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betreft: Iedere gemeente een stemhulp

Geachte gemeenteraad,

In 2014 was er in 106 van de toen 403 Nederlandse gemeenten een stemhulp voor de inwoners. Onze missie
is om dat aantal in 2018 omhoog te brengen. En dat is niet zonder reden.
Uit onderzoek blijkt dat (in bijna alle leeftijdsgroepen) een stemhulp voor inwoners het favoriete middel is om
zich te informeren over de verkiezingen. Uw inwoners informeren zich dus liever met een stemhulp, dan
bijvoorbeeld met een verkiezingskrant, een debat of websites.
Bij de Tweede Kamerverkiezingen, de Provinciale Statenverkiezingen, de Europese Verkiezingen… ja zelfs bij
de Waterschapsverkiezingen was er voor heel Nederland een digitale stemhulp. En ongeveer 50% (!) van de
kiezers in ook uw gemeente, heeft die stemhulp gebruikt bij het maken van zijn keuze.
Maak inzichtelijk waar het over gaat. Wat is mijn belang als kiezer? Wat zijn de grote thema's, wat zijn de
standpunten van de partijen? Maak een stemhulp die dat helder maakt. - inwoner Utrecht
Mijn tip voor de verkiezingen: een lokale online stemhulp. Vaak weten mensen niet op wie ze moeten
stemmen en wat de standpunten zijn, dus stemmen ze maar niet. – inwoner Noordoostpolder
Wij hebben begrepen dat uw gemeente ervoor gekozen heeft om geen stemhulp aan te schaffen. U zult daar
legitieme redenen voor hebben. Ons simpele antwoord is: als de helft van de kiezers in uw gemeente zich bij
álle verkiezingen informeert met een stemhulp, kun je het niet maken om hen bij de gemeenteraadsverkiezingen géén stemhulp aan te bieden.
Een stemhulp voor zoveel mogelijk inwoners, dat staat voor ons voorop. Of dat nu Stemwijzer, Kieskompas of
MijnStem is; dat is aan u. Samengevat is MijnStem:
⁄
⁄
⁄
⁄

in meer dan 60 gemeenten beschikbaar, van Rotterdam tot Goirle;
scherp geprijsd (vanaf EUR 5.000 i.p.v. de gebruikelijke EUR 10.000), dus haalbaar voor een gemeente
met een kleiner budget;
te koppelen aan de opbouw van een raads- of inwonerspanel om inwoners vaker naar hun mening te
kunnen vragen;
beschikbaar met een gerichte geo-campagne (in samenwerking met NU.nl), zodat ook inwoners die niet
zelf op zoek gaan naar een stemhulp worden uitgenodigd om mee te doen.

Is uw gemeente het met ons eens dat het aantal van 106 omhoog moet en wilt u meer weten over ons
aanbod? Bel ons dan (en kijk voor meer informatie op www.mijnstem.nl) . Wij gaan graag het gesprek met u
aan!
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