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Inleiding 

 

Doelstelling 

Steeds  meer  burgers  blijven  thuis  bij  verkiezingen,  vooral  als  het  geen  Tweede 
Kamerverkiezingen zijn. Bij Europese verkiezingen en verkiezingen voor Provinciale Staten en 
de gemeenteraad blijft een groot deel van het Nederlandse electoraat thuis. De opkomst bij 
gemeenteraadsverkiezingen schommelde in de zeventiger en tachtiger jaren tussen de 68 en 
73 procent, maar daalde in de negentiger jaren tot onder de 60 procent. Een lagere opkomst 
heeft negatieve gevolgen voor de democratie: minder mensen beslissen mee over de macht 
en de politieke besluitvorming komt meer los te staan van de bevolking. Hierdoor neemt de 
legitimiteit van het openbaar bestuur af.  

Hoezeer die legitimiteit en representativiteit wordt aangetast hangt af van de motieven van 
de  niet‐stemmers.  We  weten  eigenlijk  weinig  van  de  thuisblijvers.  Wel  is  duidelijk  dat 
sommige groepen in veel grotere getale wegblijven: lager opgeleiden stemmen minder vaak 
dan  hoop  opgeleiden  en  jongeren  stemmen  minder  vaak  dan  ouderen,  lagere 
inkomensgroepen en allochtonen nemen ook minder deel aan verkiezingen. Maar wat zijn 
nu de motieven om niet deel  te nemen? Zijn deze niet‐stemmers  ronduit  cynisch over de 
politiek en hebben zij het vertrouwen volkomen verloren, of zijn zij juist tevreden en zien zij 
geen  reden  zich  te  bemoeien  met  de  politiek?  Wanneer  niet‐stemmen  inderdaad  een 
symptoom  is  van  toenemende  politieke  ontevredenheid,  desinteresse  of  zelfs  politiek 
cynisme, dan  is het belangrijk deze gevoelens bij burgers  te documenteren en analyseren. 
Kan het  verloren vertrouwen van burgers worden herwonnen? Of  is  er  slechts  sprake van 
desinteresse en kunnen veel burgers met een klein duwtje worden gemotiveerd om te gaan 
stemmen, zoals Donald Green en Alan Gerber beweren in hun boek “Get out the Vote”. 

Doel van dit onderzoek is te achterhalen welke groepen minder geneigd zijn op te komen bij 
verkiezingen  en  welke  middelen  en  activiteiten  kunnen  worden  ingezet  om  de  opkomst 
onder  deze  groep  niet‐stemmers  te  bevorderen.  Ten  onrechte  wordt  vaak  impliciet 
aangenomen  dat  niet‐stemmers  een  homogene  groep  vormen.  In  werkelijkheid  zijn  er 
verschillende subgroepen te onderscheiden. Zo is er hoogstwaarschijnlijk een groot verschil 
in de motivatie van een jongere die nog nooit heeft gestemd en een oudere kiezer die vele 
malen  heeft  deelgenomen  aan  verkiezingen  maar  nu  is  afgehaakt.  Deze  verschillende 
groepen thuisblijvers zullen dus ook op een verschillende manier moeten worden benaderd 
in een campagne om de opkomst te bevorderen. 

In de gemeente Almere  ligt het opkomstpercentage bij verkiezingen meestal  lager dan het 
landelijk gemiddelde. Bij gemeenteraadsverkiezingen is de opkomst structureel lager dan dit 
gemiddelde over de rest van het  land. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 
maart 2010 is het relevant om te kijken naar de redenen voor de lage opkomst in Almere. En 
wie  die  thuisblijvers  zijn.  Om  op  een  of  andere manier  de  opkomst  in  Almere  te  kunnen 
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verhogen  zullen  we  eerst  meer  inzicht  moeten  krijgen  in  wie  de  niet‐stemmers  zijn  en 
waarin ze structureel verschillen van burgers die wel deelnemen aan de verkiezingen.  

Werkzaamheden 

Binnen dit onderzoek zullen we statistische gegevens analyseren uit Almere (van de afdeling 
O&S) en  landelijke data (o.a. Nederlands Kiezers onderzoek en database Castenmiller). We 
zullen nagaan onder welke groepen zich relatief veel niet‐stemmers bevinden. Ook willen we 
de doelgroepen onderscheiden op wie de concrete acties gericht moeten zijn. Voorafgaand 
aan dit kwantitatieve onderzoek zullen we een  literatuurstudie doen om te bepalen welke 
groepen niet‐stemmers kunnen worden onderscheiden. Wij zullen in dit rapport een aanzet 
doen voor een innovatief model ter verklaring van deelname aan verkiezingen. Langs twee 
duidelijke en onderscheidende dimensies worden de verschillende groepen niet‐stemmers in 
kaart gebracht. Hierdoor krijgen we inzicht in de intrinsieke motivaties van niet‐stemmers en 
onzekere  kiezers,  waarmee  we  de  concrete  acties  beter  kunnen  laten  aansluiten  op  de 
beleving van niet‐stemmers. Wat zou hen mogelijk kunnen bewegen om toch de gang naar 
de  stembus  te  maken? We  analyseren  de  specifieke  situatie  in  Almere  op  basis  van  het 
beschikbare  datamateriaal  in  kiezersonderzoek,  verkiezingsuitslagen  (op  stembureau  en 
wijkniveau) en rapporten van O&S in Almere. We krijgen op deze wijze inzicht in de opkomst 
bij  verkiezingen  op  stads‐  en  wijk  niveau  in  Almere.  Tenslotte  zullen  we  een  korte 
inventarisatie maken  van wat  elders  gepoogd  is  om  de  opkomst  te  bevorderen  en welke 
middelen  en  acties  daarbij  effectief  bleken  te  zijn.  Door  deze  verschillende  acties  te 
koppelen  aan  de  (karakteristieken)  van  de  verschillende  groepen  thuisblijvers  kunnen  we 
een  gedegen  advies  geven  aan  de  gemeente  Almere  over  het  type  activiteiten  dat  kan 
worden ingezet om de opkomst te bevorderen. 
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Opkomst bij verkiezingen 

In dit deel gaan we in op de sociale en politieke kenmerken van niet‐stemmers zoals we die 
in  de  wetenschappelijke  literatuur  tegenkomen.  Naast  de  identificatie  van  groepen  waar 
veel niet‐stemmers in voorkomen willen we eveneens de verscheidenheid binnen de groep 
niet‐stemmers  in kaart brengen om mogelijke verklaringen te achterhalen waarom burgers 
besluiten niet deel te nemen aan verkiezingen. Doorgaans worden drie soorten verklaringen 
gegeven  voor  opkomst  bij  verkiezingen:  (1)  verklaringen  op  basis  van  stemmotivaties  en 
politieke  houdingen  van  kiesgerechtigden,  (2)  verklaringen  op  basis  van  persoonlijke 
achtergronden  en  kenmerken  van  de  leefomgeving  en  (3)  systeemkenmerken  (kiesstelsel, 
deelnemende partijen, stemprocedures, standpunten van partijen etcetera). Wij zullen ons 
in  dit  onderzoek  concentreren  op  de  politieke  attitudes  en  achtergrondkenmerken  van 
kiezers. Vanuit de verschillende achtergrondkenmerken van niet stemmers en hun politieke 
houdingen pogen we te komen tot een typologie van niet‐stemmers.  
Allereerst  bespreken  we  hier  de  zelfstandige  effecten  van  de  verschillende 
achtergrondkenmerken:  leeftijd,  inkomen,  sexe,  opleidingsniveau,  politieke  interesse, 
etniciteit en sociaal‐economische status. Na de bespreking van de gevonden effecten in het 
algemeen kijken we in welke mate deze factoren een verklaring kunnen vormen voor de lage 
opkomst in Almere. Daarna combineren we verschillende achtergrondkenmerken tot typen 
niet‐stemmers  en  ontwikkelen  een meer  algemeen model  waarmee  de  verschillende  niet 
stemmers eenvoudig in kaart kunnen worden gebracht. 
 
Politieke participatie en interesse 
We  beginnen  met  de  meest  basale  gegevens  over  politieke  deelname  aan  verkiezingen, 
politieke  interesse  van  burgers  en  de  mate  waarin  zij  geneigd  zijn  deel  te  nemen  aan 
gemeenteraadsverkiezingen.  Statistisch  gezien  zijn  de  politieke  attitudes  zoals  politieke 
kennis,  interesse  en  zelfvertrouwen belangrijker  en  hebben een  groter  effect, maar  het  is 
ook enigszins  logisch – of moeten we zeggen tautologisch – dat burgers met meer politiek 
zelfvertrouwen,  meer  politieke  kennis  en  interesse  ook  vaker  gaan  stemmen.  We 
concentreren  ons  daarom  eerst  vooral  op  de  daadwerkelijke  deelname  aan 
gemeenteraadsverkiezingen  en  het  voornemen  van  burgers  om  deel  te  nemen  aan  de 
eerstvolgende verkiezingen. 
 
Grafiek 1 toont een daling sinds de jaren ’80 van het aantal burgers dat een stem uitbrengt 
bij  de  gemeenteraadsverkiezingen  in  Nederland.  Gedurende  de  zeventiger  jaren  is  er  nog 
een stijging van ruim zes procent  te zien van 67 naar 73 procent en ook midden  jaren  ‘80 
komt  nog  bijna  driekwart  van  de  Nederlanders  naar  de  stembus  bij 
gemeenteraadsverkiezingen. De daling die eind tachtiger jaren inzet, vlakt af in het begin van 
de 21e eeuw en het percentage burgers dat daadwerkelijk een stem uitbrengt schommelt in 
de laatste drie gemeenteraadsverkiezingen (1998, 2002 en 2006) rond de 58 procent. 
In  Almere,  waar  de  opkomst  structureel  lager  ligt  dan  het  landelijk  gemiddelde,  zet  deze 
dalende trend verder door waardoor de opkomst 10 procent onder het landelijk gemiddelde 
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komt te liggen. In de laatste twee gemeenteraadsverkiezingen komt minder dan de helft van 
de bewoners van Almere naar de stembus. 
 
Grafiek 1. Opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen (Nederland en Almere) 

 
Data  uit  Kees  Aarts  (1999)  Opkomst  bij  verkiezingen,  onderzoek  in  opdracht  van  het  ministerie  van 
Binnenlandse Zaken en gegevens van de Kiesraad. Data Almere (2009) Almere kent pas vanaf 1983/1984 een 

echte gemeenteraad. Voor die tijd zijn er in 1977 en in 1978 adviescommissies ingesteld en in 1980 en 1982 zijn 
er adviesraden benoemd. 

 
We kunnen dus vaststellen dat bij de laatste drie gemeenteraadsverkiezingen iets meer dan 
40 procent van de kiezers niet is komen opdagen. Dat wil echter niet zeggen dat dit allemaal 
structurele niet‐stemmers zijn. Het is heel goed mogelijk dat een persoon één verkiezing niet 
stemt, maar een volgende keer weer wel de gang naar het stemlokaal maakt. Dat zou dus 
betekenen  dat  in  totaal  het  percentage  incidentele  niet‐stemmers  veel  groter  zijn  dan  40 
procent!  Voor  opkomstbevordering  is  het  in  ieder  geval  belangrijk  onderscheid  te maken 
tussen  structurele  en  incidentele  niet‐stemmers,  omdat  de  laatste  groep  veel  eerder 
overtuigd zal kunnen worden de gang naar de stembus te maken dan kiezers die structureel 
hebben  afgehaakt.  Omdat  in  Almere  de  opkomstpercentages  nog  lager  liggen  dan  het 
landelijk  gemiddelde  zal  het  aantal  incidentele  niet‐stemmers  een  groot  deel  van  het 
electoraat  uitmaken.  Dat  biedt  dus  een  enorm  potentieel  voor  succesvolle 
opkomstbevordering.  
 
