor starters 

zoals zij. Het duurt te lang om een sociale huurwoning toegewezen te krijgen en een woning kopen 

lukt nog niet. Ze stelden voor om op braakliggend terrein op goedkope wijze studentenwoningen te 

realiseren, of bestaande bouw om te vormen tot studentenwoonruimte. Ze zagen mogelijkheden 

hiertoe naast het zwembad aan de Heerenduinweg of het gebouw van het oude Postkantoor.  

 

De jongeren hebben veel behoefte aan een plek om uit te gaan of gewoon bij elkaar te kunnen zijn. 

Naast de jongerencentra zijn Mojo’s of de Zeewegbar de enige plekken om uit te gaan. Daar schijnt 

een specifiek publiek te komen en voelt niet iedereen zich welkom. De jongerencentra zijn ook niet 

voor iedere jongere even aantrekkelijk. En dus vertrekken deze jongeren sneller naar Haarlem of 

Amsterdam om uit te gaan. Ze zouden graag een ruimte binnen de gemeente willen om gewoon bij 

elkaar te mogen zijn. Ze gaven aan dat er dan wel iets van toezicht nodig zou zijn. Er waren positieve 

geluiden over Flinty’s in Haarlem. De jongeren spraken uit graag een soortgelijke locatie in Gemeente 

Velsen te willen. 

 

Over duurzaamheid ontstond discussie of er een (landelijke) heffing moet komen om energieneutraal 

te worden. De jongeren vonden dit erg belangrijk en vroegen zich af of de individuele gemeenten in 

staat zijn om voldoende gewicht in de strijd te brengen. Ze hebben wat dat betreft meer vertrouwen 

https://www.generationwhy.nl/
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in landelijke maatregelen. Aan de andere kant vonden ze dat initiatief van inwoners binnen de 

gemeente wel beloond zou moeten worden, met bijvoorbeeld lagere lasten voor verduurzaming.  

 

We hebben het kort gehad over het referendum. De jongeren waren het er unaniem over eens dat 

voor het inzien van de gesprekken die je voert via internet en voor de websites die je hebt bezocht 

eveneens een ‘huiszoekingsbevel’ via de rechter zou moeten worden gedaan. Ze vonden het geen 

goed idee als de Veiligheidsdiensten ongecontroleerd kunnen meelezen en meekijken. Veel 

vertrouwen in de invloed van een raadgevend referendum was er niet onder de jongeren.  

 

De aanwezige jongeren hadden ook een en ander te melden over hoe de gemeente zou moeten 

werken. Ze misten duidelijke terugkoppeling over welke keuzes zijn gemaakt. Het overzicht over 

vergunningen en besluiten op de website en in de gemeentelijke infopagina zien ze eigenlijk nooit 

onder ogen, laat staan dat ze raadsvergaderingen terugkijken via de website. Het is volgens de 

jongeren van belang dat er meerdere mensen betrokken worden bij beslissingen, waarbij zij ook 

graag zien dat naast inwoners en ambtenaren ook externe professionals over het betreffende 

onderwerp meedenken. Ze waren het bijvoorbeeld niet eens met de locaties die gekozen worden 

voor bijv. voetbalveldjes bij flats en woningen of een bejaardentehuis. In het enthousiasme van het 

spel ontstaat er dan al snel geluidsoverlast voor de omwonenden, aldus de jongeren.  

 

Aan het einde van de bijeenkomst zeiden de jongeren dat ze positief waren over het gesprek. Ze 

spraken uit het gevoel te hebben gekregen dat er nu wel naar jongeren wordt geluisterd. Ze gaven 

aan zich gehoord te voelen en serieus genomen te worden. Een van de jongeren die aan het begin 

van het gesprek zei niet te gaan stemmen meldde aan het eind van de bijeenkomst dat hij toch voor 

de gemeenteraadsverkiezingen én voor het referendum ging stemmen.  

 

Uit het contact met de 50 jongeren is een Whatsapp groep met 20 deelnemers ontstaan waarin 

verkiezingsnieuwtjes werden gedeeld en jongeren zich uitspraken over de politiek. We hebben de 

jongeren in de groep gevraagd of deze Whatsapp groep wilden voortzetten en of ze middels de 

groep in contact gebracht wilden worden met het John van Dijkfonds. Toen daar positief op 

gereageerd werd hebben we dit ook aan het John van Dijkfonds voorgesteld.  

 

Video met jonge vlogster 

We hebben bij wijze van experiment een vlog met een (vrijwillige) jonge vlogster uit de gemeente en 

de burgemeester opgenomen. We hadden vooraf enkele wensen over een aantal type beelden en de 

kernboodschappen gericht op jongeren vanuit Frank Dales, verder gaven we de vlogster volledige 

creatieve vrijheid. Het filmen van het vlog was erg leuk, maar daarna liep de communicatie jammer 

genoeg spaak. Wij kregen van de vlogster geen reactie op ons voorstel voor een publicatiedatum. 

Uiteindelijk werd er, na herhaaldelijke navraag, een eerste versie geleverd. Hierop reageerden wij 

met feedback om naar een definitieve versie toe te werken. De vlogster reageerde daarop met het 

verzoek om privé contact met Frank Dales te krijgen, wat wij hebben ingewilligd. Het duurde echter 

tot de dag voor de verkiezingen totdat er contact was. We hebben uiteindelijk gekozen om het vlog 

niet te publiceren, omdat er geen definitieve versie is gerealiseerd. We hebben achteraf nog 

geprobeerd om contact te leggen met de vlogster met het verzoek om nog even te bespreken hoe ze 

het heeft ervaren, maar daar is ze niet meer op ingegaan. Dit proces is in afstemming met Frank 

Dales doorlopen. Frank was op de hoogte van, en eens met, de keuzes die zijn gemaakt.  
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Trotter met verkiezingsposters 

Er is dit jaar wederom gebruik gemaakt van voorontworpen trotters voor de verkiezingsposters. Zo 

zijn alle posters van de partijen even groot en wordt er niet over elkaar heen geplakt. Op de trotters 

werd ook verwezen naar de stemhulp velsen.mijnstem.nl. In totaal zijn er door Burgerzaken 6 

trotters geplaatst door de gemeente, op de volgende locaties: 

 

 Velsen-Noord: Aan de oostzijde van het Stratingplantsoen nabij de Wijkerstraatweg 

 Velsen-Zuid: Op het plantsoen begrend door de Rijksweg en Meervlietstraat 

 IJmuiden: Ten noorden van de rotonde, einde Lange Nieuwstraat 

 Driehuis: Aan de zuid-westzijde van het viaduct aan de Hagelingerweg 

 Santpoort: Op het terrein tussen station Santpoort-zuid en de spoorwegovergang aan de 
Wustelaan 

 Velserbroek: Velserbroekse Dreef, nabij de stoplichten 
 

 

Interne afstemming en samenwerking 

 

Dit project is, zoals eerder gezegd, opgestart op verzoek van Frank Dales. De afdelingen Burgerzaken 

en de Griffie zijn van oudsher verantwoordelijk voor respectievelijk de organisatie van de 

verkiezingen, de opkomstbevordering, het afscheid van de oude raad en de installatie van de nieuwe 

raad. De afdeling Communicatie ondersteunde de Griffie in 2014 met de opkomstbevordering via het 

verspreiden van de stemhulp De Stem Van Velsen via printmedia, het opstellen van een brief aan alle 

18-jarigen, perscontacten en de verkiezingsavond.  

 

Voor de verkiezingen van 2018 werd Ianthe Dickhoff vanuit de afdeling Communicatie en Lisa 

Niesten vanuit Strategie als jongere (en dus behorend tot de doelgroep) ingezet om de opkomst 

vanuit de gemeente te bevorderen. Dit hebben we in samenwerking met Burgerzaken en de Griffie 

gedaan. Zo is er dit keer een projectteam Verkiezingen ontstaan, bestaande uit Burgerzaken, 

Communicatie en de Griffie.  

 

De interne afstemming werd door alle betrokkenen over het algemeen als goed ervaren. Qua grote 

lijnen hadden we duidelijke afspraken staan tussen Burgerzaken, Communicatie en de Griffie en de 

verantwoordelijkheden goed afgebakend, zodat we elkaar aanvullen en versterken. Team 

Verkiezingen is viermaal bij elkaar gekomen om gezamenlijk aanpak en acties af te stemmen. Los 

daarvan hadden we onderling contact op raakvlakken met de betreffende personen van de 

afdelingen. In de praktijk verliep het onderlinge contact soms wel wat rommelig, de communicatie 

onderling en de onderlinge informatievoorziening kon soms wat beter. We kampten ook met wat 

uitval door ziekte, er heerste een griepepidemie. Voor onszelf was het af en toe even zoeken hoe we 

zaken het beste konden aanpakken binnen deze gemeente.  

