Tweede Kamer Verkiezingen
1. Gaat u stemmen?
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Als je niet gaat stemmen mag je ook geen commentaar leveren op het bestuur
Nog geen idee op welke partij. Er wordt van alles beloofd, maar in praktijk komt
er weinig van terecht!
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1.1 Waarop is uw keuze van politieke partij gebaseerd?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Anders, namelijk:






















Achtergrond familie
Afhankelijk van de partijprogramma's
Als je niet stem mag je geen commentaar geven.
Een partij die naar het volk luisterd
Eerlijk en sociaal
Ervaring uit voorgaande jaren over hoe bepaalde personen presteren en op lange termijn ons
land besturen
Godsdienst
Ik kies voor iemand die ik geloof!
Ik stem op een persoon die me aanspreekt: partij is onbelangrijk
Ik wil niet dat 1 persoon minister president wordt
In principe is her een 'pot-nat.' Stem op minst 'gevaarlijk' partij
Lid van de partij
Lid van een partij
Lid van een politieke partij
Mijn eigen gezonde verstand
Mijn mening klopt met de partij
Moet me nog verdiepen in de partijen en hun ideeën
Niet op het huidige kabinet
Om weer terug te gaan naar de normen en waarde van weleer.
Partijlid
Tevreden over grote delen regeringsbeleid
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1.2 Waarom gaat u niet stemmen?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Anders, namelijk:



Er word vanalles beloofd, maar na de verkiezingen komt er niks van terecht.
Niet stemgerechtigd vanwege Belgische nationaliteit

2. Hoe krijgen we het voor elkaar om deze mensen naar de stembus te
krijgen?
(17% = dit is onmogelijk; 34% = weet niet)
 Actie voeren.
 Actief benaderen en het zo gemakkelijk mogelijk maken.
 Actief mobiliseren zowel jongeren als ouderen.
 Afhankelijk wat de reden is om niet te stemmen.
 Algemene oproep in lokale krant, winkels vragen om een A4tje in de ruit te hangen met een
oproep.
 Alleen krijgen een pen in stemlokaal
 Als die zakkenvullers daar in Den Haag niet der eigen zakken eerst proberen te vullen en dan als
er nog wat overblijft gaat verdelen over de rest van de bevolking. Nederland is echt een kut land
aan het worden.
 Als er eerlijke en betere politiek zou worden bedreven dan komen de mensen vanzelf.
 Als u het weet?ik niet
 Begrijpelijke taal gebruiken.
 Belang benadrukken
 Beloften waarmaken
 Bereikbaarheid en tijden om te kunnen stemmen
 Beter bereikbaar en meer promoten.
 Betere voorlichting,meer openheid in het tevoeren beleid
 Betere voorlichting. Zeker richting de jongeren. Bijvoorbeeld ook meer stembussen op scholen
zetten.
 Blijven voorlichten. E.nthousiaste wervende gesprekken houden. Maar vooral eerlijk proberen te
zijn
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Communiceren dat niet stemmen een stem is voor elke partij. Je weet vaak wel welke richting je
wilt kiezen (links, midden, rechts). Kies dan een van die partijen.
Dat er iets waargemaakt wordt van de verkiezingsbeloftes
Dat gaat volgens mij alleen maar lukken als de politiek transparanter wordt en er ook
daadwerkelijk dingen gedaan worden!
Dat mogen mensen zelf weten hun eigen verantwoordelijkheid dus waarom moeite insteken?
De denkbeelden van mensen en politieke partijen op elkaar afstemmen. Mensen spreken de taal
van de politiek niet en weten niet wie hun belangen behartigen. Dus op welke partij ze moeten
stemmen. En mensen vertrouwen politici niet.
Debat organiseren voor en met jongeren over wat hun aanbelangt; debat jong-oud;
maatschappelijke dilemma's beter bespreekbaar stellen.
Denk dat alleen een straf (financieel oid) daarbij helpt. Het is gewoon saai en suf.
Maar ik ga wel, anders mag je niet mopperen.