Wat leidt er nu toe dat al deze thuisblijvers geen gebruik maken van hun stemrecht? En hoe 
groot is de groep die structureel thuisblijft? Om meer te weten te komen over de neiging om 
al  dan  niet  deel  te  nemen  aan  verkiezingen wordt  doorgaans  in  verkiezingsonderzoek  de 
stemkans gemeten met de vraag: “Hoe groot is de kans dat u gaat stemmen bij de volgende 
gemeenteraadsverkiezingen?”  In grafiek 2 presenteren we de stemkans van burgers bij de 
gemeenteraadsverkiezingen. 
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Grafiek 2. Stemkans bij gemeenteraadsverkiezingen in Nederland 

 
Data Castenmiller, N = 6063 

 
Uit deze gegevens blijkt dat de neiging van burgers om deel te nemen aan de verkiezingen 
daalt. Het percentage kiesgerechtigden dat zegt zeker  te gaan stemmen daalt  tussen 1982 
en 1998 van bijna 80 procent tot 60 procent, terwijl het aantal potentiële kiezers dat twijfelt 
–  zegt misschien  te  gaan  stemmen  –  toeneemt  van  10  naar  ruim  30  procent.  Het  aantal 
kiezers dat zeker niet gaat stemmen blijft stabiel rond de 10 procent. Overduidelijk is echter 
wel  dat  een  steeds  kleiner  deel  van  de  kiezers  vastbesloten  is  om  deel  te  nemen  aan  de 
gemeenteraadsverkiezingen.  Er  zullen  dus  extra  inspanningen moeten worden  gedaan om 
burgers  te betrekken bij deze zogenaamde  ‘tweede orde’‐verkiezingen. Ook valt op dat de 
verkiezing van 2002 afwijkt van de algemene neergaande trend  in de  laatste 20  jaar. Dit  is 
mogelijk  te  verklaren  door  de  opkomst  van  Fortuyn  in  de  landelijke  politiek  via  de 
gemeentelijke politiek in Rotterdam. In die periode veranderen veel burgers hun intentie om 
al dan niet deel  te nemen:  ruim 10 procent meer zegt  zeker  te gaan stemmen,  terwijl het 
aantal twijfelaars afneemt. Helaas zijn de gegevens voor 2006 niet voor handen omdat deze 
data slechts tot en met 2002 zijn verzameld. Uit het verkiezingsonderzoek van 2002 wordt 
wel aannemelijk dat er sprake was van een positief effect op de opkomst door het optreden 
van  Fortuyn  en  door  polarisatie  van  standpunten.  Maar  liefst  29  procent  van  de  LPF 
stemmers in 2002 had daarvoor niet gestemd. Meer dan elke andere partij mobiliseerde de 
LPF niet‐stemmers (van der Brug 2002). 
 
De  meest  belangrijke  constatering  die  we  hier  moeten  maken  is  dat  veel  meer  burgers 
zeggen  zeker  te  gaan  stemmen  dan  er  daadwerkelijk  opkomen  bij 
gemeenteraadsverkiezingen. Dat is vooral het geval in 2002. Een deel van diegenen die zegt 
zeker  te gaan  stemmen blijkt dat uiteindelijk dus niet  te doen en ook een – waarschijnlijk 
groter  –  deel  van de  twijfelaars  blijft  thuis.  Het  is  niet  ondenkbaar  dat  er  ook  een  zekere 
‘stemmoeheid’  optreedt  bij  kiezers  omdat  er  steeds  meer  verkiezingen  zijn  (Dalton  e.a. 
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2003). Tussen 2002 en 2009 hadden kiezers in Nederland de mogelijkheid om deel te nemen 
aan elf verkiezingen (nationale verkiezingen in 2002, 2003 en 2006, Europese verkiezingen in 
2004 en 2009, een Europees referendum in 2005, Provinciale Staten verkiezingen in 2003 en 
2007, gemeenteraadsverkiezingen in 2002 en 2006 en Waterschapsverkiezingen in 2008).  
Uit  het  Nederlands  Kiezersonderzoek  2006  blijkt  dat  slechts  weinig  kiezers  structurele 
thuisblijvers  zijn  die  aan  geen  enkele  verkiezing  deelnemen.  Slechts  8  procent  van  de 
laagopgeleiden en maar 1 procent van de hoogopgeleiden zegt aan geen enkele verkiezing 
te  hebben  deelgenomen  tussen  2002  en  2006.  Alhoewel  we  niet  weten  in  welke  mate 
respondenten hun eigen deelname overschatten of sociaal gewenst antwoorden,  lijkt et er 
toch op dat slechts een klein deel van het electoraat totaal is afgehaakt. 
 
We proberen hier te achterhalen wat de redenen  kunnen zijn om niet deel te nemen en hoe 
deze burgers toch ‘verleid’ zouden kunnen worden om de gang naar de stembus te maken. 
 
Wanneer we kijken naar de interesse in de (lokale) politiek dan zien we dat het percentage 
Nederlandse burgers dat zeer geïnteresseerd is minder dan tien procent bedraagt en over de 
loop  van  de  tijd  iets  afneemt. Maar  ook  het  aantal  mensen  dat  helemaal  geen  interesse 
heeft in de politiek neemt af, zeker in 2002. Er is dus een steeds grotere groep burgers die 
een beetje (weinig) of tamelijk geïnteresseerd is in de lokale politiek. Als we kijken naar deze 
algemene interesse in de lokale politiek (zie grafiek 3), zien we ongeveer hetzelfde patroon 
als in de stemkans voor lokale verkiezingen. 
 
Grafiek 3. Interesse in lokale politiek in Nederland 

 
Data Castenmiller, N = 7205 

 
De  groep mensen  die  niet  geïnteresseerd  zegt  te  zijn  in  de  lokale  politiek,  neemt met  de 
helft  af  in  de  verkiezingen  van  2002. Dat  heeft  vrijwel  zeker  te maken met  de  komst  van 
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Fortuyn naar de lokale en nationale politiek. De groep die enigszins geïnteresseerd is neemt 
sterk  toe.  Blijkbaar  is  het  mogelijk  de  interesse  te  wekken  van  burgers  en  is  er  geen 
structurele  daling  van  politieke  interesse.  Dat  suggereert  dat  lokale  politiek  interessanter 
gemaakt kan worden voor burgers, en dat kan potentieel een positief effect hebben op de 
deelname. Ook in het NKO zijn duidelijke schommelingen te zien in politieke interesse en is 
er  geen  sprake  van  een  dalende  trend  zoals  vaak  in  de  media  wordt  gesuggereerd.  Het 
niveau van politieke interesse steeg gedurende de jaren tachtig, maar daalde weer enigszins 
in de negentiger jaren (Aarts en Thomassen, 2000). 
 
Immers, uit  vele analyses blijkt dat er een  sterke – enigszins  tautologische  ‐  samenhang  is 
tussen  interesse  in  lokale  politiek  en  stemkans  voor  de  gemeenteraad. Maar wie  gaan  er 
stemmen en wie blijven er thuis? 
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Verklaringen voor deelname aan verkiezingen  
 
Inleiding 
Uit verschillende onderzoeken naar de achtergrondkenmerken van de niet‐stemmers blijken 
een groot aantal factoren van invloed op het opkomstgedrag en blijkt eveneens hoe complex 
het fenomeen ‘verkiezingsdeelname’ is (zie SCP 2002). Een aantal zaken zijn bekend en reeds 
vele  malen  aangetoond.  Over  het  algemeen  blijkt  dat  (voorgenomen)  deelname  aan 
verkiezingen  beïnvloed  wordt  door  sociale  achtergronden  van  burgers.  Ouderen,  mensen 
met  een  hogere  opleiding  en  inkomen,  burgers  die  meer  actief  zijn  in  maatschappelijke 
organisaties  of  bij  de  overheid  werken,  mensen  die  naar  de  kerk  gaan  en  inwoners  van 
kleinere  gemeenschappen  gaan  vaker  stemmen  dan  jongeren,  mensen  met  een  lager 
inkomen die minder maatschappelijk actief zijn en in de grote stad wonen. Overigens gaan 
bewoners  in  forensengemeenten  nog  meer  stemmen  dan  bewoners  in  een  grote  stad, 
ondanks de vaak geringe binding met de woonomgeving.   
 
Sociaal‐demografische kenmerken: geslacht, leeftijd en etniciteit 
Wanneer  we  iets  verder  kijken  zien  we  dat  de  sekseverschillen  niet  heel  erg  groot  zijn. 
Mannen  zeggen  iets  vaker  te  gaan  stemmen  dan  vrouwen,  die  eerder  aangeven  dat  ze 
twijfelen of ze de gang naar de stembus gaan maken. Uil landelijk onderzoek komt wel naar 
voren dat vrouwen in sommige verkiezingen meer stemmen dan mannen, maar dat is geen 
structureel patroon. 
 
Grafiek 4. Stemkans per geslacht bij gemeenteraadsverkiezingen in Nederland 

 
Data Castenmiller, N = 6053 

 
Het  patroon  dat  mannen  iets  vaker  zeggen  dat  ze  zeker  gaan  stemmen  en  vrouwen  iets 
vaker aangeven te twijfelen komt ook uit onze data analyse naar voren. De verschillen zijn 
echter vrij klein.  
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Als we de verschillende leeftijdscategorieën bekijken dan zien we dat de alleroudsten (boven 
de 65) iets minder stemmen dan ouderen tussen de 55 en 65 jaar. Echter, over het algemeen 
zien we dat de stemkans toeneemt naarmate men ouder wordt. Jongeren tussen de 18 en 
24 jaar zeggen veel vaker misschien te gaan stemmen of helemaal niet te gaan stemmen dan 
oudere  leeftijdscategorieën.  Deze  ‘levenscyclus’‐effecten  zijn  zeer  sterk  en  worden 
veroorzaakt  doordat  jongeren  steeds  langer  naar  school  gaan  en  dus  op  latere  leeftijd 
volledig  de  arbeidsmarkt  betreden  en  langer  financieel  afhankelijk  zijn  van  hun  ouders. 
Hierdoor zien jongeren veel minder het nut om deel te nemen aan de conventionele politiek 
middels verkiezingen (Zie Smets 2009). Overigens zijn jongeren niet a‐politiek en nemen ze 
vaker dan ouderen deel aan niet‐conventionele politieke activiteiten. 
 

Grafiek 5. Stemkans per leeftijd in Nederland 

 
Data Castenmiller, N = 6021 

 

Bij de respondenten die zeggen zeker niet te gaan stemmen zien we een nog sterker curve‐
lineair  verband:  jongeren  en  ouderen  zeggen  vaker  niet  te  gaan  stemmen,  terwijl  in  de 
middengroep – kiezers tussen de 45 en 54 jaar ‐ de kans op niet‐stemmers het kleinst is. 
 
Kiezers  met  een  niet‐Nederlandse  achtergrond  nemen  doorgaans  ook  minder  deel  aan 
verkiezingen dan  autochtone Nederlanders.  Bij  de  laatste  gemeenteraadsverkiezingen was 
het opkomstpercentage onder allochtone kiezers  in de vier grote steden 37 procent. Maar 
het  patroon  is  niet  eenduidig.  Uit  onderzoek  van  het  IMES  bleek  dat  de  deelname  van 
etnische  minderheden  aan  de  gemeenteraadsverkiezingen  tussen  1994  en  1998  daalde, 
behalve  in  Rotterdam  waar  de  opkomst  van  allochtone  kiezers  aanzienlijk  toenam.  Ook 
tussen 2002 en 2006 steeg de opkomst van allochtone kiezers in Rotterdam tot 49 procent. 
Hoewel dus lange tijd kiezers met een niet‐Nederlandse achtergrond minder deelnamen aan 
verkiezingen, zien we nu in enkele grote steden een aanzienlijke mobilisatie van ‘de etnische 
stem’.  De  Amsterdamse  onderzoeker  Jean  Tillie  heeft  aangetoond  dat  het 
mobilisatiepatroon sterk samenhangt met de  infrastructuur voor politieke participatie – de 
eigen  ‘categorale’  welzijnsinstellingen  en  maatschappelijke  organisaties.  Het  effect  van 
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‘eigen’ kandidaten op partijlijsten lijkt daarentegen juist verminderd. Allochtone kiezers gaan 
dus steeds meer lijken op autochtone kiezers. 
 