 

Via Frank Dales en de griffier is ons plan de campagne voorgelegd aan het Presidium en indirect ook 

aan de Raad. In januari hebben we ook zelf op ludieke wijze onze campagne gepresenteerd aan het 

Presidium. Middels een korte sketch en presentatie gaven we inzage in de belevingswereld van 

jongeren via hun smartphone. Vervolgens hebben we de campagnestrategie en elementen kort 
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toegelicht. We nodigden de partijen uit om in de campagne aan te sluiten op onze lokale hashtag 

voor social media.  

 

We hebben ons campagneplan voor de opkomstbevordering ook ter kennisname gepresenteerd aan 

het John van Dijk Fonds. Het John van Dijk Fonds richt zich voornamelijk op de groep 14 – 21 jarige 

jongeren in de gemeente en overlapt dus deels met onze doelgroep. We hebben samen gekeken 

naar hoe we elkaar kunnen versterken waar mogelijk, bijvoorbeeld door elkaars social media posts te 

delen.  

 

De social media posts werden in eerste instantie afgestemd met het mediateam. Er werd al snel 

besloten dat Ianthe zelf de berichten zou plaatsen en met social media partner Cycle Media afstemt 

over de gewenste promoties. Deze keus hebben we gezamenlijk gemaakt, omdat er een hoge 

frequentie van publicaties was, maar de inhoud en publicatie momenten elke keer strategisch 

gewogen werden op het verloop van de campagne. Het zou tijdrovender zijn om elke keer per 

bericht de inhoud en plaatsingsdatum/tijd af te stemmen met het mediateam. Wel was de afspraak 

gemaakt met het mediateam om in principe alleen tijdens openingstijden te publiceren en reageren 

op reacties van inwoners.  

 

De afstemming over de het plaatsen van content voor de verkiezingswebsite verliep wat stroef. 

Sommige collega's van communicatie en het mediateam hebben toegang tot publiceren op de 

website. Ianthe heeft ook om publicatierechten verzocht, maar dat is - misschien met een reden - 

niet toegekend. Ianthe heeft op 23 maart verzocht om data over het gebruik van de 

verkiezingswebsite; het aantal unieke bezoekers, de retentie, hoeveel er doorgeklikt werd naar de 

subpagina’s. Op 3 april hadden we nog niets ontvangen en stuurde Ianthe een herinnering omdat dit 

onze laatste week was. Helaas hadden we voor afronding van het project de data nog niet 

ontvangen, dus kunnen we over het gebruik en de effectiviteit van de verkiezingswebsite niets 

zeggen.  

 

Tijdelijke campagnestop 

Begin maart bleek een kandidaats-raadslid van de PvdA plotseling te zijn overleden. De politieke 

partijen lasten omwille van dit verdrietige nieuws een week campagnestop in, voor alle actieve 

campagne elementen die niet al op voorhand ingezet waren. Team Verkiezingen heeft, in overleg 

met Frank Dales, besloten om aan te sluiten op deze keus en tot de dag van de begrafenis niet actief 

campagne te voeren. Dit had als gevolg dat vanaf dat moment we geen 2,5 week maar nog 1,5e 

week tijd voor de verkiezingsdag hadden om de opkomst te bevorderen. Hierdoor hebben we een 

aantal social media posts geschrapt en het moment van de bekendmaking van de Stembus een paar 

dagen uitgesteld. Het jongerendebat, georganiseerd door het John van Dijkfonds i.s.m. RTV Seaport, 

werd ook verschoven van 7 naar 17 maart.  

 

De acties rond het einde van de campagne en de gezamenlijke afronding hebben we helaas niet 

optimaal kunnen bespreken met Burgerzaken en de Griffie wegens drukte, het overlijden van het 

kandidaat-raadslid en afwezigheid door ziekte binnen het projectteam. Het laatste deel van de 

campagne en de acties na de verkiezingen zijn daardoor wat meer ad hoc verlopen. Van inwoners en 

collega’s kregen we gelukkig nog steeds grotendeels positieve feedback op de verkiezingsavond en 

de campagne. 
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Opkomstdata 

 

Over het algemeen kan gesteld worden dat de opkomst van kiesgerechtigden sinds 1994 een 
dalende trend kent. Onderstaande figuur toont dat in 2014 het landelijk gemiddelde qua opkomst 
54% was.  

 

In 2014 was de opkomst 51,22% in Gemeente Velsen, waarmee Velsen iets onder het landelijk 
gemiddelde uitkwam. Er waren in 2014 53.254 kiesgerechtigden en er zijn 27.277 stemmen 
uitgebracht, waarvan 105 blanco stemmen (0,38%) en 97 ongeldige stemmen (0,36%). 
 

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 hebben 28.198 inwoners hun stem uitgebracht, een 
opkomst van 51,91%. Dit is 0,69% hoger dan de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen 4 jaar 
geleden in 2014. Er waren dit keer 54.341 kiesgerechtigden en er waren in totaal 28.001 geldige 
stemmen.  
 
Op de website van de Kiesraad is tot op heden (6 april) geen informatie bekend over het landelijk 
gemiddelde van 2018.  
 
 

Benchmarking ten opzichte van omliggende gemeenten 

 

Gemeente Heemskerk  

In Heemskerk was de griffier met name verantwoordelijk voor de opkomstbevordering en 

ondersteunde een communicatieadviseur de activiteiten. In Heemskerk is een huis-aan-huis 

verkiezingskrant uitgegeven, zijn drie debatten georganiseerd (over zorg, jongeren en ouderen) en is 

een kraam op de weekmarkt ingezet. Daarnaast is er een Britse dubbeldekker bus ingezet als 

bijzondere stemlocatie. Ook plaatste Gemeente Heemskerk berichten op social media. Gemeente 

Heemskerk heeft geen stemhulp ingezet.  

De opkomst in Heemskerk was 51,02% t.o.v. 47,6%  in 2014.  

https://www.verkiezingsuitslagen.nl/verkiezingen/detail/GR20140319/633147
https://www.verkiezingsuitslagen.nl/verkiezingen/detail/GR20140319/633147
https://www.verkiezingsuitslagen.nl/verkiezingen/detail/GR20140319/633147
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Gemeente Beverwijk 

In Beverwijk is er gekozen om niet veel aan opkomstbevordering te doen, omdat zij er niet van 

overtuigd zijn dat de inzet resulteert in stemmen. De burgemeester heeft een oproep gedaan om te 

gaan stemmen, verder wordt er algemene informatie gedeeld via print en social media. Gemeente 

Beverwijk heeft net als Heemskerk geen stemhulp ingezet. 

De opkomst Beverwijk was gestegen naar 46,2%  t.o.v. 43,3% in 2014.  

Gemeente Haarlem 

Gemeente Haarlem voerde wat actiever campagne. De ambtelijke organisatie van Zandvoort valt nu 

ook onder Haarlem, waardoor enkele activiteiten ook voor Zandvoort georganiseerd werden. 

Haarlem zette social media in. In de campagne Haarlem Kiest werden Haarlemmers op posters 

geportretteerd met een quote waarom zij gaan stemmen. Haarlem zette net als ons MijnStem van 

Citisens in. De lancering hebben zij op 15 februari op een middelbare school gedaan in de 

aanwezigheid van leerlingen en raadsleden. Haarlem, had net als Velsen, ook een subpagina op de 

gemeentelijke website onder de link www.haarlem.nl/verkiezingen. Hier stond wel wat minder 

informatie op dan wij hebben gedeeld. Haarlem bood als speciale stemlocatie stemmen in het 

popcentrum het Patronaat aan, vanaf 00:00 tot 2:00 op 21 maart. Dit leek ze met name voor de 18 - 

25 jarigen een leuke optie, omdat de tijd aansloot bij een debat en een verkiezingsfeest. Voor de 18-

jarigen heeft Haarlem een Booqi met verkieizingsinformatie gemaakt.  

 

De opkomst in Haarlem is gestegen van 52,7% in 2014 naar 54,4% in 2018.  

 

We zien dat in Beverwijk en Heemskerk de opkomst is gestegen, terwijl deze gemeenten minder aan 

opkomstbevorderingen deden en geen stemhulp hebben ingezet. In Haarlem is de gemeentelijke 

inzet om de opkomst te bevorderen wat groter geweest en werd ook de stemhulp van Citisens 

ingezet. In Haarlem is de opkomst eveneens iets gestegen. Dit bevestigt het beeld dat 

onderzoeksrapport Verbetering op Komst schept over de beperkte invloed van opkomstbevordering. 

Wij denken echter wel dat opkomstcampagnes en inzet op gemeentelijke communicatie, los van de 

invloed op de opkomst, hoe dan ook een positief effect heeft op het contact met inwoners.  

 

Conclusies 

 

Er hebben 28.198 inwoners hun stem uitgebracht voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 in 

Gemeente Velsen, een opkomst van 51,91%. Dit is 0,69% hoger dan de opkomst van 51,22% bij de 

gemeenteraadsverkiezingen 4 jaar geleden in 2014.  