Digitaal stemmen vanuit huis, stemmen in weekeinde
Dit ligt buiten de verantwoordelijkheden van de gemeente, in mijn optiek is het bij veel mensen
meer een gevoel dat hun stem toch niets teweeg brengt dat ze niet gaan stemmen. Het is aan
het kabinet zelf om dit gevoel weg te nemen.
Doen wat ze beloven
Door de loze beloften uit te voeren, Wat ze zeggen doen ze niet, en wat zeniet zeggen doen ze
wel.
Door extra publiciteit in de regionale bladen en benadrukken dat elke stem telt
Door landelijk beleid te koppelen aan lokaal beleid
Door partijen te laten uitvoeren wat ze beloven i.p.v. loze beloftes
Duidelijk proberen te maken, dat men dan ook niet mag meepraten. En dat men zeker niet mag
klagen, dat het niet goed gaat.
Duidelijke verkiezingsprogramma's zonder al die loze beloftes
Duidelijke voorlichting per partij en wat dat betekend voor hen
Een boekje bundelen en alle partijen aan bod laten komen.....De voorkant en binnenkant
aantrekkelijk maken zodat iedereen deze wil lezen.....en achter in een stemwijzer maken die met
de pen ingevuld moet worden en dan een scorelijst op de achterkant voor welke partij het best
bij je past.......Met vriendelijke groet alle partijen van Boxtel en Nederland
Een kadobon geven voor een kopje koffie in een zaak waar zij dat willen drinken. HET IS TE
PROBEREN.
Een keer duidelijk en makkelijk communiceren over waarom het echt belangrijk is en je stem
belangrijk is. Maar vooral maak het programma helder voor iedereen zodat mensen snappen wat
er gezegd word.jip en janneke taal.
Een landelijke partij starten die meer om eigen land gaat geven in plaats van over de hele wereld
te willen helpen terwijl de mensen in eigen land het moeilijk hebben.
Een politiek die niet voor of achter de schermen met elkaar licht te rollen bollen.
doen wat de meerderheid voor kiest en niet op emotie regeren.
Eerlijk beleid, beloftes nakomen. NIet gouden bergen (€ 1.000,= of €500,=) beloven en
vervolgens niet nakomen.
Hiermee ben je volstrekt ongeloofwaardig.
EERLIJK zijn en blijven.
Eventueel langs de deur na afspraak?
Geef ze een kop koffie. Nee, ik weet het niet. Ze zoeken het niet om voor zoiets de deur uit te
gaan. 'Ze' (dat denk ik) denken dat het geen bal uitmaakt wie er gaat regeren.
Geen woorden maar daden
Geloofwaardiger politiek realiseren
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Gemeente kan hier weinig aan doen behalve het stemmen zo toegankelijk mogelijk maken.
Voldoende stembureaus, zeker ook op de scholen waar deel jongeren stemgerechtigd is
Gezamenlijke initiatieven politieke partijen EN andere maatschappelijke organisaties.
Gezichten geven aan partijen!
Goede informatie geven over de partijen en hun inhoud
Heb oog voor de ouderen, mobiliteit, bereikbaarheid stembureau is van essentieel belang.
Het imago van politiek Den Haag is niet goed/onbetrouwbaar. Toch moeten mensen gaan
stemmen op de partij die het meest aansluit bij de eigen idealen. Gebruik de stemwijzer om een
keus te maken.
Het kabinet moet de mensen meer vertrouwen geven,
door wat ze beloven uit te voeren!
Het meesturen van een vragenlijst (of een link naar een vragenlijst) waarbij het na invullen
duidelijk wordt op wie je het beste kunt stemmen.
Ik ken verschillende politieke partijen maar heb geen idee waar ze voor staan en ook weinig zin
om me daar in te gaan verdiepen. Ik wil best stemmen als het na enkele vragen automatisch
duidelijk wordt op welke partij.
Het probleem is dat mensen zich niet (meer) betrokken voelen bij de politiek en de politici niet
meer vertrouwen.
Er zijn paar dingen:
1 belang van stemmen onderstrepen door aan te geven dat elke stem niet uitgebracht een stem
is tegen 'jouw' standpunt.
2 meer persoonlijke benadering van de partijen en zichtbaarheid van kandidaten.
Maar meeste is het
Iedereen het belang van stemmen uitleggen.