Opleiding, inkomen en sociale status 
Er  is  een  zeer  sterke  relatie  tussen  opleiding  en  politieke  participatie.  Een  sterk  positief 
effect van opleiding (en inkomen) op politieke deelname wordt ook in alle andere westerse 
democratieën aangetroffen. Hoger opgeleiden en meer gefortuneerde burgers nemen meer 
en  vaker  deel  aan  de  politieke  besluitvorming  dan  de  lager  opgeleiden  en  lagere  sociale 
klassen. Uit het nationale kiezersonderzoek van 2006 blijkt niet alleen dat hoger opgeleiden 
vaker  deelnemen  dan  burgers met  een  lagere  opleiding, maar  eveneens  dat  naarmate  er 
meer verkiezingen plaatsvinden deze ongelijkheid verder toeneemt. In tabel 1 is dit verband 
tussen deelname aan verkiezingen en opleiding duidelijk te zien. 
 
Tabel 1. Opleiding en deelname aan verkiezingen 
  Opleiding respondent 
Deelname aan verkiezing  laag  midden  hoog 
Tweede Kamer 2006  90  93  97 
Tweede Kamer 2003  81  88  95 
Gemeenteraadsverkiezingen 2006  66  68  83 
Referendum EU verdrag  56  67  83 
Deelname aan meerdere verkiezingen       
In geen enkele verkiezing  8  4  1 
Aan 1 verkiezing  7  7  2 
Aan 2 verkiezingen  13  13  5 
Aan 3 verkiezingen  25  24  18 
Aan 4 verkiezingen  47  54  73 
Gegevens uit Wille 2009 

 
Uit  tabel  1  blijkt  duidelijk  dat  hoger‐opgeleiden  in  grotere  getale  deelnemen  aan 
verkiezingen  dan  lager‐opgeleiden  in  zowel  Tweede  Kamer  verkiezingen, 
gemeenteraadsverkiezingen als  in het EU‐referendum. Daarnaast nemen hoger opgeleiden 
vaker  deel  aan  verkiezingen,  terwijl  lager  opgeleiden  eerder  thuisblijven.  Van  de  laag‐
opgeleiden  neemt  slechts  de  helft  deel  aan  alle  verkiezingen,  terwijl  van  de  hoger 
opgeleiden  driekwart  trouw  elke  verkiezing  naar  de  stembus  gaat.  Wanneer  we  de 
verschillende achtergrondkenmerken in combinatie nemen dan blijkt dat het verschil tussen 
mannen en vrouwen gering is, en dat verschillen in participatie is dus vooral een effect zijn 
van verschillen in opleidingsniveau, inkomen en arbeidsmarktpositie. 
De  meer  frequente  deelname  aan  verkiezingen  van  burgers  met  een  hogere  opleiding, 
inkomen en  sociale  status  (arbeidsmarktpositie) houdt verband met het  feit dat onderwijs 
burgers  de mogelijkheid  geeft  hun  belangen  beter  te  articuleren  en  naarmate men  hoger 
opgeleid is verwerft men meer vaardigheden die nodig zijn om het burgerschap te vervullen. 
Dit  effect  –  dat  hoger  opgeleiden  meer  participeren  dan  lager  opgeleiden  –  vinden  we 
vrijwel  in  alle  democratieën.  Wetenschappers  breken  zich  wel  het  hoofd  over  hoe  een 
algemene stijging van het opleidingsniveau te rijmen valt met een daling over de gehele linie 
van conventionele politieke participatie. 
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Subjectieve oordelen over de eigen situatie en maatschappelijke deelname 
Er is ook een relatie tussen opkomst bij verkiezingen en algemene tevredenheid. De kans dat 
iemand gaat  stemmen wordt groter naarmate hij of  zij meer  tevreden  is. Van mensen die 
aangeven echt ongelukkig te zijn is de kans dat ze ook niet deelnemen 3.5 keer zo groot als 
bij  mensen  die  aangeven  gelukkig  te  zijn.  Let  wel,  het  betreft  hier  een  algemeen 
geluksgevoel,  het  effect  van  tevredenheid  met  het  eigen  leven  op  deelname  aan 
verkiezingen  is  nauwelijks  significant  te  noemen.  Het  gaat  dus  om  de  meer  algemene 
tevredenheid en deelname aan het maatschappelijk verkeer. Tussen die twee elementen – 
tevredenheid  en  maatschappelijke  deelname  –  is  ook  een  duidelijk  verband.  Mensen  die 
sociaal geïsoleerd zijn en zich daardoor eenzaam voelen stemmen vaker niet. Uit onderzoek 
blijkt  dat  burgers  die  vaker  contact  hebben  met  familie,  vrienden  en  buren  ook  vaker 
deelnemen aan verkiezingen dan diegenen die zelden of nooit contact hebben met een van 
de drie groepen. 
Robert  Putnam  heeft  aangetoond  dat  het  verenigingsleven  –  het  maatschappelijk 
middenveld  –  cruciaal  is  voor  een  samenleving.  Dat  is  de  plaats  waar  mensen  leren 
samenwerken,  gezamenlijk  doelen  bereiken,  zich  inzetten  voor  de  samenleving, 
democratisch burgerschap ontwikkelen en simpelweg veel dingen (van elkaar) leren. En het 
verenigingsleven  heeft  niet  alleen  een  belangrijke  sociale  functie  voor  de  samenleving  als 
geheel en voor de democratische ontwikkeling. De socioloog Stijn Ruiter toonde ook aan dat 
mensen die lid zijn van een vereniging, van een sportclub, het zangkoor, de ouderenraad of 
een milieugroepering, ook beter betaalde banen met een hogere sociale status krijgen dan 
mensen  die  geen  lid  zijn  van  zo’n  organisatie  en  voor  het  overige  dezelfde  achtergrond 
hebben.  En  we  hebben  gezien  dan  een  hoger  inkomen  en  sociale  status  leidt  tot  meer 
participatie. Al deze elementen grijpen dus op een complexe wijze in elkaar en leidt er toe 
dat mensen die bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen ook vaker stemmen dan burgers die niet 
maatschappelijk actief zijn. Zelfs mensen die gewoon lid zijn van een vereniging stemmen al 
vaker  dan  niet‐verenigingsleden.  Er  lijkt  zelfs  een  algemeen  effect  te  zijn  van  sociale 
deelname:  zelfs mensen  die  vaker  uitgaan  (naar  sociaal‐culturele  evenementen)  stemmen 
vaker dan mensen die dat niet doen. Al langer is het effect bekend dat mensen die naar de 
kerk gaan veel trouwere stemmers zijn dan niet‐kerkgangers. Het aantal keer dat men naar 
de kerk gaat is zelfs niet van doorslaggevend belang. 
 
Politieke interesse, kennis en betrokkenheid 
In  het  algemeen  springen  in  de  Nederlandse  situatie  de  volgende  dingen  in  het  oog. 
Allereerst blijkt het wel of niet gaan stemmen grotendeels te worden bepaald door politieke 
interesse  en  opleidingsniveau.  Dat  eerste  is  natuurlijk  enigszins  tautologisch.  Het  is  haast 
vanzelfsprekend dat diegenen die interesse in een onderwerp hebben er ook meer energie 
in steken en actiever zijn. 
Met betrekking tot   politieke  interesse en  ‘betrokkenheid’  is het beeld nog eenduidiger en 
sterker. Het zal niet verbazen dat onder leden van politieke partijen bijna geen thuisblijvers 
te vinden zijn. En naarmate een persoon meer politieke interesse heeft, meer tevreden is en 
meer maatschappelijk  betrokken,  des  te  kleiner  is  de  kans  dat  deze  persoon  thuisblijft  bij 
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verkiezingen.  Eenzelfde  effect  is  al  zichtbaar  bij mensen  die  simpelweg  vaker  een  politiek 
gesprek  voeren.  Ook  algemene  maatschappelijke  interesse  heeft  al  een  effect:  onder 
mensen die dagelijks een krant lezen of naar het journaal kijken, zijn minder niet‐stemmers 
te vinden dan onder mensen die dit minder vaak tot nooit doen.  
Er  is  ook  een  relatie  met  de  tevredenheid    over  het  regeringsbeleid:  burgers  die  meer 
tevreden  zijn  met  het  regeringsbeleid  hebben  vaker  de  intentie  deel  te  nemen  aan 
verkiezingen. Dit ‘tevredenheideffect’ werkt zelfs bij ongeïnteresseerde kiezers. Van kiezers 
die wel politiek geïnteresseerd, maar ontevreden met de regering zijn blijft 22% thuis, terwijl 
van alle niet geïnteresseerde kiezers die wel tevreden met de regering zijn slechts 12% niet 
gaat  stemmen.  Ook  per  partijvoorkeur  verschilt  het  opkomstpercentage:  bij  de  Tweede 
Kamer verkiezingen in 2006 zei de helft van de niet‐stemmers dat ze geïnteresseerd waren in 
de  politiek,  terwijl  bij  de  burgers  die wel  gaan  stemmen dat  percentage  varieerde  van  93 
procent geïnteresseerde kiezers voor Groen Links tot 65 procent van de PVV‐stemmers dat 
aangaf zeer of tamelijk geïnteresseerd te zijn in de politiek. 
 

Van verklaring naar typering 

Hierboven hebben we verschillende verklaringen voor de opkomst bij verkiezingen de revue 
laten passeren. In bijlage 1 is een uitgebreide analyse opgenomen van de specifieke situatie 
in Almere op basis van bestaande gegevens. Helaas was het niet mogelijk nieuw onderzoek 
te doen specifiek naar niet‐stemmers, waardoor de uitkomsten als indicatief moeten worden 
gezien en bredere trends indiceren, en niet moeten worden geïnterpreteerd als de ultieme 
test  van  verklarende  factoren  voor  de  lage  opkomst  bij  verkiezingen  in  Almere.  In  de 
enquêtes  over  de  situatie  in  Almere  zaten  simpelweg  te  weinig  niet‐stemmers  om 
betrouwbare uitspraken  te  doen. We hebben daarom ook  enkele  analyses  gedaan  van de 
Almeerse  bevolking  als  geheel.  Uit  deze  macro  analyses  blijkt  dat  de  beduidend  lagere 
opkomst in Almere deels kan worden verklaard door de specifieke bevolkingsopbouw van de 
stad  –  veel  jongeren,  relatief  veel  lager  opgeleiden  en  allochtonen  ‐    die  een  structureel 
drukkend  effect  hebben  op  de  opkomst  bij  verkiezingen.  Er  zal  in  Almere  een  extra 
inspanning nodig zijn om – tegen de structurele beperkingen in – de opkomst te verhogen.  