We kunnen wegens beperkingen uit de Kieswet niet meten hoeveel jongeren er tijdens de 

gemeenteraadsverkiezingen van 2018 gestemd hebben. We hebben hierover vanwege dezelfde 

reden ook geen data van vorige verkiezingen. Wel hebben we kwalitatief kunnen ‘meten’ op de 

reacties van jongeren en inwoners in het algemeen. Deze reacties waren overwegend positief. 

In het stembureau in het stadhuis is er geturfd hoeveel kiezers van 18-24 jaar zijn komen stemmen. 

Dat zijn er 84 geweest. Er zijn voor dit stembureau in totaal 1547 kiezers opgeroepen en er zijn 1138 

kiezers komen stemmen.  

http://www.haarlem.nl/verkiezingen.
https://www.tilburguniversity.edu/upload/98ffe287-f773-4f9b-9428-0c9eb1f8242d_Verbeteringopkomst-onderzoeksrapport2016.pdf
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We denken dat we nog wat betere resultaten hadden kunnen behalen als we sneller de benodigde 

informatie boven tafel hadden kunnen krijgen, meteen met een budget hadden kunnen werken, een 

betere onderlinge samenwerking hadden en nog wat meer innovatieve aanpak hadden kunnen 

hanteren.   

In herhaling onze aanpak en ervaringen met lokale kiezers tussen de 18-24 jaar: 

We hebben, zoals in deze rapportage beschreven staat, verschillende onderzoeksrapporten gelezen 

en bijeenkomsten en masterclasses bezocht. Dit gaf een goed beeld van wat er allemaal komt kijken 

bij de gemeenteraadsverkiezingen en inzicht in de do’s en don’ts van opkomst bevorderende 

campagnes. Vervolgens zijn we contact gaan zoeken met lokale jongeren.  

Via het Sociaal Domein zijn er het afgelopen jaar twee online flitspeilingen voor jongeren (wonen in 
Velsen & participatie) uitgezet via Facebook. Op deze peilingen hebben meer dan 800 jongeren uit 
Velsen gereageerd. Dit geeft zeker een goed beeld van de mening van de jongeren over deze thema’s 
en jongeren die bereid waren om vaker mee te denken (en kans wilde maken op een cadeaubon) 
konden hun e-mail of telefoonnummer achterlaten. Op basis van leeftijdsselectie hebben wij 250 
jongeren uit deze lijst tussen de 18 – 24 jaar een mail gestuurd met de vraag of zij wilden meedoen in 
één van onze social media filmpjes, of als ze van mening waren dat ze zichzelf niet zagen als nieuwe 
filmster, alleen met ons mee wilde denken over de voor hen relevante thema’s. We kregen hierop 
slechts 2 reacties. Dit laat zien dat er nog aardig wat te verbeteren valt in het contact tussen de 
jongeren en de gemeente.  
 
Uit het contact met jongeren dat wij voor deze campagne hadden bleek dat veel kiesgerechtigden 

tussen de 18-24 jaar wel degelijk interesse in lokale politieke thema’s hebben. Ze weten alleen de 

informatie slecht te vinden en hebben weinig vertrouwen in de gemeente als organisatie. Ze staan 

ook veelal sceptisch tegenover de verkiezingscampagnes en beloftes van politieke partijen.  

Uit onze gesprekken in de jongerencentra en tijdens de jongerenbijeenkomst die wij organiseerden 
bleek dit ook. De jongeren wisten vrij weinig over de gemeente en wat de gemeente allemaal doet. 
Als we uitlegden dat de gemeente zich ook bezig houdt met thema’s die voor hen belangrijk zijn, 
bijvoorbeeld de beschikbaarheid van sociale huurwoningen, OV of hangplekken, dan waren ze wel 
direct geïnteresseerd. Sommige jongeren gaven ook aan dat ze enigszins wantrouwen richting de 
politiek hebben: “de politiek belooft van alles in verkiezingstijd, maar uiteindelijk komt er toch niks 
van terecht.” Een aantal jongeren hadden hier ook al een negatieve ervaring mee gehad, 
bijvoorbeeld dat er nieuwe hangplekken werden beloofd, die er uiteindelijk niet kwamen of als ze er 
wel waren, de jongeren er toch niet mochten handen en werden weggestuurd door de politie. 
Hierdoor verliezen jongeren het vertrouwen in de politici.   
 
Jongeren vinden politiek wel relevant als het gaat om thema’s die hen aanspreken en zijn ook wel 
bereid om te stemmen, alleen ze hebben vaak geen idee wat de gemeente nu precies doet. Dan is 
het natuurlijk ook best gek als er in verkiezingstijd opeens van alles van je verwacht wordt, terwijl je 
vier jaar lang niets of nauwelijks iets hebt gehoord van de gemeente.  
 
Toch bleek uit onze gesprekken dat praten met jongeren wel degelijk zin heeft. Enkele jongeren die 
we spraken in de jongerencentra wilden graag betrokken blijven. Op onze bijeenkomst op 28 februari 
waren sommigen van de aanwezige jongeren in het begin nogal negatief over de gemeente en de 
verkiezingen en wisten niet zeker of ze zouden gaan stemmen. Na 2 uur te hebben gepraat over wat 
de gemeente doet en beter zou kunnen doen voor jongeren, waren degenen die eerst van mening 
waren niet te gaan stemmen, toch van plan om wel hun stem te laten horen. Ze zagen in dat je door 
je stem te laten horen, een signaal kan geven aan de politiek over wat jij belangrijk vindt. Praten met 
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en luisteren naar jongeren heeft dus wel degelijk effect. We hebben een Whatsapp groep behouden 
met betrokken jongeren.  
 
Dit soort contact met jongeren zou idealiter niet alleen moeten gebeuren vlak voordat er 
verkiezingen plaatsvinden, maar juist ook gedurende de gehele raadsperiode. Hou jongeren 
betrokken bij wat er speelt in de lokale politiek en ga vaker langs bij de jongerencentra om met hen 
te praten. Uitnodigen in de raadszaal van het gemeentehuis klinkt misschien leuk, maar jongeren 
komen dan vaak niet. Het is juist belangrijk om bij hen langs te gaan: kijk samen met hen naar 
bijvoorbeeld goede plekken voor nieuwe hangplekken, een skatebaan, een voetbalveldje of een 
kroeg. Hiermee laat je betrokkenheid zien in woord en daad. Zorg er bovendien ook voor dat je geen 
beloftes doet die je niet kunt nakomen. En kan of lukt iets echt niet, leg dan ook uit waarom niet en 
zorg voor een goede terugkoppeling. Jongeren begrijpen natuurlijk wel dat niet alles altijd kan of 
lukt, maar willen wel graag horen waarom niet.  
 
Dit is natuurlijk de eerste keer dat er op deze manier speciale aandacht wordt besteed aan de 
jongeren van 18 – 24 jaar in de gemeente, en daarmee zou je het een pilot kunnen noemen. Maar 
dat betekent niet dat het een pilot moet blijven. Het zou mooi zijn als de opgedane kennis over de 
doelgroep en de contacten die wij hebben gelegd met o.a. de jongerenwerkers van Stichting Welzijn 
en een aantal betrokken jongeren bestendigd worden. Wij zijn er van overtuigd dat het heel 
waardevol is om jongeren blijvend meer bij de gemeentepolitiek te betrekken.  
 

Lessen uit dit project 

 

Frisse blik of zoekende blik? 

Aan de ene kant hielp het ons om met een frisse blik dit project op te zetten, om zodoende dingen 

anders dan anders te doen. Aan de andere kant werkte het ook wel eens vertragend dat we niet 

meteen wisten waar we welke informatie konden vinden. Het koste soms behoorlijk wat tijd voordat 

de gewenste informatie boven tafel kwam. Collega’s waren wel erg bereid om mee te werken, maar 

hadden zelf niet altijd informatie paraat waarvan ons door andere collega’s gemeld was dat we dit bij 

diegene/die afdeling konden opvragen. Ook vormde het af en toe een belemmering dat 

verwachtingen van collega’s over de samenwerking en verantwoordelijkheden in enkele opzichten 

achteraf bleken te verschillen, maar niet vooraf even duidelijk waren gecommuniceerd.  

Continue communiceren 

Communiceer continue met je inwoners, vanuit de raad en de partijen, maar óók de gemeente zelf 

over wat er speelt in de gemeente en welke keuzes er worden gemaakt. Geef ruimte voor dialoog en 

schuw dit niet. Wees bereid om toe te lichten welke keuzes worden gemaakt. Voor de inwoners is 

het dualisme niet altijd even duidelijk of zichtbaar. Voor hen is alles wat er in de gemeente gebeurt 

het werk van de gemeenteraad én de ambtenaren. Het mediateam en het KCC spelen een 

belangrijke rol bij de continue communicatie met inwoners. We zien mogelijkheden voor de griffie 

om ook de raadscommunicatie te vernieuwen en op verschillende doelgroepen binnen de gemeente 

af te stemmen.  

