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datum  
8-2-2022 
  
onze referentie  
2022/gemeenteraad/droom/handreikingen 
 
onderwerp 
Handreikingen voor begrijpelijke gemeenteraadsverkiezingen  
voor mensen met een verstandelijke beperking 
 
 
Geachte meneer/mevrouw,  
 
In maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Begin januari stuurden wij u 
een brief. Mensen met een beperking willen zelf kunnen beslissen of ze 
stemmen. En zelf kunnen beslissen op wie ze stemmen. 
Daarom is het belangrijk dat de verkiezingen begrijpelijk zijn.  
 
Na het sturen van de brief kregen we fijne reacties en vragen.  
Deze beantwoorden we in deze brief. 
 
Voorbeelden van reacties zijn:  
- Een partij vroeg om mee te lezen met een samenvatting  

van hun partij programma.  
Hierop reageerden cliënten van het Cliënt Ervaringspunt  
van Reinaerde.  

- We kregen uit het hele land vragen om tips en contactgegevens 
      van zorgorganisaties om bijvoorbeeld mee te lezen.  
 
Ons advies is om contact in uw eigen omgeving te leggen (zoek op ‘sociale 
kaart’ samen met de naam van uw gemeente).   
 
Lukt het niet om in uw gemeente contact te krijgen met mensen met een 
verstandelijke beperking, neem dan contact op met de LFB.  
Dit is een landelijke belangenorganisatie dóór en vóór mensen met een 
verstandelijke beperking. 
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Tips en handreikingen 
Als je niet gewend bent om te communiceren in korte teksten is dat 
wennen.  
De Eerste Hulp Kaart voor eenvoudige en leesbare teksten kan helpen.  
 
Sta stil bij de kern van het politieke programma.  
Wat maakt uw politieke partij anders dan andere partijen? 
Vertel in korte zinnen de 5 belangrijkste punten van uw programma.  
Ondersteun teksten met duidelijke plaatjes of foto’s.  
Zoek contact met mensen met een verstandelijke beperking  
in uw omgeving.  
Zij kunnen met u mee denken en mee praten.  
Ervaringsdeskundigen kunnen vertellen of uw informatie begrijpelijk is.  
 
Organiseer samen met de doelgroep een bijeenkomst  
met meerdere politieke partijen (in uw gemeente). 
Leg standpunten uit en ga in op vragen.  
Maak een filmpje over uw standpunten. 
De filmpjes zijn goed te verspreiden via uw eigen social media pagina’s. 
Dit is ook te vragen aan zorgorganisaties in uw gemeente.  
 
Andere concrete tips om verkiezingen begrijpelijk te maken vindt u hier.  
 
Tip: Leg contact met zorgorganisaties in de buurt: 
Vraag of zorgorganisaties in uw gemeente aandacht besteden aan 
verkiezingen.  
Cliënten kunnen praten over het maken van een keuze. 
Dit kan met begeleiders of mensen uit het eigen netwerk. 
Probeer hierbij niet te sturen. 
Zoek samen uit wat past bij de wensen van de persoon. 
 
Deel de flyer van de overheid om aandacht te vragen voor het stemmen. 
Dit filmpje gaat over het laten horen van je stem bij de verkiezingen.   
 
Handige websites om aan te raden zijn: 
https://www.hoewerktstemmen.nl/ dit is via Steffie.nl 
https://stemjijook.nl/ 
 
Ter inspiratie 
In Zwolle maakte een partij een Praatplaat. 
Een getekende versie van hun programma. 
Hier werkten wij niet aan mee, maar we vinden het zo mooi dat we het 
noemen.  
 
 

https://www.reinaerde.nl/media/6743/eenvoudig-en-leesbaar-schrijven-met-opmaak.pdf
https://urldefense.com/v3/__https:/iederin.nl/tips-voor-verkiezingsuitingen-en-evenementen-maak-het-begrijpelijk-en-toegankelijk/__;!!LqUE0JkLirmB!G_knyq-jQXkbKdMpxdsTiP30WkILBtbeFdpgtj-EZinKBfCr0doZLE0YJ4JRV52DiFgV$
file://///carantegroep.nl/reinaerde/homes/729230/Downloads/Flyer+LVB_A4%20(4).pdf
https://t.co/zNqlkX9PGR
https://www.hoewerktstemmen.nl/
https://stemjijook.nl/
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Contact 
Heeft u een vraag? 
U kunt contact opnemen met Bertina Spelt, senior coach 
cliëntzeggenschap; bspelt@asvz.nl, 06 – 22778555 
Ook kunnen wij u in contact brengen met mensen met een beperking. 
Zij kunnen het beste zelf vertellen waar ze behoefte aan hebben.  
 
 
Met vriendelijke groet namens,  
 
alle centrale cliëntenraden en bestuurders van 
 
ASVZ   
Ieder(in) 
LFB 
Philadelphia 
Reinaerde 
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland 
Wmo Klankbordgroep ondersteund door Zorgbelang Inclusief 
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