Wel  hebben  deze  analyses  hebben  laten  zien  dat  niet‐stemmers  geen  homogene  groep 
vormen,  maar  verschillende  achtergronden,  motieven  en  kenmerken  hebben.  Om  deze 
verschillende groepen thuisblijvers te identificeren, ontwikkelen we hieronder een typologie 
van niet‐stemmers. Om de verschillende typen thuisblijvers in kaart te brengen hebben we 
in bijlage 2 een overzicht gemaakt van de wetenschappelijke literatuur ten aanzien van niet‐
stemmers.  Op  basis  van  dit  bestaande  onderzoek  hebben we  de  verschillende  typen  niet 
stemmers  uit  al  deze  onderzoeken  geordend  op  basis  van  hun  kenmerken.  We  zullen 
hieronder  laten  zien  dat  –  om  de  opkomst  bij  verkiezingen  te  bevorderen  ‐  intelligente 
interventies nodig zijn, gericht op specifieke groepen niet stemmers en met activiteiten die 
goed aansluiten bij de motieven van de verschillende groepen niet stemmers.  
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Een algemene typologie van niet‐stemmers 
 
In de wetenschappelijke  literatuur zijn verschillende  typologieën ontwikkeld.  In bijlage 2  is 
duidelijk  te  zien  dat  –  ondanks  verschillen  tussen  de  typologieën  –  enkele  kenmerken 
herhaaldelijk terug komen. Op basis van deze kenmerken hebben we een model ontwikkeld 
waarmee we de verschillende typen niet‐stemmers kunnen ordenen. Als je de verschillende 
typologieën naast elkaar legt blijken twee variabelen het meest onderscheidend: de mate en 
het type van politieke betrokkenheid (monitoring) en de diepgang van de argumentatie (de 
reden die wordt aangegeven) om niet te gaan stemmen.  
 
Politieke betrokkenheid (monitoring) van niet‐stemmers 
De meeste  typologieën maken onderscheid  tussen burgers die  goed geïnformeerd  zijn, de 
politiek volgen en op de hoogte zijn van de politieke actualiteit en burgers die  dat zich niet 
betrokken voelen bij de politiek. De betrokkenheid‐as  in ons model heeft betrekking op de 
mate waarin de niet‐stemmers de het politieke proces volgen via de media en op de hoogte 
zijn van de politieke actualiteit. In feite is het dus een monitoring‐as, die loopt van totaal niet 
betrokken  en  ongeïnteresseerd  naar  totaal  betrokken,  zeer  politiek  geïnteresseerd.  Zeer 
geïnteresseerde  niet‐stemmers  hebben  dus  voldoende  politieke  kennis,  zij  kennen  de 
politieke  partijen  en  kandidaten  die  deelnemen  en  zij  weten  wat  de  verschillende 
standpunten zijn. Ongeïnteresseerde niet‐stemmers lezen nooit kranten en kijken niet naar 
programma’s met politieke onderwerpen: zij hebben hun politieke radar uitgeschakeld. 
 
Argumentatie van niet‐stemmers 
De argumentatie‐as  is  een cognitieve‐as,  en heeft  te maken met de vraag  in hoeverre het 
niet‐stemmen  inhoudelijk  wordt  beargumenteerd.  Het  gaat  dus  om  de  diepte  van  de 
rechtvaardiging om niet te stemmen en de inhoud van deze argumenten. Deze as loopt van 
principieel  beargumenteerd  tot  situationeel  (on)beargumenteerd.  Principieel 
beargumenteerd duidt hier op het hebben van duidelijke principiële argumenten tegen het 
kiesstelsel en de democratische politiek als zodanig. Niet‐stemmers die hoog scoren op deze 
dimensie – zoals anarchisten ‐ kunnen dus goed uitleggen wat er allemaal principieel mis is 
met de representatieve democratie en waarom het eenvoudigweg niet kan werken. Op de 
andere  pool  bevinden  zich  de  niet‐stemmers  die  hun  niet‐deelname  totaal  niet 
beargumenteren. Zij  zullen aangeven dat  ze de verkiezingen  totaal vergeten zijn of komen 
met  situationele  argumentaties  die  niets met  principes  te maken hebben,  zoals  het weer, 
ziekte  of  te  druk  zijn.  Ook  mensen  die  zeggen  dat  ze  het  totaal  vergeten  zijn  dat  er 
verkiezingenwaren of dat ze hun stemkaart kwijt waren scoren laag op deze dimensie.  
 
Door deze twee assen recht op elkaar te zetten kunnen we nu overzichtelijk de verschillende 
groepen niet‐stemmers onderscheiden. We hebben de verschillende typen thuisblijvers die 
in de literatuur voorkomen langs de twee assen afgezet. 
 



  16 

 
Figuur 1. Typen niet‐stemmers 

 
 
 

Zes typen niet stemmers 
Door de clustering van typen niet‐stemmers in bovenstaand model kunnen we nu zes typen 
van niet‐stemmers onderscheiden.  
 
Principiële boycotters 
In het eerste  cluster  zitten de niet‐stemmers die wel politiek betrokken en geïnteresseerd 
zijn, maar zij hebben principiële redenen om niet te stemmen. Deze thuisblijvers hebben een 
uitgebreide argumentatie waarom ze niet stemmen en verwerpen vaak de representatieve 
democratie vanuit een zeer doordachte alternatieve kijk op de politiek. Hieronder vallen de 
fundamentele oppositie en de rationele boycotters. 
 
Nadenkende middenmoters 
Het tweede cluster staat in het centrum van het model: dit zijn de niet‐stemmers die redelijk 
op  de  hoogte  zijn  van  de  politiek,  maar  toch  niet  gaan  stemmen.  Dit  doen  zij  om  twee 
verschillende, zelfs uiteenlopende redenen: de ene groep (tevredenen) is tevreden met het 
huidige  beleid  en  menen  dat  ze  niet  hoeven  te  stemmen,  terwijl  de  andere  groep 
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(zinloosheid) niet zozeer tevreden of ontevreden is, maar vooral meent dat hun stem geen 
verschil zal maken. Tevens bevindt zich in dit cluster de groep klagers: deze zijn redelijk op 
de hoogte van de politiek, maar stemmen niet omdat ze denken dat het niet uitmaakt “of je 
nu door de hond of de kat gebeten wordt.”  
 
Toekijkende afhakers 
Het  derde  cluster  zijn  de  betrokken,  situationeel  argumenterende  niet‐stemmers.  Deze 
groep  niet‐stemmers  bevat  de  afgehaakte  stemmers,  de  toeschouwers  (spectators),  de 
zijdelings betrokkenen en de politiek situationele niet‐stemmers. Deze groep niet‐stemmers 
kenmerkt  zich  door  het  feit  dat  ze  goed  op  de  hoogte  zijn  bij  de  politiek  en  toch  niet 
stemmen. Deels bestaat deze groep uit mensen die alleen toekijken (de politiek wel volgen), 
maar  nooit  actief  meedoen  (stemmen)  en  deels  uit  mensen  die  vroeger  wel  gestemd 
hebben, maar nu dat om uiteenlopende redenen niet meer doen. 
 
Ongeëngageerde wegkijkers 
Het vierde grote cluster zijn de niet betrokkenen zijn en situationele argumenten hebben om 
niet te stemmen. Hieronder vallen de onwetenden, onverschilligen en de onbekommerden.  
De  redenen  voor  deze  groep  om  niet  te  stemmen  is  gebaseerd  op  desinteresse  of 
onwetendheid. Zij zijn dus niet betrokken, en hun argumentatie is niet bijzonder diepgaand. 
 
Schuld‐afschuivers 
Het  vijfde  cluster  bevat  slechts  één  type  niet‐stemmers:  de  technisch‐situationele  niet‐
stemmers. Deze groep stemt niet wegens tal van organisatorische en technische reden, zoals 
ziekte, werk, vakantie of te korte openingstijden van de stembureaus. 
 
Gealiëneerde buitenstaanders 
Ook  het  zesde  cluster  bevat  slechts  één  type  niet‐stemmers:  de  gealiëneerden.  Deze 
vervreemde burgers zijn degenen die het minst betrokken bij zijn bij het politieke proces. Ze 
interesseren zich niet in de politiek, en hebben als enige argument om niet te gaan stemmen 
dat ze niet bij het systeem horen. Deze groep is dus letterlijk vervreemd van de politiek.  
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Grootte van groepen niet‐stemmers in Almere 
In een poging te achterhalen hoe groot de verschillende groepen niet‐stemmers  in Almere 
zijn, hebben we in het rapport ‘Wiens stem raakte Almere’ gezocht naar de motieven van de 
niet‐stemmers.  De  resultaten  zijn  hieronder  te  vinden  (zie  tabel  1).  Op  basis  van  deze 
motieven hebben we getracht een koppeling  te maken  tussen de clusters en de motieven 
die genoemd werden door de respondenten.  
 
Tabel 1. Redenen om niet te gaan stemmen 2006 

Cluster  Type  Percentage 
Cluster 1 
Principiële boycotters 

Fundamentele oppositie 
Rationele boycotter 
Totaal 

0,8% 
1,1% 
1,9% 

Cluster 2 
Nadenkende middenmoters 

Zinloosheid 
Tevreden 
Klagers 
Totaal 

8,4% 
0% 
11% 
19,4% 

Cluster 3 
Toekijkende afhakers 

Zijdelings betrokken 
Afgehaakte stemmers 
Spectators 
Politiek situationeel 
Totaal 

0% 
2,6% 
0% 
5,7% 
8,3% 

Cluster 4 
Ongeëngageerde wegkijkers 
 
 
 
 
 

Ongeïnteresseerd 
Onbekommerd 
Onverschillig 
Onwetend 
Totaal 

12,2% 
0% 
1,8% 
18,2% 
32,2% 

Cluster 5 
Schuld‐afschuivers 
 

Technisch situationeel 
Totaal 

36,7% 
36,7% 

Cluster 6 
Gealiëneerde buitenstaanders 
 

Vervreemd 
Totaal 

0% 
0% 

 
In  bovenstaande tabel hebben we de motieven die genoemd zijn in het rapport ‘Wiens stem 
raakte Almere’ gekoppeld aan de clusters en typen uit ons model. Op basis daarvan kunnen 
we  een  aantal  conclusies  trekken.  De  typen  niet‐stemmers  uit  cluster  4  –  de 
ongeëngageerde wegkijkers  ‐  zijn met  ruim 32,2%  sterk  vertegenwoordigd  in Almere. Van 
deze  groep  geeft  14%  aan  niet  te  stemmen  uit  onverschilligheid  of  desinteresse,  terwijl 
18,2% niet stemt uit onwetendheid. Een nog groter deel van de niet‐stemmers blijft weg om 
technisch‐situationele  redenen  (cluster  5).  De  ongeëngageerde  wegkijkers  en  schuld‐
afschuivers  vormen  gezamenlijk  al  bijna  70  procent  van  de  niet‐stemmers.  De  derde 
categorie  die  een  aanzienlijk  deel  van  de  niet‐stemmers  is  in  cluster  2  te  plaatsen  als 
nadenkende middenmoters. Deze  groep bevat  ongeveer  19,5%  van de  respondenten.  Een 
deel  van  deze  middenmoters  (11%)  geeft  aan  niet  te  stemmen  wegens  onvrede  met  de 
huidige situatie en een ander deel geeft aan niet te stemmen omdat ze het zinloos achten. 
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Tot  slot  is  het  goed  om  op  te  merken  dat  de  aantallen  principiële  niet‐stemmers  en 
gealiëneerde  buitenstaanders  niet  echt  talrijk  zijn  onder  deze  respondenten.  De  laatste 
groep komt eigenlijk helemaal niet voor omdat zij  totaal vervreemd zijn van de politiek en 
dus niet valt te verwachten dat zij een enquête over diezelfde politiek invullen. 
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Opkomstbevordering 

 
Hoe  kunnen  we  deze  zes  verschillende  typen  niet‐stemmers  verleiden  om  weer  deel  te 
nemen aan verkiezingen? In de literatuur worden tal van manieren genoemd om de opkomst 
bij  verkiezingen  te  vergroten.  Hier  zullen  de  al  deze  verschillende  instrumenten  en  acties 
voor opkomstbevordering op een  rijtje  zetten en koppelen aan de  zes verschillende  typen 
niet‐stemmers.  De  instrumenten  en  acties  zijn  ruwweg  in  4  categorieën  in  te  delen: 
institutionele  veranderingen,  politieke  veranderingen,  marketing  strategieën  en 
organisatorische veranderingen. Institutionele veranderingen zijn het minst eenvoudig door 
te voeren, omdat het aanpassing van de wetgeving zal betekenen. Politieke veranderingen 
kunnen  uitsluitend  door  de  politieke  partijen  zelf  worden  doorgevoerd.  Marketing 
strategieën kunnen zowel door politieke partijen als door overheden worden ingezet en de 
organisatorische wijzigingen kunnen uitsluitend door de overheid worden doorgevoerd.  
 