Budget 

We raden aan volgende keer vooraf een budget vast te stellen en vrij te maken. We zijn vrij veel tijd 

kwijt geweest aan het uitzoeken waar we de kosten voor de verschillende campagne onderdelen 

budgettair konden beleggen. Deze tijd ging ten mindering van de tijd voor de uitvoering van de 
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campagne, waardoor deze iets meer beknopt is uitgevoerd. We danken de collega’s bij 

Communicatie, Griffie, Burgerzaken en ook de gemeentesecretaris voor de hulp en inzet rondom de 

budgetvraagstukken.  

 

Aanbevelingen uit onderzoek 

 
De volgende factoren beïnvloeden de keuze om te gaan stemmen o.b.v. een campagne 
opkomstbevordering door de gemeente: 

● Interesse in de lokale en nationale politiek 
● Kennis van de politiek 
● Vertrouwen in de politiek 
● Tevredenheid met het functioneren van de politiek 
● Ervaren relevantie van de gemeente 

(De Stembus Voorbij, Jacobs & van Ostaaijen, 2017) 
 

Stemgedrag van jongeren 
Het is uit onderzoek gebleken dat jongeren anders stemmen dan oudere leeftijdsgroepen. Dit was 
vorig jaar al duidelijk toen Onderzoeksbureau Ipsos de uitslagen van de Tweede Kamer verkiezingen 
analyseerde op basis van leeftijd. Ook dit jaar bleek uit een steekproef van Ipsos dat de uitslag 
anders was geweest als alleen jongeren tussen de 18-24 jaar mochten stemmen. De uitslag van de 
scholierenverkiezingen onder 196 leerlingen op het Ichtus Lyceum in Driehuis voor de gemeenteraad 
van Velsen verschilt ook van de echte uitslag. 
 

Opkomstbevordering onder jongeren 
Uit onderzoek van Chris Aalberts bleek dat jongeren zeker bereid zijn om te stemmen, maar dat het 
slecht zichtbaar is wat de gemeente doet. Ze kijken erg verschillend naar de politiek en die veelheid 
aan opvattingen zien we ook terug in stemkeuzes en politieke voorkeuren. Jongeren vinden politiek 
over het algemeen niet leuk, maar zien wel het belang ervan in. Wanneer is politiek relevant voor 
jongeren? Als het gaat om thema’s die hen aanspreken. Zie nogmaals het artikel over het onderzoek 
van Chris Aalberts over opkomstbevordering onder jongeren, ook te lezen in Appendix I.  
 

Persoonlijke uitnodiging om te gaan stemmen 

Het sturen van een persoonlijke uitnodiging om te gaan stemmen uit naam van de burgemeester is 

het meest efficiënte en bewezen middel om opkomst te bevorderen (Verbetering op Komst, 2017, 

p.38). Het kost wel aardig wat om alle kiesgerechtigde inwoners te bereiken, maar dan heb je wel het 

meeste kans op succes. De kosten voor het verzenden van persoonlijke communicatie aan alle 

kiesgerechtigden binnen de gemeente, per aantal kiesgerechtigden 2018, met aangepast tarief van 

PostNL zijn als volgt: 54.341 kiesgerechtigden x 0,36 cent = 19.562 euro. Je kunt er voor kiezen deze 

communicatie tegelijk met de stempassen te verzenden, waardoor je wellicht weer kosten kunt 

drukken. Aan de andere kant valt er wat te zeggen voor twee contactmomenten in de brievenbus 

van de kiezer. In de toekomst communiceert de gemeente wellicht meer digitaal met inwoners, dus 

dan zouden verzendkosten wegvallen tegen de kosten van digitale communicatie.  

Praktische belemmeringen opheffen 

Voor de verkiezingscampagne kun je middels nudging belemmeringen of obstakels richting het 

stembureau wegnemen en het gedrag van kiezers positief beïnvloeden. Meer lezen over nudging en 

gedragsbeïnvloeding? Hieronder delen we enkele suggesties: 

https://nos.nl/artikel/2163382-jong-of-oud-man-of-vrouw-wie-stemde-op-welke-partij.html
https://nos.nl/artikel/2163382-jong-of-oud-man-of-vrouw-wie-stemde-op-welke-partij.html
https://nos.nl/op3/artikel/2223863-als-alleen-jonge-mensen-mochten-stemmen.html
https://uitslagen.scholierenverkiezingen.nl/uitsl_main.php?action=s&id=2153
https://uitslagen.scholierenverkiezingen.nl/uitsl_main.php?action=s&id=2153
https://www.chrisaalberts.nl/item/vijf-vragen-opkomstbevordering-jongeren/
https://www.chrisaalberts.nl/item/vijf-vragen-opkomstbevordering-jongeren/
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 EURIB (een onafhankelijk kennisplatform op het gebied van brand 
management, design management en reputation management) over nudging. 

 Dossier Nudging van SocialeVraagstukken.nl  

 CASI methodiek van het Rijk  
 

De stemdag en manier van stemmen (analoog) zijn praktische belemmeringen waarbij er veel 

bezwaren tegen verandering zijn te bedenken. Omdat het belemmeringen zijn die wel van invloed op 

de opkomst zijn noemen we ze hieronder toch.  

Het lijkt ons zinnig om landelijk in gesprek te blijven gaan over mogelijkheden om digitaal en locatie 

onafhankelijk te kunnen stemmen. Natuurlijk is hier al veel discussie over geweest en zal dit niet over 

één nacht ijs gaan, maar nieuwe technologieën zoals blockchain kunnen dit wellicht wél veilig en 

transparant mogelijk maken. En wellicht helpt een stukje nudging om de Kiesraad uiteindelijk over de 

schreef te krijgen…  

De verkiezingsdag: zou stemmen op een weekenddag positieve invloed hebben op de opkomst ten 

opzichte van een doordeweekse werkdag? Volgens onderzoeksrapport Verbetering op Komst is dit in 

de VS van behoorlijke invloed op de opkomst voor de verkiezingen en zou dat voor Nederland ook zo 

kunnen gelden.  

 

Tips en suggesties voor een vervolg 

 

Hieronder volgen een aantal tips en suggesties voor een vervolg, die tezamen met de aanbevelingen 

uit onderzoek die we hierboven al deelden inspiratie kunnen vormen voor toekomstige 

jongerencommunicatie vanuit de gemeente.  

Inkoppertje: onderhoud actief contact met betrokken jongeren 

Via bijvoorbeeld een emaillijst, Whatsapp groep, Facebook of Messenger groep kun je op 

laagdrempelige en frequente wijze contact onderhouden met betrokken jongeren in de gemeente. Je 

kunt dit soort kanalen gebruiken om over en weer vragen te stellen, flitspeilingen te delen. Ieder 

kwartaal of half jaar zou je een activiteit kunnen organiseren waarbij je jongeren bij de lokale politiek 

betrekt. Denk aan betrokkenheid via spel elementen (serious gaming?), maar ook bijvoorbeeld in 

plaats van Gast van de Raad, zou “De Raad te Gast” kunnen gaan bij jongeren in bijv. jongerencentra, 

scholen, sportverenigingen, bibliotheken, of zelfs thuis.   

Jongerencommunicatie tips & tricks van Het Velsens Burgerbeest 

Jongeren betrekken moet volgens het ‘Burgerbeest’ ook een continu verhaal zijn, anders komt het 

niet serieus over bij de jeugd. Dus ga vooral ook ná de verkiezingen hier mee verder. Laat de jeugd 

weten dat ze belangrijk zijn, dat ze hun mening mogen geven en mogen meebeslissen. Op die manier 

creëer je eigenaarschap en dus betrokkenheid bij de politiek. Voornamelijk een lange termijn visie. 

De gemeente moet véél meer online zijn. Facebook is uit bij jongeren, behalve voor passieve 

informatie. Jongeren zitten nu vooral op Instagram / Snapchat / Youtube. Ook zijn hier experts voor 

nodig, experts op gebied van jongerencommunicatie én uiteraard de jongeren zelf. Want hoe 

boeiend vinden zij de social media van de Gemeente? Waarschijnlijk niet interessant, behalve als het 

ook écht aansluit bij hun belevingswereld. Experimenteer met Insta stories / Insta polls en Snapchat. 

https://www.eurib.net/nudging/
https://www.eurib.net/nudging/
https://www.socialevraagstukken.nl/dossiers/nudging/
https://www.communicatierijk.nl/vakkennis/g/gedragskennis/casi
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Benader jonge influencers, want jongeren onder elkaar beïnvloeden elkaars gedrag.  

 

Breng jongeren bij elkaar en hoor van hen wat er speelt, waar we jongeren kunnen vinden en hoe zij 

bereikt willen worden. Bijv. de jongeren die aanwezig waren bij het debat rondom TK2017 in de 

bibliotheek (via Seaport). 