Politieke veranderingen (uit te voeren door politieke partijen): 

• Politieke  partijen  kunnen  zelf  de  opkomst  bevorderen  door  inspirerende 
standpunten in te nemen en zich duidelijk te onderscheiden van de andere partijen. 
Uit onderzoek is duidelijk naar voren gekomen dat er een verband bestaat tussen de 
mate  waarin  partijen  inhoudelijk  van  elkaar  verschillen  en  de  opkomst.  Naarmate 
partijen meer polariseren, raken journalisten en burgers meer opgewonden en wordt 
er meer geschreven en gesproken over politiek. Dat wekt de  interesse van burgers. 
Als  partijen  duidelijk  verschillen  valt  er  ook  echt  wat  te  kiezen,  waardoor  het  zin 
heeft  de  gang  naar  de  stembus  te  maken.  De  polarisatie  moet  natuurlijk  niet 
uitmonden op een totaal onwerkbare situatie waarin partijen niet meer  inhoudelijk 
met  elkaar  communiceren  en  elkaar  als  vijand  in  plaats  van  concurrent  zien. Maar 
een zekere mate van ideologische en programmatische strijd is noodzakelijk wil een 
verkiezing zin hebben. Als herkenbare politieke tegenstellingen de inzet vormen van 
verkiezingen,  neemt  ook  op    lokaal  niveau  de  opkomst  toe  (Boogers  en Weterings 
2000). 

• Politieke  partijen  kunnen  de  opkomst  ook  bevorderen  door  aansprekende, 
charismatische  en  bekwame  kandidaten  te  rekruteren.  Hoewel  er  weinig 
wetenschappelijk  bewijs  is  voor  een  toenemende mate  van  personalisering  van  de 
politiek (zie Kleinnijenhuis e.a., 2009), zijn er wel kandidaatseffecten in verkiezingen. 
Op lokaal niveau is dit frequent zichtbaar wanneer lokale partijen tegen de nationale 
trends  in  verkiezingen  winnen.  Ook  zou  men  het  sterk  toegenomen  aantal 
voorkeurstemmen  kunnen  zien  als  een  meer  bewuste  keus  van  kiezers  voor  een 
kandidaat, en niet voor een partij of ideologie. Wetenschappelijk onderzoek laat ook 
zien dat  kandidaten die media‐aandacht weten  te genereren een effect uitoefenen 
op het  stemgedrag. Het  ‘charisma’ bestaat dan voornamelijk  als een  in en door de 
media gecreëerde strijd tussen personen in plaats van een strijd tussen argumenten 
en ideeën. In deze nieuwe medialogica is het voor partijen gunstig als zij kandidaten 
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hebben  die  makkelijk  nieuwswaardige  soundbites  kunnen  leveren  en  hun 
opponenten  frontaal  durven  aan  te  vallen.  Misschien  niet  altijd  even  fraai, 
inhoudelijk en relevant, maar een persoonlijke politieke strijd vergroot wel de media‐
aandacht en daardoor ook de opkomst.  

• Dit  effect wordt  nog  groter  als  partijen  elkaar  in  aanhang  niet  veel  ontlopen.  Hoe 
spannender de strijd, hoe hoger de opkomst. Een dergelijk effect was bij de vorige 
gemeenteraadsverkiezingen  in  Rotterdam  goed  zichtbaar.  Terwijl  velen  er  van 
uitgingen  dat  Leefbaar  Rotterdam  de  verkiezingen  in  2006  opnieuw  zou  winnen, 
bleek uit een TNS NIPO peiling dat de PvdA aan kop ging. Beide partijen voerden een 
harde  strijd om de grootste  te worden en de opkomst was hoger dan  in 2002, het 
jaar  dat  Fortuyn  meedeed  aan  de  gemeenteraadsverkiezingen.  Een  ‘horse  race’ 
waarbij het spannend is wie de grootste wordt heeft een opkomstverhogend effect. 

• Soms wordt ook een positief  effect  verondersteld  van het  vereenvoudigen  van het 
taalgebruik en betere  toegankelijkheid van politieke  informatie  (bijvoorbeeld  ia het 
internet). Het  is moeilijk een direct effect vast  te  stellen van het meer  toegankelijk 
maken van politieke  informatie. Wel zegt ruim 60 procent van de Nederlanders dat 
de  (landelijke)  politiek  voor  de  meeste  mensen  te  ingewikkeld  is  om  te  kunnen 
begrijpen. 

• Bevorderend voor de opkomst en stabiliteit van de aanhang bij  verkiezingen  is een 
diepere maatschappelijke  inbedding van politieke partijen. Het  is niet voor niks dat 
de meest  succesvolle  nieuwe partij  sinds  1989  in Nederland de  SP  is. De  SP  is  een 
echte massa‐partij  is met veel actieve  leden die aan vele acties deelnemen en vaak 
zichtbaar  zijn  voor  burgers.  Veel  van  de  traditionele  politieke  partijen  hebben  hun 
maatschappelijke  tentakels  zien  afbreken  of  hebben  zich  bewust  steeds  verder 
teruggetrokken in de staat. Dat is problematisch omdat burgers dan het verschil niet 
meer  zien  tussen  de  overheid  (de  staat)  en  de  politieke  partijen.  Door  zichtbaar 
geëngageerd  te  zijn  en  door  partijleden  op  belangrijke  functies  in  het 
maatschappelijk  middenveld  te  hebben  kan  een  partij  makkelijker  kiezers 
mobiliseren en voor zich winnen.   

• Opkomstbevorderend  is eveneens betrokkenheid van maatschappelijke organisaties 
die hun ‘eigen’ achterban mobiliseren om deel te nemen aan de verkiezingen. In de 
Verenigde Staten is het vrij gebruikelijk dat bijvoorbeeld vakbonden hun eigen leden 
voorlichten  over  de  standpunten  van  partijen  en  zelfs  leden  vraagt  een  ‘pledge’ 
(belofte) te ondertekenen dat ze zullen gaan stemmen. 
 

Institutionele veranderingen (op gemeentelijk niveau is invoering onmogelijk) 
• Een zeer sterk en direct opkomstbevorderend effect zal uitgaan van de herinvoering 

van  de  opkomstplicht.  Overigens  gaat  dan  ook  lang  niet  iedereen  stemmen.  Een 
ander tegenargument is dat het uitsluitend proteststemmen tot gevolg zal hebben en 
kiezers  geen  volwaardig  burgerschap  ontwikkelen.  Zij  worden  immers  gedwongen 
deel te nemen en gaan niet uit eigen beweging en overtuiging naar de stembus. Er is 
dus wel een kwantitatief effect, meer burgers gaan stemmen, maar het  is maar de 
vraag of ze dat weloverwogen en goed geïnformeerd doen. 



  22 

• De  opkomst  kan  ook  bevorderd  worden  het  aantal  zetels  en  te  vullen  posities  te 
verminderen.  Er  is  een  duidelijk  positief  effect  in  termen  van  opkomst  wanneer 
verkiezingen belangrijker zijn.  

• Eenzelfde  effect  kan  ook  worden  bereikt  door  het  verminderen  van  het  aantal 
verkiezingen door alle verkiezingen op een dag te houden. Over het algemeen  is er 
een  positief  effect  op  de  opkomst  al  kiezers  een  verkiezing  als  een  belangrijk 
beslissingsmoment  percipiëren  en  er  een  duidelijke  keus  voorligt.  Een  dergelijke 
combinatie  van  meerdere  verkiezingen  op  een  dag  heeft  in  Zweden  heel  goed 
gewerkt.  Zweedse  kiezers  kunnen  op  een  speciale  ‘verkiezingsdag’  hun  stem 
uitbrengen  voor  drie  verschillende  bestuurslagen.  Dergelijke  clustering wordt  door 
tegenstanders gezien als het einde van de lokale politiek, omdat de nationale partijen 
en issues de verkiezingen zouden gaan domineren. Maar er is in Zweden geen sprake 
van een toenemende ‘nationalisering’ van de lokale politiek of een totale dominantie 
van  landelijke  issues.  Integendeel: de verkiezingsuitslagen per gemeente verschillen 
in  toenemende  mate  en  er  komen  steeds  meer  lokale  politieke  groeperingen  die 
zetels  halen, waaruit  duidelijk  een  lokaal  effect  blijkt  op de uitslag. Ook het  aantal 
gemeenten dat afwijkt van algemene nationale electorale trends, is iedere verkiezing 
weer groter. Het instellen van een algemene verkiezingsdag heeft het eigenstandige 
karakter  van  de  lokale  verkiezingen  niet  verzwakt,  maar  juist  versterkt.  Ook  is  de 
opkomst  in  Zweden  aanzienlijk  toegenomen,  waardoor  de  Zweedse 
gemeenteraadsverkiezingen  een  relatief  hoge  opkomst  kennen  in  vergelijking  met 
andere lanen. 

• Vaak  wordt  gesteld  dat  een  referendum  invoeren  de  opkomst  verhoogd,  maar 
onderzoek  toont  juist  aan  dat  de  opkomst  bij  referenda  zeer  laag  is  en  worden 
gedomineerd  door  ‘gepassioneerde  minderheden’:  kiezers  die  het  specifieke 
onderwerp  heel  belangrijk  inden  gaan  stemmen,  terwijl  matig  geïnteresseerde 
kiezers thuisblijven. 

• De  invoering  van  een  districtenstelsel  wordt  vaak  gezien  als  een  manier  om  de 
opkomst te bevorderen. Het idee achter dit argument is dat een directere band met 
gekozenen  sommige  niet‐stemmers  kan  verleiden  op  te  komen.  En  kandidaten 
kunnen een meer direct appel doen op kiezers. Er zou een opkomstverhogend effect 
uitgaan  van  het  verkleinen  van  de  afstand  tussen  burgers  en  hun  politieke 
vertegenwoordigers.  Er  is  echter  zeer  weinig  bewijs  voor  deze  beweringen.  In 
politieke  stelsels  waar  kandidaten  in  enkelvoudige  kiesdistricten  worden  gekozen, 
zoals bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk en de Verengde Staten van Amerika, is 
de  opkomst  bij  verkiezingen  aanzienlijk  lager  dan  in  landen  met  een  meer 
proportioneel  stelsel.  In  het  Verenigd  Koninkrijk  en  de  Verenigde  Staten  is  de 
opkomst  gemiddeld  10  tot  20  procent  lager  dan  in  systemen  met  proportionele 
representatie.  Invoering  van  andere manieren  van  stemmen  (het  rangordenen  van 
kandidaten of partijen zoals in het single transferable vote systeem) heeft ook geen 
aantoonbaar positief effect. 
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Organisatorische veranderingen 
• Er lijkt een positief effect uit te gaan op de opkomst van stemmen via internet,  per 

post en/of mobiele telefoon. Onderzoek in Ierland toont aan dat ruim 40 procent van 
de  niet‐stemmers  zegt  dat  ze  niet  naar  de  stembus  gaan  omdat  ze moeilijkheden 
hebben  om  bij  het  stemlokaal  te  komen.  Vooral  jongeren  zijn  positief  over  deze 
manier  van  stemmen.  Ook  in  het  Verenigd  Koninkrijk  is  een  aanzienlijk 
opkomstbevorderend effect gevonden bij lokale verkiezingen van stemmen per post 
(van bijna 20 procent), terwijl geen positief effect van internet stemmen kon worden 
aangetoond.  Ook  in  de  VS  is  een  positief  effect  van  vijf  procent  gevonden  door 
stemmen  per  brief,  maar  de  onderzoekers  Slater  en  James  die  het  experiment 
volgden  toonden  aan  dat  de  opkomst  alleen  toeneemt  onder  groepen  doe  toch  al 
veel stemmen, het systeem gevoelig is voor fraude en manipulatie en te afhankelijk 
van  (commerciële)  postbezorgdiensten.  In  Nederland  is  internet  en  mobiele 
telefoonstemming  niet  mogelijk  en  bij  de  verkiezingen  voor  de 
Waterschapsverkiezingen ging er veel mis met de stemprocedure per brief. 

• Van het houden van verkiezingen in het weekend, vooral wanneer er op zondag kan 
worden  gestemd.  Vergelijkbaar  onderzoek  heeft  aangetoond  dat  de  opkomst 
ongeveer 3 procent stijgt als een verkiezing op zondag wordt gehouden in plaats van 
op een doordeweekse (werk)dag. Ook kan een doordeweekse verkiezingsdag tot een 
feestdag worden uitgeroepen: de dag van de democratie! 

• De opkomst is eveneens te verhogen door langere openstelling van stemlokalen. In 
Nederland maakt het met name uit dat mensen na hun werk nog hun stem kunnen 
uitbrengen.  Onderzoek  laat  zien  dat  langere  avondopenstelling  de  opkomst  met 
enkele  procenten  kan  verhogen.  Het  effect  van  over  meerdere  dagen  kunnen 
stemmen is meer omstreden. Kiezers hebben in een dergelijke situatie de neiging om 
het  stemmen uit  te  stellen en vergeten uiteindelijk vaker wat de  termijn  is waarop 
men kan stemmen.  

• Over het effect  van meer  stemlokalen  (en ambulante  stemlokalen)  om de afstand 
van  huisdeur  tot  stemlokaal  te  verkleinen  is  weinig  bekend,  maar  in  onderzoeken 
geven niet‐stemmers wel aan dat de ‘moeite’ die het kost om te stemmen een deel 
van de overweging is. Vanzelfsprekend is het ook belangrijk dat er goede informatie 
is  over  de  locatie  van  de  stemlokalen.  Onderzoek  heeft  aangetoond  dat  er  een 
opkomstverhogend  effect  uitgaat  van  ambulante  stemlokalen  van  ongeveer  5 
procent en dat vooral de niet trouwe kiezers van deze extra service gebruik maken. 
Ook het feit dat men overal mag stemmen en niet perse naar het ‘eigen’ stemlokaal 
moet gaan heeft een opkomstverhogend effect. 

• Er  is  een  klein  positief  effect  in  opkomst  als  burgers  gratis  vervoer  naar  het 
stemlokaal  wordt  aangeboden.  Vooral  oudere  kiezers  die  slecht  ter  been  zijn 
profiteren van deze service. Wel moet het transport ‘politiek neutraal’ gebeuren (in 
sommige  landen  verzorgen  kandidaten  of  partijen  het  transporten  dat  leidt  tot 
oneigenlijke  beïnvloeding  van  kiezers).  In  Engeland  bieden  sommige  taxibedrijven 
een dergelijke service gratis aan.  
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Marketing strategieën: 
• Standpunten  van  de  politieke  partijen  duidelijker maken  en  de  verschillen  tussen 

politieke  partijen  benadrukken.  Dit  wordt  al  ondernomen  door  onder  andere 
stemhulpen en verkiezingsdebatten. Er gaat een zeer sterk positief effect uit van een 
politieke  strijd  waar  de  verschillen  tussen  partijen  duidelijk  zijn,  de  issues 
aansprekend  en  relevant  zijn  voor  kiezers  en  de  partijen  in  sterkte  dicht  bij  elkaar 
liggen (‘horse race’). Het moet voor kiezers duidelijk worden dat er wat te kiezen valt 
en dat men niet uitsluitend wordt gevraagd te stemmen. Partijen moeten daar zelf 
aan bijdragen door het debat aan te gaan, waardoor de mediaberichtgeving over de 
verkiezing inhoudelijk wordt gevoed. Ook kan men stemhulpen inzetten. 

• Stemhulpen.  Stemhulpen  als  Kieskompas  en  Stemwijzer  hebben  een  effect  op  de 
opkomst  bij  verkiezingen.  Er  is  een  direct  effect  gemeten  van  enkele  procenten, 
uiteenlopend van 2 procent tot 13 procent  (Boogers 2006; 2007; Kleinnijenhuis e.a. 
2007). Maar naast dit kwantitatieve effect is er een veel groter kwalitatief effect op 
de politieke kennis  van mensen die  toch al naar de  stembus wilden gaan, maar nu 
een extra steuntje in de rug krijgen. Onderzoeken in Europa en de VS tonen aan dat 
sommige mensen niet gaan stemmen, omdat ze het te ingewikkeld vinden een keuze 
te maken (García‐Bedolla en Michelson 2009). Stemhulpen vergroten de kennis over 
partijstandpunten waardoor  kiezers meer  politiek  zelfvertrouwen  krijgen.  Hierdoor 
wordt de ‘electorale onzekerheid’ verminderd en is men eerder geneigd de gang naar 
het stemhokje te maken. Partijprogramma’s zelf worden niet veel gelezen, maar ze 
zijn wel belangrijk. Hoe partijen van elkaar verschillen in niet eenvoudig af te leiden 
uit het lezen van de partijprogramma’s, daarvoor moet een vrij nauwkeurige analyse 
worden  toegepast. Als burgers als een partijprogramma  lezen,  zullen ze deze zeker 
niet  allemaal  aan  dezelfde  analyse  onderwerpen.  Stemhulpen waarbij  de  plaatsing 
van partijen  is gebaseerd op de officiële standpunten van partijen geven kiezers de 
kans een inhoudelijk gefundeerde keuze te maken tussen alle deelnemende partijen. 

• Reclame  spots,  posters  en  billboards.  Wanneer  positieve  berichten  en  humor 
worden  gebruikt  om de  verkiezingen onder  de  aandacht  kan worden  gebracht  kan 
een  heel  klein  opkomsteffect worden  gegenereerd.  Een  uitgebreid  onderzoek  naar 
ruim 5000  reclamespots  liet  een heel  klein effect  zien dat echter binnen de marge 
van  een meetfout  bleef.  Een  ander  onderzoek waarin  het  effect  van 2000  reclame 
spotjes werd geanalyseerd kwam ook tot de conclusie dat er geen effect was op de 
opkomst.  Onderzoek  naar  zowel  TV  als  radio  spotjes  laten  dezelfde  kleine  en 
verwaarloosbare effecten zien. Ook het ophangen van borden en het aanplakken van 
posters heeft geen merkbaar effect op de opkomst. Amerikaans onderzoek toont aan 
dat  wat  wel  effect  heeft  is  vrijwilligers  langs  de  weg  grote  borden  omhoog  laten 
houden  met  de  tekst  ‘  Vote  Tomorrow’  (Panagopoulos  2009).  Volgens  de 
onderzoeker wordt dit positieve effect veroorzaakt omdat de vrijwilligers de kiezers 
er  aan  herinneren  dat  de  dag  van  de  verkiezingen  een  speciale  dag  is  en  zij  allen 
onderdeel  uitmaken  van  een  gemeenschap waarin  anderen  er  belang  aan  hechten 
dat iedereen gaat stemmen. 
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• Gerichte ‘Get out the vote’ campagnes  (reclame spotjes, folders) en initiatieven als 
MTV’s  Rock  The  Vote’.  Het  richten  op  specifieke  groepen,  in  het  bijzonder  als 
rolmodellen  (popsterren  en  beroemdheden)  worden  gebruikt  heeft  een  positief 
effect op de opkomst. Onderzoek in de VS heeft aangetoond dat de achteruitgang in 
opkomst  onder  jongeren  is  gestuit  en  omgekeerd  door  dergelijke  gerichte 
campagnes. Onder  jongeren van 18 en 19 kon een positief opkomsteffect van ruim 
drie  procent  worden  aangetoond.  Het  grootste  effect  wordt  bereikt  wanneer 
jongeren worden aangesproken door andere jongeren (‘peers’).  

• Verkiezingsfestivals.  Uit  onderzoek  blijkt  dat  er  een  positief  effect  uitgaat  op  de 
opkomst als  van de verkiezingsdag een  speciale dag wordt gemaakt. Het gevonden 
effect  is meer dan 6 procent als het festival op de dag van de verkiezing zelf wordt 
gehouden. De onderzoekers stellen ook dat het  festival de aandacht trekt van niet‐
deelnemers  aan  het  festival  en  een  soort  van  gemeenschapsgevoel  rond  de 
verkiezing wordt gecreëerd. 

• Direct‐mail, email, SMS en telefoon‐campagnes  (automated call‐centers): dit  levert 
weinig extra stemmen op. Onderzoek heeft aangetond dat per 66 folders die huis aan 
huis  bezorgd  worden  (niet  op  markten  of  straat  worden  uitgedeeld)  er  een  extra 
persoon naar de stembus gaat. Met direct mailing is het effect nog lager. Gemiddeld 
moeten  ruim  200  adressen worden  aangeschreven  om  een  extra  persoon  naar  de 
stembus  te  krijgen  (Green  en  Gerber  2008).  Brieven,  folders  and  mailings  zijn 
eenvoudig  weg  niet  persoonlijk  genoeg.  Email‐  en  telefooncampagnes  zijn  nog 
minder effectief. Ook hier geldt de  regel dat een mailing, brief of  telefoontje meer 
effect  heeft  als  het  persoonlijker  is.  Maar  je  moet  honderden mensen  benaderen 
voor  je een extra stem hebt. Van geautomatiseerde berichten en standaard  folders 
kon geen enkel effect worden aangetoond in termen van opkomst. Van zeer gerichte 
telefooncampagnes  is een klein effect aangetoond (een ongeveer 3 procent hogere 
opkomst)  wanneer  partijen  zelf  de  kiezers  benaderen  met  een  inhoudelijke 
boodschap. Van computergestuurde, een zeer onpersoonlijke benadering, kon geen 
enkel  effect  worden  aangetoond.  Wanneer  een  team  van  gemotiveerde  en 
enthousiaste mensen naar kiezers belt is het effect wel iets groter, maar nog steeds 
moeten  bijna  200  mensen  worden  benaderd  om  slechts  een  extra  kiezer  over  de 
streep  te  trekken.  Experimenten  hebben wel  laten  zien  dat  naarmate  het  gesprek 
langer duurt en persoonlijker is het effect kan toenemen, tot een extra kiezer per 35 
contacten.  Ook  hier  blijkt  weer  dat  het  cruciaal  is  dat  de  kiezer  persoonlijk  wordt 
aangesproken,  dat men meerder  contacten  heeft met  dezelfde  persoon  en  dat  de 
gesprekken  zo  kort  mogelijk  voor  de  verkiezingen  plaatsvinden.  Een  klein  positief 
effect  van  vier  procent  opkomstverhoging  werd  gevonden  bij  een  SMS  campagne 
gericht op jonge kiezers die een sms‐bericht ontvingen op de dag voor de verkiezing. 
Ook hier bleek het belangrijk de boodschap aan een specifieke groep te richten via 
een  door  henzelf  veelgebruikt  communicatiekanaal  en  met  een  korte  boodschap 
waarin uitsluitend werd opgeroepen te gaan stemmen (Dale en Strauss, 2007).    
Een interessant experiment in 2008 toonde aan dat direct‐mailing waarin een ‘sociale 
druk’ wordt gecombineerd met een sterk beroep op burgerschap de opkomst met 8 
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procent  kan  verhogen. De onderzoekers  stuurden 80.000 huishoudens  vier  brieven 
waarin ze de sociale druk langzaam opvoerden: in de eerste brief werden kiezers er 
aan herinnerd dat stemmen een burgerplicht is, in de tweede brief liet hen weten dat 
wetenschappers  de opkomst  in  hun wijk  zouden monitoren en onderzoeken,  in  de 
derde brief werd de opkomstgeschiedenis van het gezin gerapporteerd (in Nederland 
onmogelijk) en  in de vierde brief werd de opkomstgeschiedenis van de gezinsleden 
vergeleken met de buurt.  In de twee  laatste brieven werd ook gesuggereerd dat er 
een follow‐up brief zou komen waarin de opkomst van het huishouden en de buurt 
publiekelijk  bekend  zou  worden  gemaakt.  Onder  kiezers  die  alleen  de  eerste  drie 
brieven ontvingen nam de opkomst  toe met 4.5 procent  en onder burgers die  alle 
vier  de  brieven  ontvingen  nam  de  opkomst  met  8.1  procent  toe.  Dit  effect  is 
vergelijkbaar  met  canvassen  (zie  hieronder)  en  laat  zien  dat  sociale  druk  en  de 
wetenschap dat het opkomstgedrag openbaar wordt een zeer sterk effect heeft op 
de opkomst bij verkiezingen. 