Workshop jongerencommunicatie 

Uit gesprekken met lokale jongeren kun je al een hoop ophalen over hoe zij de gemeente(raad) zien 

en wat hun wensen zijn voor jongeren. Om te bepalen hoe je met de jongeren moet communiceren 

(toon, woordkeuze, onderwerp, kanaal, middelen) kun je het beste aan jongeren zelf vragen waar zij 

behoefte aan hebben en wat hen aanspreekt. Wij denken dat het heel goed kan werken als je een 

workshop jongerencommunicatie zou organiseren voor de gemeenteraad. Dit zou je bijvoorbeeld na 

de installatie van de nieuwe raad kunnen laten plaatsvinden en met bepaalde regelmaat kunnen 

herhalen.  

Escape room in de raadszaal 

Het format van een escape room kan volgens ons erg goed werken om jongeren bij de politiek te 

betrekken. Wij bedachten dit voor onze campagne en kwamen er vervolgens achter dat we niet de 

enigen waren. Pim Meijer heeft dit format ook bedacht en ingediend voor de Battle of Concepts van 

het Ministerie van BZK. Zijn concept Baas voor een Uur was de uiteindelijke winnaar. Pim Meijer is 

vervolgens het concept verder gaan uitwerken en dit is op 20 maart getest in de raadszaal van 

Gemeente Amersfoort. Bij interesse is Pim Meijer bereiken via pmr@tg.nl. 

In gemeente Druten is bij deze verkiezingen reeds op succesvolle wijze een escape room ingezet in 

de kelders van het gemeentehuis. Hoe dit is aangepakt en hoe jongeren dit hebben ervaren zie je in 

deze reportage van de NOS. De opkomst in gemeente Druten ligt wat hoger dan het landelijk 

gemiddelde van 2014. In 2014 was de opkomst in Druten 58% en in 2018 was de opkomst 59,1%. 

Experimenteer met Direct Democracy 

Wij denken dat de doelgroep jongeren bij uitstek geschikt is om mee te experimenteren met vormen 

van directe democratie. Dit biedt mooie handvatten om lokale kwesties met jongeren te bespreken 

en ze inzicht te geven in de processen van gezamenlijke besluitvorming ten opzichte van de wat meer 

afstandelijke vertegenwoordigende democratie. Als je de uitkomst van stemmingen d.m.v. directe 

democratische vormen met jongeren deelt, kun je vervolgens in gesprek over de verschillende 

standpunten en waarom het soms moeilijk is om deze met elkaar te verenigen. Zo krijgen jongeren 

meer begrip en inzicht in de uitdagingen van lokaal bestuur en de redenen dat we een 

vertegenwoordigende democratie hanteren.  

ProDemos – Huis voor Democratie en Rechtsstaat 

ProDemos biedt rond verkiezingstijd een heleboel leuke tools om o.a. jongeren bij de verkiezingen te 

betrekken. Ze bieden o.a. een online Stemwijzer, maar ook een fysieke en interactieve Sticker 

Stemwijzer, een verkiezingskrant, animatiefilmpjes met uitleg over de verkiezingen, een 

conceptmotie “Breng het stembureau naar jongeren en laat ze hun eigen toekomst bepalen”, 

organiseren debatten en bijeenkomsten zoals de Scholierenverkiezingen en Politieke Cafés, etc. 

Buiten de verkiezingen om biedt ProDemos ook programma’s voor jongeren en burgerparticipatie 

binnen gemeenten.  

https://www.politiekeambtsdragers.nl/publicaties/publicaties/2017/9/19/battle-of-concepts---baas-voor-een-uur
https://www.twynstragudde.nl/blog/de-gemeenteraadzaal-als-escape-room
mailto:pmr@tg.nl
https://nos.nl/artikel/2217458-deze-escaperoom-moet-meer-jongeren-naar-de-stembus-krijgen.html
https://www.prodemos.nl/voor-gemeenten/
https://www.prodemos.nl/voor-gemeenten/
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In samenwerking met ProDemos, de Vereniging van Griffiers, NBD Biblion en The Alignment House 

werd ditmaal er o.a. bij bibliotheken programmering voor first time voters georganiseerd. We 

denken dat dit een samenwerkingsverband is om in de gaten te houden.  

Hieronder zijn een aantal interessante opties uitgelicht uit het aanbod van het eerste kwartaal van 

2018: 

 Interactieve Game Gemeenteraadsels  

Doelgroep: first time voters of (wijk)bewoners met een migratieachtergrond  

Gemeenteraadsels is een gezelschapsspel waarbij de deelnemers met een begeleider ‘spelenderwijs’ 

ontdekken hoe lokale politiek werkt. Deelnemers spelen bijvoorbeeld een wethouder of voorzitter 

van een actiecomité. Door hen op een leuke en laagdrempelige manier kennis te laten maken met de 

lokale politiek, zullen ze beter begrijpen hoe moeilijk het is om een afweging tussen verschillende 

belangen te maken. Dit spel heeft een eenvoudig taalniveau en is geschikt voor het spelen in onder 

andere een bibliotheek, buurthuis of (sport)vereniging. 

 Gigantische Lokale Verkiezingen Pubquiz  

Een gigantische Lokale Verkiezingen Pubquiz om jongeren te betrekken bij lokale democratie. Wat is 

het? Waar gaat het over? Waarom is het eigenlijk belangrijk? Wat is mijn stem waard? De 

Bibliotheek, ProDemos en de ‘jonge garde’ van de lokale politieke partijen hosten de Gigantische 

Lokale Verkiezingen-pubquiz.  

De vragen en stellingen gaan over onderwerpen die jongeren bezighouden, zoals horeca, 

openingstijden, recreatie, evenementen, studiebeurs/studeren en wonen. Deze worden zowel 

ingebracht door jongeren als door de politieke partijen. Hierdoor leren jongeren het gesprek aan te 

gaan met elkaar en de waarde van een goed debat. Afsluitend is er een borrel, waar jongeren op een 

informele manier nog vragen kunnen stellen aan de jonge garde van de lokale politieke partijen. 

 Optredens door Democratische denkers  

#TrendingTopics heeft afspraken gemaakt met verschillende democratische denkers: mensen die 

laagdrempelig en inspirerend kunnen vertellen over verschillende invalshoeken van democratie: 

Peter Wierenga – Ik brul, dus ik ben  

Hoe gevaarlijk zijn populisten zoals Trump, Wilders en Le Pen? Reis met classicus en journalist Peter 

Wierenga mee door de ruimte en tijd, op zoek naar de oorzaken van het populisme en antwoorden 

op uitdagingen voor onze democratie.  

 

Femke Kaulingfreks – Straatpolitiek  

Van rappers en straatvloggers tot rellende jongeren en geradicaliseerde jonge moslims: jongeren 

uiten hun onvrede overal, behalve in de politiek. Filosofe en antropologe Femke Kaulingfreks laat 

zien dat jongeren wel degelijk politiek bezig zijn, buiten het stemhokje om.  

 

Marc Josten – Nieuws of Nonsens  

In samenwerking met Omroep Human host Marc Josten, onderzoeksjournalist en hoofdredacteur 
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van Human een interactieve avond over nepnieuws. Nieuws of Nonsens laat onderzoeksjournalist 

Marc Josten je zien hoe belangrijk het is om nepnieuws van de harde feiten te onderscheiden. 

Matzer: Theater in de politieke arena 

Madeleine Matzer, theatermaker, ontwikkelde een theaterstuk over politiek, ons (ontbrekende) 

vertrouwen in de politiek en over onze eigen rol daarbij. Zie de website van Matzer voor informatie 

over de voorstelling. Wegens het grote succes van deze voorstelling is besloten om deze voorstelling  

voorlopig door te spelen. Ook in de komende periode is Niemand wacht op je te boeken door 

theaters, festivals en gemeenten (bijvoorbeeld rondom de installatie van de nieuwe raad, na de 

Gemeenteraadsverkiezingen). Voor meer informatie, neem contact met op via marieke@matzer.org.  

 

 

Dankwoord 

 

Wij willen Frank Dales bedanken voor zijn inzet voor de betrokkenheid van jongeren bij de 

democratie en zijn enthousiasme voor onze campagne. Eveneens een woord van dank voor iedereen 

die verder op enigerwijze bij de campagne betrokken is geweest, voor het meedenken en helpen 

uitvoeren. Speciale dank daarbij voor Burgerzaken en de Griffie voor de prettige samenwerking en 

gezamenlijke inzet om hoge kwaliteit te leveren. Wij willen het John van Dijkfonds bedanken voor 

hun inzet voor de politieke betrokkenheid van jongeren in de Gemeente en voor het delen van ons 

campagnemateriaal op de eigen kanalen. Ook bedanken we Stichting Welzijn voor hun begeleiding in 

het contact met de jongeren bij de jongerencentra in de gemeente. Wij bedanken de politieke 

partijen voor het aansluiten op #Velsenindestemming. Ook willen wij ANDC, Citisens, Cycle Media, 

Young Infinity, Mrs. Peacock en ProDemos bedanken voor de samenwerking tijdens deze 

verkiezingscampagne. En natuurlijk danken wij de pers voor de verslaglegging. 