• Canvassing: deuren  langsgaan door partijen of activisten van politieke organisaties. 
Meestal  wordt  gewerkt  met  een  script  dat  losjes  wordt  gebruikt  om  een  zo 
‘natuurlijk’ mogelijk gesprek te  hebben met potentiële kiezers. Het lijkt niet veel uit 
te maken welke boodschap wordt gecommuniceerd. Wat wel effect heeft  is als het 
gesprek uitmondt in een belofte van de kiezer. De interviewer moet pogen de kiezer 
te  laten  instemmen met  de    vraag:  “Kan  ik  er  op  rekenen  dat  u  gaat  stemmen?” 
Hierdoor appelleert men aan het gevoel van burgerschap en de burgerplicht om te 
gaan stemmen. Ook wordt het opkomsteffect versterkt als men praktische informatie 
aan  de  kiezer  verstrekt  over  de  stemprocedure  en  de  locatie  van  het  stemlokaal. 
Hierdoor neemt het politiek  zelfvertrouwen van de  respondent  toe. Canvassen kan 
een sterk opkomstverhogend effect genereren is uit onderzoek gebleken: het levert 
een  extra  stem  op  voor  iedere  14  personen  die  gecontacteerd  worden.  Dit 
opkomstverhogend effect van 7 procent kan worden bereikt als het canvassen kort 
voor de verkiezingen plaatsvindt. Contacten in de laatste week voor de verkiezingen 
hebben het meeste effect (Green en Gerber 2008).  Canvassen heeft nog een groter 
effect  als  de  persoon  die  canvassed  in  zijn/haar  profiel  lijkt  op  de  persoon  die 
gecontacteerd wordt. 

 
Welke  van  deze  instrumenten moeten worden  ingezet  om  de  verschillende  groepen  niet‐
stemmers te overtuigen om deel te nemen aan verkiezingen? Welke groepen niet stemmers 
zijn te motiveren alsnog hun stem uit te brengen? Om dit te analyseren koppelen we deze 
activiteiten en middelen aan ons twee‐dimensionale model, dan zien we welke instrumenten 
kunnen worden ingezet. 
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Figuur 2. Typen niet‐stemmers gekoppeld aan opkomstbevorderings‐acties 

 
 
 
Om effectief te zijn, moeten opkomstbevorderende acties en instrumenten aansluiten bij de 
motivaties  van  de  verschillende  typen  niet‐stemmers  (bij  hun  mate  van  politieke 
betrokkenheid en de diepte van hun argumentatie om niet te gaan stemmen). Zo zullen de 
interventies  meer  institutioneel  (en  dus  fundamenteel)  moeten  zijn  naarmate  de 
argumentatie  om niet  te  stemmen principiëler wordt. Het  is  vrijwel  onmogelijk  om  in  het 
tijdsbestek  van  één  verkiezing  de  rationele  boycotters  en  de  fundamentalistische 
opposanten van het systeem naar de stembus te krijgen. Zij keren zich met goed doordachte 
argumenten tegen het systeem an sich, en zij zijn waarschijnlijk alleen enthousiast te krijgen 
na een fundamentele systeemwijziging. Het is beter de schaarse middelen niet  in te zetten 
voor deze groep omdat het resultaat nihil zal zijn.  
Een groep die nog wel te bewegen is deel te nemen zijn de nadenkende middenmoters, en 
dan vooral diegenen die in eerste instantie zeggen dat stemmen zinloos is. Burgers die niet 
stemmen  uit  tevredenheid  kunnen  eveneens  worden  aangezet  tot  stemmen  door 
bijvoorbeeld duidelijk  te maken dat er  inhoudelijke verschillen zijn  tussen de partijen. Ook 
zullen deze kiezers gevoelig zijn voor het burgerschapsargument en sociale druk uit de eigen 
directe omgeving. Door aan de tevreden burgers duidelijk te maken dat het huidige bestuur 
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niet  automatisch  terugkomt  als  je  niet  deelneemt  aan  de  verkiezing,  kan  een  tevreden 
burger  over  de  streep worden  gehaald  om  te  gaan  stemmen. Ontevreden  klagers  kunnen 
ook inhoudelijk worden gemotiveerd door er op te wijzen dat verkiezingen het moment zijn 
om  de  huidige  machtshebbers  ‘naar  huis  te  sturen’.  Vooral  oppositiepartijen  zullen  deze 
kiezers  aan  zich  kunnen binden en motiveren  toch  te  gaan  stemmen.  Klagers  kunnen ook 
worden aangesproken op hun burgerschap, omdat zij doorgaans redelijk op de hoogte zijn 
van de politieke actualiteit. Door aan  te sluiten bij deze politieke  interesse kunnen klagers 
worden overgehaald te gaan stemmen. 
Bij toekijkende afhakers moet er iets meer gebeuren dan een simpel beroep op burgerschap. 
Bij deze groep zal met name sociale druk vanuit de directe omgeving effectief  zijn. Omdat 
een groot deel van deze groep de politiek nog wel volgt heeft het ook zin om het politiek 
zelfvertrouwen te vergroten en de electorale onzekerheid te verminderen. Verder heeft het 
zin om enkele organisatorische activiteiten te ontplooien om het stemmen eenvoudiger en 
makkelijker te maken. 
Bij  twee andere groepen moeten meer  inspanningen worden verricht om ze weer naar de 
stembus te krijgen. Onwetenden en ongeïnteresseerden kunnen worden overgehaald door 
middel  van  marketingcampagnes  die  wijzen  op  de  verkiezingen  en  het  belang  van  de 
verkiezingen.  Zij  zullen  daarnaast  ook  veel  politieke  informatie  op  een  eenvoudige  en 
toegankelijke manier voorgeschoteld moeten krijgen omdat zij daar niet actief op zoek naar 
zullen  gaan.  Technisch  situationele  niet  stemmers  kunnen  worden  overgehaald  te  gaan 
stemmen als alle obstakels worden weggenomen en zij geen redenen meer hebben om niet 
te  stemmen.  Vaak  geven  deze  kiezers  weinig  inhoudelijke  redenen  aan  (stemkaart  kwijt, 
geen  tijd,  ik was niet  in de  stad,  ik moest oma naar de bus brengen etc)  om niet  te  gaan 
stemmen. Vaak ontbreekt bij deze groep kiezers ook kennis over de precieze procedure en 
verzinnen zij daarom redenen om niet deel te nemen. Door er niet van uit te gaan dat iedere 
burger wel begrijpt hoe een verkiezing werkt, maar dat rustig nog allemaal eens uit te leggen 
kunnen deze burgers over de streep worden getrokken. 
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Conclusies en aanbevelingen 

 
De groep  thuisblijvers bij gemeenteraadsverkiezingen  in Almere  is  zeer groot,    twee‐derde 
van de bevolking blijft weg, maar een groot deel van die thuisblijvers zijn schuld‐afschuivers 
en  ongeëangageerde  wegkijkers.  Er  zijn  maar  weinig  Almeerse  burgers  die  totaal  zijn 
afgehaakt  en  volstrekt  anti‐politiek  zijn. Dat  biedt  veel mogelijkheden om deze burgers  te 
verleiden  toch naar het  stemlokaal  te komen en hun stem uit  te brengen. Maar dat moet 
met intelligente en gerichte acties. Ongerichte, algemene campagnes zullen weinig of geen 
enkel opkomstverhogend effect genereren. 
Uit  wetenschappelijke  onderzoek  komt  naar  voren  dat  er  veel  energie  wordt  verspild  in 
verkiezingscampagnes door activiteiten te ontplooien die weinig zoden aan de dijk zetten in 
termen  van  opkomstbevordering.  Politieke  partijen  klampen  mensen  aan  op  de  markt, 
gemeenten  sturen  algemene  brieven  aan  burgers  en  door  de  nationale  overheid  worden 
algemene  reclamespotjes  gemaakt.  Het  blijkt  grotendeels  weggegooid  geld.  In  de 
onderstaande  tabel  zetten  we  op  een  rijtje  wat  wel  en  wat  niet  werkt  in  termen  van 
opkomst. Ook wordt aangegeven wie de activiteit moet ondernemen en wat te verwachten 
(maximale) effect is van de activiteit. 
 
Effecten van opkomstbevordering 

Activiteit  Door wie?  Gevonden effect 
Partijverschillen benadrukken  Politieke partijen  Groot 
Rekrutering aansprekende politici  Politieke partijen  ? 
Maatschappelijke organisaties betrekken  Politieke partijen  Groot 
Stemmen per post, internet of mobieltje  Rijk  5 % 
Verkiezingen in het weekend  Rijk  3 % 
Langere openstelling stemlokalen  Rijk/gemeente  2‐4% 
Meer stemlokalen  Gemeente  5 % 
Gratis (openbaar) vervoer  Overheid/bedrijven  1‐3 % 
Stemhulpen (Kieskompas/Stemwijzer)  Gemeente  2‐13 % 
Folders (in brievenbus)  Politieke partijen  0,5 % 
Folders op straat/markt  Politieke Partijen  0,5 % 
Posters en billboards  Gemeente/partijen  1‐2% 
TV spotjes  Politieke Partijen  0,5 % 
Radio spotjes  Politieke Partijen  0,8 % 
Gerichte campagne voor doelgroep  Gemeente/partijen  3 % 
Verkiezingsfestival  Gemeente/partijen  6 % 
Direct mail  Politieke Partijen  0,5‐8 % 
Emails  Politieke Partijen  0 % 
SMS campagne  Politieke Partijen  ? 
Telefoon campagne  Politieke partijen  0,5 % 
Canvassen  Politieke partijen  1‐7 % 
 
Uit het overzicht blijkt dat veel energie en geld wordt verspild wanneer een campagne zich 
concentreert  op  de  traditionele  activiteiten  als  posters  plakken,  folders  uitdelen  of 
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rondbrengen,  TV‐  en  radiospotjes  uitzenden  of  algemene  brieven  en  emails  sturen.  De 
gemeten  effecten  van  al  deze  activiteiten  zijn  miniem.  Hooguit  wordt  de  opkomst  met 
slechts 1 a 2 procent verhoogd. 
 