Tot slot, een woord van dank aan alle jonge kiezers waarmee wij in contact zijn gekomen voor deze 

campagne. We waardeerden jullie vragen, jullie kritische blik naar de gemeente, het delen van jullie 

wensen voor de toekomst. Blijf van je laten horen, want de gemeente wil wel degelijk naar jullie 

luisteren!  

Ianthe Dickhoff en Lisa Niesten 

 

  

https://www.matzer.org/voorstellingen/matzer-voorstellingen/niemand-wacht-op-je/
mailto:marieke@matzer.org
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Bronnen 

 

Verbetering op Komst – Universiteit van Tilburg – 2017 

De stembus voorbij – Universiteit van Tilburg – 2017 

Onderzoek naar effectiviteit opkomstcampagne – Lokale Democratie - 2017 

Vijf vragen over opkomstbevordering onder jongeren – Chris Aalberts – 2017 

Handreiking voor onderzoek opkomstcampagne gemeenten – Politieke Ambtsdragers – 2017 

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen – Kiesraad  

Dataset uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2014 – data.overheid.nl 

Verkiezingsuitslagen Velsen 2014 – Verkiezingsuitslagen.nl 

Logeion bijeenkomst: Hoe krijgen we meer mensen naar de stembus op 21 maart? – 2017 
 
Logeion bijeenkomst: Social media als onmisbaar onderdeel van je communicatiestrategie – 2017 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tilburguniversity.edu/upload/98ffe287-f773-4f9b-9428-0c9eb1f8242d_Verbeteringopkomst-onderzoeksrapport2016.pdf
https://www.politiekeambtsdragers.nl/publicaties/rapporten/2017/3/30/de-stembus-voorbij-een-onderzoek-naar-het-effect-van-een-gemeentelijke-campagne-op-de-lokale-opkomst-bij-de-herindelingsverkiezing-in-meierijstad
https://www.lokale-democratie.nl/onderzoek-naar-effectiviteit-opkomstcampagne
https://www.chrisaalberts.nl/item/vijf-vragen-opkomstbevordering-jongeren/
https://www.politiekeambtsdragers.nl/publicaties/publicaties/2017/8/22/handreiking-voor-onderzoek-opkomstcampagne-gemeenten
https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/gemeenteraden/uitslagen
https://data.overheid.nl/data/dataset/verkiezingsuitslagen-gemeenteraad-2014
https://www.verkiezingsuitslagen.nl/verkiezingen/detail/GR20140319/633147
https://www.logeion.nl/k/n1440/news/view/172916/102549/hoe-krijgen-we-mensen-naar-de-stembus-op-21-maart-2018.html?utm_source=mailing&utm_medium=email&utm_campaign=Presentaties%20Meer%20jongeren%20naar%20de%20stembus%20-%203%20oktober%202017
https://www.logeion.nl/weblog/2017/12/04?weblog-postTitle=Een-terugblik-op-de-Vakimpuls-over-social-media


 

Bijlagen 

Bijlage 1 – Communicatie Kalender 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onderzoeksfase 

Nov’17 Jan’18 Mrt’18 Feb’18 Dec’17 Apr’18 

Presidium 

Team Verkiezingen 

actiepunten 

Ontwerpen 

campagne 

Doelgroep 18-24 

benaderen 

Team Verkiezingen 

kennismaking 

Stellingen 

stemwijzer 

bekend 

Brief aan jonge 

kiezers 

Doelgroepbepaling 

18-24  
Afstemmen inhoud en doelgroep 

brief met Niels/Burgerzaken 

 

Shortlists maken: 

- influencers 

- ambassadeurs 

 

Stemwijzer 

online 

Campagne fase Doelgroep 

benaderen 

21 

maart 

D-DAY 

Wk 8 -12 (19 feb t/m 21 maart) 

Campagne communicatie/griffie  

i.s.m. Citisens en mediateam + 

infopagina 

Social media campagne met influencers & ambassadeurs 

Materialen 

ProDemos 

Verkiezingsfolder? 

Contact influencers & 

ambassadeurs 

EV
EN

T?
 

Verkiezingswebsite 
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Bijlage 2 - Data jongeren in de Gemeente Velsen  
(via Martine Ceton - Informatiemanagement) 
 

Een overzicht van de kenmerken van jongeren (18 t/m 24 jaar) in de gemeente Velsen. 

  

1.    Hoeveel jongeren tussen de 18 – 24? 

  

Leeftijd Aantal Gemeente Velsen 

18 881 

19 930 

20 853 

21 757 

22 756 

23 766 

24 767 

Totaal   5710 

Aantal jongeren tussen de 18-24 tijdens 

verkiezingen gebaseerd op huidige stand 

5793 

 

2.    Spreiding per wijk 
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Wijk Aantal jongeren Inwoners wijk % 

Velsen-Zuid en Driehuis (0) 328 4789 6.85 

IJmuiden-Noord (1) 737 9053 8.15 

IJmuiden-Zuid (2) 662 8352 7.93 

IJmuiden-West (3) 358 4167 8.59 

Zee- en Duinwijk (4) 731 9727 7.52 

Velsen-Noord (5) 436 5264 8.28 

Santpoort-Noord (6) 488 7202 6.78 

Santpoort-Zuid (7) 239 3307 7.23 

Velserbroek (8) 1711 15538 11.01 

Spaarndammerpolder (9) 20 265 7.55 

 

3.    Culturele achtergrond 

 

Hiervoor is gekeken naar de nationaliteit en herkomst van de jongeren. 

Van de 5710 jongeren in Velsen  zijn 4447 jongeren in Nederland geboren en zijn tevens de ouders Nederlands 

(77.9%). 1263 jongeren zijn ofwel in een ander land geboren ofwel hebben ouders van een andere nationaliteit 

(22.1%). Van deze 1263 jongeren zijn 455 jongeren niet in Nederland geboren (eerste generatie) en zijn 808 

jongeren wel in Nederland geboren maar heeft (een van de) ouders een andere nationaliteit (tweede 

generatie). Van de tweede generatie jongeren hebben 219 jongeren een moeder die niet in Nederland is 

geboren i.c.m. een Nederlandse vader, 291 jongeren een vader die niet in Nederland is geboren i.c.m. een 

Nederlandse moeder en bij 298 jongeren komen beide ouders uit ander land. Hieronder is een overzicht te 

vinden van de meest voorkomende nationaliteiten. 

 

Meest voorkomende nationaliteiten eerste generatie jongeren: 

  

Land Absoluut aantal Totaal aantal jongeren  

in de gemeente 

Procentueel 

Polen 61 5710 +/- 1% 

Syrië 36 5710 < 1% 
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Afghanistan 35 5710 < 1% 

Somalië 25 5710 < 1% 

Eritrea                     24 5710 < 1% 

Thailand 20 5710 < 1% 

Irak, Iran 13, 9 5710 < 1% 

  

Meest voorkomende nationaliteiten tweede generatie jongeren  

  

Land Tweede generatie vader en moeder met andere 

nationaliteit 

Turkije (beide ouders zelfde nationaliteit) 101 

Marokko (beide ouders zelfde nationaliteit) 66 

Irak (beide ouders zelfde nationaliteit) 21 

Suriname (beide ouders zelfde nationaliteit) 16 

Joegoslavië (beide ouders zelfde nationaliteit) 11 

Totaal 298 

 

Land Aantal jongeren tweede generatie moeder (i.c.m. 

Nederlandse vader) 

West Europa (BE, DU, SP, FR) 44 

Turkije 17 

Suriname 15 

Indonesië 10 

Totaal 219 
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Land Aantal jongeren tweede generatie vader (i.c.m. 

Nederlandse moeder) 

Turkije 27 

Suriname 17 

Groot-Brittannië 15 

Indonesië 18 

Duitsland / Spanje / Italië 13 / 12 / 10 

Nederlandse Antillen 11 

Totaal 291 

 

 4.    Opleidingsniveau 

Het opleidingsniveau is helaas alleen over de gehele populatie van de gemeente beschikbaar (2015). 

  

Per 1000 inwoners 

15-65 jaar 

Velsen Andere 50-100 

duizend 

gemeentes 

Gemeentes in 

Noord-Holland 

Nederland 

Laag 183 192 155 181 

Middelbaar 390 355 330 340 

Hoog 252 250 321 276 

  

5.    Vrijetijdsbesteding 

Voor het bepalen van de vrijetijdsbesteding van jongeren in Velsen is gekeken naar de ruwe data van de 

leefbaarheidsmonitor uit 2015 van I&O Research. Hieruit is het volgende naar voren gekomen: 

86 respondenten in de leeftijdscategorie 18-24 hebben aan deze monitor meegewerkt (van de 1612, 5.3%). 