Een  redelijk  groot  effect  (tot  5  procent)  kan  worden  bereikt  door  meer  (ambulante) 
stemlokalen, de stemlokalen langer open te laten zijn en ze beter bereikbaar en zichtbaar te 
maken. Vooral een combinatie van stemlokalen dichter bij de kiezers brengen en de kiezers 
naar de  stembus  (via gratis openbaar vervoer) kan een  flink effect worden bereikt. Vooral 
oudere burgers die slecht ter been zijn moeten hulp krijgen met de gang naar de stembus. 
Dit geeft een signaal af dat ook hun stem telt en dat de gemeenschap het belangrijk vindt 
dat zij deelnemen.  In het Verenigd Koninkrijk bleken taxi‐bedrijven bereid dit te sponsoren 
door  ritten  gratis  aan  te  bieden.  Er  is  een  grote  groep  schuld‐afschuivers  die  door  het 
letterlijk verkleinen van de afstand tussen burger en stemlokaal excuus meer heeft om weg 
te blijven. Veel kleinere en ambulante stemlokalen op strategische plekken kan al een flinke 
boost  in  opkomst  veroorzaken.  Vooral  als  bij  de  ambulante  en  vaste  stemlokalen  een 
aandachttrekkend programma wordt georganiseerd. 
 
Met  dergelijke  publieksactiviteiten  zoals  verkiezingsfestivals  kan  een  nog  groter  positief 
opkomsteffect  (rond  de  6  procent)  worden  bereikt.  Zowel  de  overheid  als  de  politieke 
partijen  moeten  zorgen  dat  verkiezingsdag  een  bijzondere  dag  is.  Speciale 
verkiezingsfestivals  vergroten  het  collectief  bewustzijn  dat  verkiezingsdag  een  belangrijke 
dag  is  en  versterken  het  gemeenschapsgevoel.  Belangrijk  is  rolmodellen  in  te  zetten  die 
duidelijk maken dat zij stemmen belangrijk vinden en dat politieke betrokkenheid niet saai 
is. De festivals moeten wel gericht zijn op specifieke doelgroepen (een jongerenfestival met 
muziek in een poppodium, een ouderenfestival met een speciaal programma etcetera). 
 
Het  grootste  effect  in  opkomst  moet  echter  worden  bewerkstelligd  door  de  politieke 
partijen  zelf.  Een  groot  effect  kan  worden  bewerkstelligd  door  de  campagne  inhoudelijk 
interessant  te  maken  en  de  onderlinge  verschillen  sterk  te  benadrukken.  Dat  kan  via 
debatten  en  met  stemhulpen.  Ondanks  menig  mediabericht  waarin  het  electoraat  wordt 
afgeschilderd als zwevende en kompasloze kiezers, blijkt duidelijk uit onderzoek dat kiezers 
sterk inhoudelijk gemotiveerd zijn bij hun stemkeuze. Inhoud telt! 
 
In de campagne moeten politieke partijen niet langer blijven steken in de verplichte figuren 
van op de markt gaan staan en mensen lastig vallen bij het boodschappen doen, maar echt 
gaan  canvassen  langs de deuren. Partij‐activisten en  sympathisanten moeten  in hun eigen 
buurt langs de deuren en buren en buurtgenoten verzoeken te gaan stemmen. Ook gewone 
buurtbewoners  (niet‐partijleden),  bedrijven  en  maatschappelijke  organisaties  kunnen 
dergelijke  canvas‐activiteiten  opzetten.  Onderzoek  toont  aan  dat  canvassen  echt  werkt: 
alleen al door deze activiteit kan de opkomst met ruim zeven procent worden verhoogd in 
buurten waar burgers wordt gevraagd te gaan stemmen. 
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Welke activiteiten ook worden ontplooid: om een effectieve campagne te voeren waarmee 
de  opkomst  significant  wordt  verhoogd  moeten  een  aantal  algemene  regels  worden 
nageleefd: 

• De  benadering  van  kiezers  moet  zo  persoonlijk  mogelijk  zijn.  Een  algemene 
boodschap heeft weinig tot geen effect. De kiezer moet persoonlijk en direct worden 
aangesproken en de boodschap moet aansluiten bij de leefwereld van de kiezer. 

• De  activiteiten  binnen  een  opkomstbevordering  moeten  zo  specifiek  mogelijk 
worden gericht op doelgroepen. Een algemene ongerichte campagne is weggegooid 
geld.  Een  dergelijke  algemene  campagne  is  wel  politiek  veilig  en  eenvoudiger  te 
organiseren, maar er zal vrijwel geen enkele opkomstverhogend effect van uitgaan. 
Uit onderzoek komt duidelijk naar voren dat algemeen reclamemateriaal op TV, radio 
en  in  de  brievenbus weinig  tot  geen  effect  genereert.  Een media  campagne  heeft 
alleen een effect als deze een specifieke doelgroep weet aan te spreken. 

• Het contact moet frequent en zo interactief mogelijk zijn. Eenrichtingsverkeer werkt 
averechts omdat het als opdringerig wordt ervaren. Een enkelvoudig contact is geen 
contact  in de  logica  van de opkomstbevordering. De kiezer moet  zien dat het  voor 
anderen echt relevant is dat hij of zij ook naar de stembus gaat. Veelvuldig contact, 
zeker kort voor de verkiezingen, is cruciaal om een niet‐stemmer over te halen toch 
weer deel te nemen. Interactie is ook noodzakelijk Het contact omdat de motivaties 
van de  niet‐stemmer nadrukkelijk moeten worden uitgesproken. Wanneer  de  niet‐
stemmer merkt dat er aandacht en begrip is zijn of haar motivaties, dan zal de niet‐
stemmer  ook meer  open  staan  voor  de  argumenten  van  de  ander  om wel  deel  te 
nemen aan verkiezingen. Kortom: je  luistert niet naar diegene die ook niet naar jou 
luistert! 

• De  verschillende  contacten  moeten  ook  zo  kort  mogelijk  voor  de  verkiezingen 
plaatsvinden. Het grootste effect hebben contacten in de week voorafgaand aan de 
verkiezing. 

• Het contact met de kiezer moet gebeuren door een ‘peer’,  iemand die veel gemeen 
heeft  met  de  kiezer  die  wordt  benaderd.  Jongeren moeten  worden  aangesproken 
door  jongeren  en  ouderen  door  ouderen.  Jongeren  die  actief  hun  leeftijdsgenoten 
aanspreken  op  scholen,  werknemers  die  hun  collega’s  vragen  te  gaan  stemmen, 
familieleden die elkaar overtuigen te gaan stemmen, en opiniemakers  in sportclubs 
en buurthuizen die mensen  in hun omgeving wijzen op de verkiezing en het belang 
daarvan.  Het  meest  effectief  is  benadering  door  iemand  uit  de  eigen  sociale 
omgeving  die  wordt  vertrouwd  en  die  bekend  is met  de  sociale  omgeving  van  de 
kiezer.  Hierdoor  sluit  de  oproep  te  gaan  en  goed  aan  bij  de  leefwereld  van  de 
betreffende  persoon.  Onderzoekers  zijn  er  langzamerhand  van  overtuigd  dat  de 
sociale  omgeving  een  belangrijke  rol  speelt  bij  de  beslissing  om  wel  of  niet  gaan 
stemmen  (Lampert 2006; Nickerson 2008). Als een persoon wordt overtuigd om  te 
gaan stemmen, dan stijgt daarmee de kans dat hun huisgenoten gaan stemmen met 
60 procent. 

• Men moet niet pogen een kiezer te overtuigen op een bepaalde partij te stemmen. 
Het blijkt dat kiezers zich moeilijk laten overtuigen en het zelfs averechts kan werken 
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wanneer te zwaar de nadruk komt te liggen op het stemmen op een specifieke partij. 
Door  een  vreemde  te worden  aangesproken op  straat  en  dan  te worden  gevraagd 
naar de partijvoorkeur is voor veel burgers een zeer onplezierige ervaring. Het wordt 
ook door velen gezien als een ongewenste inbreuk op het persoonlijk leven. De kern 
van de boodschap bij canvassen moet zijn dat de kiezer naar de stembus moet gaan 
en daar naar eer en geweten zijn of haar stem uitbrengt. Mensen mobiliseren om te 
gaan stemmen is bewezen effectief. Politieke partijen moeten hun energie steken in 
het mobiliseren van kiezers  in wijken waar veel  sympathisanten wonen, niet  in het 
overtuigen van twijfelende kiezers. 

• Potentiële kiezers moeten dus frequent worden benaderd en worden aangesproken 
met een sterk beroep op de burgerplicht. Uit de analyses blijkt veel kiezers stemmen 
nog  steeds  zien  als  een  vorm  van  burgerplicht.  Burgers  die  deze  norm  niet 
onderschrijven zullen hoogstwaarschijnlijk niet gaan stemmen. Bijna 80 procent van 
de  Nederlandse  kiezers  onderschrijft  de  stelling  dat  gaan  stemmen  een  plicht  is 
tegenover  de  samenleving.  Deze  diepgewortelde  burgerzin moet worden  benut  bij 
activiteiten  voor  opkomstbevordering.  In  de  communicatie moet  de  nadruk  op het 
burgerschap  steeds  verder  worden  opgevoerd  en  de  ontvanger  moet  het  idee 
hebben dat er ‘iemand naar hen kijkt of ze wel meedoen’. Feitelijk wordt hier ‘peer‐
pressure’ vervangen door ‘social‐pressure’ (sociale druk). De communicatie moet een 
formele  indruk  maken  en  duidelijk  aangeven  dat  de  mate  van  deelname  zeer 
nauwlettend wordt gevolgd door de gemeente, de pers en de wetenschap. Dat geeft 
de geadresseerde een gevoel van importantie en urgentie aan het uitoefenen van het 
burgerschap. 

• Naast het  sterke beroep op de burgerplicht moet de  inhoud van de campagne ook 
gericht  zijn  op  het  versterken  van  het  politieke  zelfvertrouwen.  Aan  de  ene  kant 
moeten de  procedures  van het  stemmen duidelijk  en  veelvuldig worden uitgelegd. 
Veel van de situationele thuisblijvers zijn onzeker over wat er precies van hen wordt 
verwacht en blijven daarom liever weg bij het stemlokaal. Ongeveer 20 procent van 
de niet‐stemmers in Almere geeft aan een gebrek aan kennis te hebben om te gaan 
stemmen.  Praktische  informatie  over  de  stemprocedure  en  de  locatie  van  het 
stemlokaal moet een cruciaal onderdeel zijn van de boodschap.  

• Het  politieke  zelfvertrouwen  moet  ook  worden  versterkt  met  een  meer  politiek 
inhoudelijke  campagne.  Door  duidelijk  de  verschillen  tussen  de  deelnemende 
politieke partijen zichtbaar te maken neemt de ‘electorale onzekerheid’ bij burgers af 
en wordt het eenvoudiger een stem uit te brengen. Stemhulpen zijn hier uitermate 
geschikt, omdat alle partijen op een gelijkwaardige en betrouwbare manier worden 
vergeleken. In partijpropaganda worden vaak slechts enkele issues en tegenstanders 
er  uit  gelicht.  Daarnaast  kunnen  burgers  in  de  rust  van  hun  eigen  woon‐  of 
studeerkamer de stemhulp invullen en nadenken over de partijkeuze.   

Met  deze  regels  in  de  hand  is  het  mogelijk  een  gerichte  en  effectieve  campagne  te 
organiseren om de opkomst bij de verkiezingen in maart 2010 aanzienlijk te verhogen.  
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