De respondenten in de leeftijdscategorie 18-24 gaan niet tot nauwelijks naar een buurthuis. 

82.5% van de jongere respondenten doet aan sport. Hiervan is 49.3% lid van een sportvereniging (overwegend 

voetbal of hockey) en 46.5% is lid van een sportschool (niet bekend welke sportschool). 17.4% beoefent actief 

een kunstvorm (schilderen, dansen, beeldhouwen, muziek of toneel). 45.4% heeft het afgelopen jaar een 

schouwburg, museum of bibliotheek bezocht en 33.7% is afgelopen jaar een of meerdere keren naar een 

theatervoorstelling, concert of museum geweest. 
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6.    Nieuwe jongeren in Velsen sinds de verkiezingen in 2014 

Hiervoor is het migratiebestand bekeken. Sinds 2014 zijn 209 nieuwe jongeren in Velsen komen wonen die nog 

steeds woonachtig zijn in Velsen. Dit zijn zowel jongeren uit andere gemeentes (73.7%) of jongeren uit een 

ander land (26.3%). De jongeren die in de tussentijd weer verhuisd zijn, zijn buiten beschouwing gelaten. 

  

7.    First time en second time voters in de gemeente 

Op basis van geboortedata is berekend hoeveel jongeren in maart 2018 voor het eerst mogen stemmen (sinds 

de verkiezingen in 2014, 19 maart) en hoeveel jongeren voor de tweede keer mogen stemmen. 

First time voters zijn ná 19 maart 2014 18 jaar geworden en mogen op 21 maart 2018 voor het eerst stemmen. 

Dit zijn 3497 jongeren tussen de 18 en 22. Second time voters waren op 19 maart 2014 18 jaar oud, maar zijn in 

maart 2018 nog onder de 25. Dit zijn er 2296.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 43 

Bijlage 3 - Tabel: Hoogst behaalde opleidingsniveau inwoners van 15-74 jaar in Gemeente Velsen 

naar wijk, peildatum 1 oktober 2015 

Bron: Opleidingsniveaubestand CBS 

  Wijk 

00 + 

09 

Wijk 

01 

Wijk 

02 

Wijk 

03 

Wijk 

04 

Wijk 

05 

Wijk 

06 

Wijk 

07 

Wijk 

08 

Totaal 

Totaal % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Lager 22 39 42,5 41,1 41,3 38 25,3 17,0 27,5 33,2 

Middelbaar 38,8 49,5 41,9 43,1 44,7 47,8 39,5 33,3 47,2 44,2 

Hoger 39,2 11,5 15,6 15,8 14 14,2 35,1 49,8 25,3 22,6 

 

Wijk 00+09 = Velsen-Zuid, Driehuis en Spaarndammerpolder 

Wijk01 = IJmuiden-Noord 

Wijk02 = IJmuiden-Zuid 

Wijk03 = IJmuiden-West 

Wijk04 = Zee- en Duinwijk 

Wijk05 = Velsen-Noord 

Wijk06 = Santpoort-Noord 

Wijk07 = Santpoort-Zuid 

Wijk08 = Velserbroek 

  

Betrouwbaarheidsindicatie: 

Voor de meeste opleidingscijfers per wijk is de relatieve standaardfout 10%. Uitzonderingen zijn: 

Wijk 00 + 09: maximale relatieve standaardfout voor Lager en Middelbaar niveau tussen 10 en 15%. 

Wijk 05: maximale relatieve standaardfout voor Hoger niveau tussen 15 en 20%. 

Wijk 07: maximale relatieve standaardfout voor Lager, Middelbaar en Hoger niveau tussen 10 en 

15%. 
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Bijlage 4 - artikel IJmuider Courant over de Stembus op het Velserduinplein, 16 maart 2018 
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Appendix I 

 

Logeion bijeenkomst: Hoe krijgen we meer mensen naar de stembus op 21 maart?  
3 oktober 2017 
 
“Hoe krijgen we meer mensen naar de stembus op 21 maart?” was de vraag die centraal stond 
tijdens de Logeion bijeenkomst bij de VNG op 3 oktober 2017. Tijden de 3.5 uur durende bijeenkomst 
werden door  verschillende experts op gebied van verkiezingen, opkomst, jongeren en communicatie 
ervaringen gedeeld en tips gegeven. 
  
De deelnemers werden welkom geheten door Vera de Witte, Directeur Communicatie bij de VNG, en 
de middag werd geleid door Rien Bongers, directeur van communicatiebureau Het Portaal. In het 
eerste onderdeel werden door Rien scherpe vragen gesteld aan Han van Midden, raadsgriffier van de 
Gemeente Rotterdam over het onderzoek van de Universiteit van Tilburg Verbetering op komst. Uit 
dit onderzoek blijkt namelijk dat het effect van opkomst bevorderende campagnes bijna nihil is. Toch 
meent Han dat er wel degelijk hoop is, maar dat dit vraagt om een andere aanpak. Niet alleen een 
campagne die er uitsluitend op gericht is de opkomst te verhogen en mensen naar de stembus te 
trekken, maar meer gericht op inhoud: welke thema’s zijn belangrijk voor jongeren? En met hen 
hierover gericht én structureel in gesprek gaan. 
  
Vervolgens presenteerde Chris Aalberts, docent en onderzoeker politieke communicatie, zijn 
proefschrift over de politieke betrokkenheid van jongeren. Uit dit onderzoek kwamen 5 vragen naar 
voren:  
1) Zijn jongeren bereid om te stemmen? Ja.  
2) Hoe zien jongeren de gemeente? Niet. 
3) Hoe zien jongeren de politiek? Verschillend.  
4) Kan politiek ook leuk zijn? Nee.  
5) Wanneer is politiek relevant voor jongeren? Als het gaat om thema’s die hen aanspreken.  
 
Chris benadrukte dat de politiek en de gemeente niet leuk moeten worden gemaakt, maar als 
belangrijk gepresenteerd moeten worden en dat de communicatie hierover moet aansluiten bij de 
belevingswereld van jongeren. De samenvatting van zijn onderzoek met de conclusie vind je in 
Appendix II.  
  
Bart Scholten, hoofd communicatie bij de Gemeente Zaanstad, stelt een drie fasen aanpak voor: haal 
voor de verkiezingen op wat de samenleving / jongeren echt belangrijk vinden, stimuleer tijdens de 
verkiezingen de verkiesbare partijen om dit agenderen en zich uit te spreken, en wees na de 
verkiezingen concreet in het coalitieakkoord en zorg dat participatie de tweede natuur van het 
gemeentelijk handelen is. Keer vervolgens terug naar fase 1 en herhaal de stappen. 
  
Tot slot licht Thomas van Gaal, creatief directeur bij Het Portaal, de filmcompetitie Mijn Stad, Mijn 
Stem toe. Waarom zij vinden dat jongeren moeten gaan stemmen? Het is een recht, je kunt invloed 
uitoefenen, lokale politiek doet er toe en het is zonde als je stem verloren gaat. Waarom jongeren 
niet stemmen? Ze denken dat hun stem niet telt en ze er zelf niets aan hebben, en  ze vinden de 
politiek onbetrouwbaar, onduidelijk en ongrijpbaar. Wat moeten we dan wel doen? Begin met 
luisteren, het begint met interesse, daarna volgt inhoud, gebruik de juiste vorm en kanalen en 
onthoud: jongeren inspireren elkaar. 
 
 
 
 

https://www.logeion.nl/k/n1440/news/view/172916/102549/hoe-krijgen-we-mensen-naar-de-stembus-op-21-maart-2018.html?utm_source=mailing&utm_medium=email&utm_campaign=Presentaties%20Meer%20jongeren%20naar%20de%20stembus%20-%203%20oktober%202017
https://www.logeion.nl/l/mailing2/browserview/cc1e6149-b2fc-4a05-8fb2-7f4065103192?utm_source=mailing&utm_medium=email&utm_campaign=Presentaties%20Meer%20jongeren%20naar%20de%20stembus%20-%203%20oktober%202017
https://www.logeion.nl/l/mailing2/browserview/cc1e6149-b2fc-4a05-8fb2-7f4065103192?utm_source=mailing&utm_medium=email&utm_campaign=Presentaties%20Meer%20jongeren%20naar%20de%20stembus%20-%203%20oktober%202017
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Appendix II 

Vijf vragen over opkomstbevordering onder jongeren 
Chris Aalberts 
In maart 2018 zijn er weer verkiezingen voor de gemeenteraad. Jongeren behoren tot de burgers die 
het minst gaan stemmen bij deze en andere verkiezingen. Hoe zou hun opkomst bevorderd kunnen 
worden? Ik sprak erover bij een bijeenkomst van Logeion, de beroepsvereniging voor 
communicatieprofessionals. Ik stelde de aanwezigen vijf vragen en formuleerde er vijf antwoorden 
op. 

Vraag 1: Zijn jongeren bereid te stemmen?  
Ja. Jongeren weten heel goed wat een goede burger is en wat er in een democratie van hen wordt 
verwacht. Politiek is volgens hen belangrijk: zaken als bestuur, wetgeving en dergelijke doen er 
volgens hen toe. Tegelijk zijn politieke activiteiten hun hobby niet: hun bereidheid om zelf actief te 
worden is beperkt, met uitzondering van één activiteit: stemmen. Jongeren zeggen dat ze graag gaan 
stemmen. Het ligt niet aan hun intenties of aan hun kennis van de democratie dat ze dit vaak toch 
niet doen. Dat heeft andere redenen. 

Het advies moet zijn geen hoge verwachtingen van jongeren te hebben. We kunnen aannemen dat 
jongeren weten dat verkiezingen belangrijk zijn, maar het is niet slim activiteiten te organiseren 
waarvan op voorhand vaststaat dat jongeren er toch niet op afkomen. 

Vraag 2: Hoe zien jongeren de gemeente?  
Niet. Dat is het enige antwoord op deze vraag. Aangezien we praten over 
gemeenteraadsverkiezingen is het de vraag hoe jongeren tegen deze specifieke bestuurslaag 
aankijken. Deze is vooral heel onbekend, zoals de structuur, de bevoegdheden en de onderwerpen. 
De belangrijkste associaties met de gemeente liggen op het terrein van dienstverlening: trouwen, 
burgerlijke stand en een paspoort of rijbewijs halen. De gemeente is een gebouw en daar zitten 
ambtenaren in. Maar of de gemeente een politieke, democratische structuur is, dat weten velen niet. 

Het advies kan alleen maar zijn dat de basiskennis over de gemeente versterkt moet worden. Men 
moet begrijpen wat een gemeente is en dat een gemeenteraad een democratisch gekozen orgaan is 
die het beleid bepaalt. Zonder die kennis mislukt elke opkomstcampagne. 

Vraag 3: Hoe zien jongeren politiek?  
Verschillend. Als jongeren begrijpen dat ook de gemeente politiek is, komen nieuwe associaties naar 
boven. Ze vinden politiek belangrijk: het gaat over belangrijke kwesties, macht en wetgeving. Maar 
ze vinden politiek ook saai: moeilijk, grijs en irrelevant. Politici praten met moeilijke woorden en in 
lange zinnen. Politiek is een activiteit voor volwassenen. Dit laatste verwijt is hardnekkig: alle 
politieke informatie is volgens jongeren saai. Er is wel verschil tussen groepen jongeren: de meeste 
jongeren vinden politiek belangrijk en saai, politiek actieve jongeren vinden politiek alleen maar 
belangrijk. 

Aangezien jongeren het onderling oneens zijn, moet men goed bedenken naar welke jongeren men 
luistert bij discussies over opkomstbevordering. Politiek actieve jongeren dringen zich continu op om 
hierover te praten, maar zij zijn niet representatief voor de massa. Luister dus niet naar ze. 

Vraag 4: Kan politiek ook leuk zijn?  
Nee. Er zijn veel initiatieven met het doel politiek leuker te maken. Het meest recent was ‘de 

https://www.chrisaalberts.nl/item/vijf-vragen-opkomstbevordering-jongeren/
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Stembus’ van Tim Hofman. Hij ging met een bus het land door. Het resultaat ervan is niet onderzocht 
en dat is niet zonder reden. Sterren spreken zich vaker uit over politiek, politici zoeken 
jongerenmedia op en ga zo maar door. Attentiewaarde heeft dit zeker wel, maar de claim dat politiek 
er leuk van zou kunnen worden is onzin. Jongeren willen serieuze politiek want politiek is volgens 
hen serieus. Ook blijft politiek sowieso saai want veel thema’s spreken hen niet aan. 

Moeten politici aan dit soort initiatieven meedoen? Het kan in principe weinig kwaad om jongeren 
via bv. ‘de Stembus’ op de naderende verkiezingen te wijzen, maar tegelijk is het risico dat jongeren 
vinden dat de materie niet serieus wordt genomen en dat er ‘naar beneden’ wordt gepraat. 

Vraag 5: Wanneer is politiek relevant voor jongeren? 
Als politiek voor jongeren belangrijk, inhoudelijk en serieus moet zijn, is de vraag welke thema’s hen 
aanspreken. Hier komen we buiten de invloedssfeer van communicatieprofessionals. Veel politieke 
thema’s zijn niet geschikt voor jongeren omdat ze hen niet direct raken: belastingen, zorg en 
vergunningen bijvoorbeeld. Er zijn ook thema’s die hen wel raken maar waarbij ze zelf de relevantie 
niet zien zoals sociale zekerheid. Ook zijn er thema’s waarbij er lokaal simpelweg niets te kiezen valt: 
onderwijs bijvoorbeeld. 

Het advies moet dus zijn na te denken welke thema’s echt relevant zijn voor jongeren en waarbij 
stemmen voor hen ook echt verschil maakt. Voorbeelden zijn er wel, maar ze zijn spaarzaam. In 
Rotterdam gaat het over de multiculturele samenleving, in Amsterdam eigenlijk ook. In de hele 
Randstad gaat het over woningnood. In gebieden als Den Helder, Groningen en Limburg over krimp 
en behoud van voorzieningen. Jongeren weten echt wel dat er bij dit soort thema’s keuzes 
voorliggen. Ze moeten alleen wel begrijpen dat ook deze verkiezingen daarvoor relevant zijn. 

Deze presentatie werd gehouden bij de Logeion-bijeenkomst ‘Meer jongeren naar de stembus’ op 3 
oktober 2017 in Den Haag. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 48 

Appendix III 

 

Logeion bijeenkomst: Social media als onmisbaar onderdeel van je communicatiestrategie 
30 november 2017 
 
Kun je mensen via één benadering, één social media post, voor je winnen? Vraagt Chris Janssen, 
communicatiestrateeg bij Q&A Communicatie, aan het publiek. Nee dit kan niet. Ook online verloopt 
het leggen van verbindingen via verschillende stappen: voorstellen, verdieping, verbreding, 
verhouding. Het is belangrijk dat je inzet op een continue benadering, je moet met iets nieuws en 
innovatiefs, iets wat aanspreekt, komen om de aandacht te trekken. En om deze aandacht vast te 
houden moet je een visie hebben. 
  
Door de ontwikkeling van social media en self learning platforms (die beter weten wat jij wilt zien en 
lezen dan jij zelf) zijn de machtsverhoudingen veranderd. Niet bedrijven of de politiek hebben de 
macht in handen, maar de consument zelf. Door je social media goed in te zetten, kun je als bedrijf 
de consument wel beïnvloeden in het maken van zijn keuzes. Alleen heerst er nu chaos online: 
bedrijven vervallen in ‘leuke’ middelen zonder directe koppeling met de visie / core business.  
 
Hoe zet je je social media dan op een goede en juiste manier in? Het Golden Model voor een social 
media strategie bestaat niet. Iedere strategie is anders, afhankelijk van situatie, tijd, doelgroep en 
soort product of dienst. Er zijn wel middelen die je kunnen helpen bij het gericht inzetten van social 
media, zoals de zandloper die in de presentatie werd toegelicht, waarbij je eerst aan 
randvoorwaarden voldoet: inventariseren, signaleren, detailleren, escaleren, adresseren, 
concretiseren. Vervolgens werk je aan je executie d.m.v. visie, strategie, meetbare doelen, 
bewijsvoering, kernboodschappen, accountability, doelgroepen en middelen.  
 
Algemene social media tips: 

-          Zorg voor een duidelijke visie op je communicatie per uiting/project 
-          Richt je op een specifieke doelgroep en zorg dat je deze goed kent 
-          Gebruik aansprekende content en niet te veel tekst, maar nodig wel uit tot dialoog 
-          Zet je content in op verschillende manieren op verschillende social media kanalen 

 

https://www.logeion.nl/weblog/2017/12/04?weblog-postTitle=Een-terugblik-op-de-Vakimpuls-over-social-media
https://www.logeion.nl/l/mailing2/browserview/254dec5c-cfa7-4424-b41e-c7dc6364d42d?utm_source=mailing&utm_medium=email&utm_campaign=Presentatie%20Social%20media%20als%20onmisbaar%20centraal%20onderdeel%20van%20je%20communicatiestrategie
https://www.logeion.nl/l/mailing2/browserview/254dec5c-cfa7-4424-b41e-c7dc6364d42d?utm_source=mailing&utm_medium=email&utm_campaign=Presentatie%20Social%20media%20als%20onmisbaar%20centraal%20onderdeel%20van%20je%20communicatiestrategie
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