Ik denk dat er altijd mensen ongeïnteresseerd blijven. Ik denk dat dit mede komt door de
regering die afspraken niet nakomt, regels oplegt waar veel mensen de dupe van zijn etc. Kortom
gebrek aan vertrouwen. Dat is aan Den Haag om daar verandering in te brengen en mensen naar
de stembus te krijgen. Mooie praatjes vullen geen gaatjes.
Jeugd betrekken
Jeugd en jongeren voorlichten en aanspreken op scholen
Jeugd mobiliseren en wijzen op het grote gevaar dat je achteraf jezelf moet aanwijzen als deel
van het ontstane probleem.
Jongeren uitdagen
Kom je verkiezingsbeloften na
Kopje koffie aanbieden met gebak ðŸ˜‰.
Kort en bondig communiceren wat voordelen zijn van elke partij
Landelijk probleem, wie het weet mag het zeggen
Meer aandacht aan besteden (2x)
Meer aandacht bijbrengen dat elke stem geld . Vrijheid hoog in het vaandel .
Meer aandacht voor het belang van stemmen in dd pers, winkels en uitgaansgelegenheden.
Meer aandacht voor het mogelijk maken van stemmen voor ouderen en minder validen
Meer betrokken worden met elkaar!
Meer bij betrekken, informeren, verduidelijken van partijen en hun standpunt. Kwetsbare
ouderen ondersteunen en de kans geven om te gaan stemmen.
Meer communiceren over de standpunten. nu gebeurd dit alleen in de landelijke media en is er
weinig lokale aandacht voor de politiek in de lokale media
Meer duidelijkheid, geen sprookjes vertellen. Daden zeggen nog altijd meer dan woorden.
Meer info en uitleg
Meer informatie over de verkiezingen tonen, stemmen op makkelijke plaatsen mogelijk houden,
snelheid van het stemmen (mensen moeten binnen kunnen lopen en weer naar buiten)
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Meer laten weten waarom stemmen belangrijk is. De mensen die niet stemmen zeggen vaak er
wordt toch niet naar ons geluisterd. Uitleg, waarom liever een blanco stem dan geen stem.
Meer stem locaties
Meer uitleg in Jip en Janneke taal zodat voor iedereen duidelijk is waarom ze moeten stemmen
en waarvoor ze stemmen. Ik denk dat veel mensen uit desinteresse niet gaan stemmen de het
een te 'taaie' stof vinden om zich in te verdiepen
Meer uitleg van de partijen
Meer voorlichting over de verschillen
Meerdere stem locatie
Mensen die hun stem laten horen en duidelijk aangeven wat ze willen eens serieus nemen en
niet doen wat de top wil
Mensen moeten het idee hebben/krijgen dat er naar hun geluisterd wordt daar door ontstaat en
minder ontevredenheid.
Mensen nog bewuster maken van het belang om te gaan stemmen, desnoods met een
beloningssysteem
Misschien net zoals de landelijke campagne, via gemeentelijke campagne/kranten de jeugd, die
net mag gaan stemmen, te motiveren.
Niet liegen tegen de burgers en burgers meer betrekken bij de politiek. Geen draaikonterij
Nog meer voorlichting geven
Om een beter en standvastig beleid uit te voeren.
Huidige regering is veel beloven maar niet waarmaken.
Dat is wat de bevolking een swabber beleid noemen.
Om een eerlijk en duidelijk beleid te schrijven. Dus niet breed verwoorden.
Online stemmen, zolang dat niet veilig kan zorgen voor mobiele stembureaus die nog dichter in
de buurt van de mensen komen (in Meierijstad werd laatst een bus ingezet).
Ook vanuit de gemeente die mensen bewustmaken van het belang om landelijk te stemmen.
Ophalen.....iets geven
Ophouden met denken dat praten hen over de drempel trekt. Wezenlijke voorwaarde: politiek
doet wat ze zegt en zegt wat ze doet, zonder naar de stemmenwinst te kijken.
Opkomen voor belang burger ipv eigen/politiek belang
Pakkende reclame ipv duffe politieke reclame.
Politici moeten gaan doen wat ze beloven.
En naar de burgers luisteren want we leven toch in een democratisch land.
Politiek die zijn plannen/woorden na komen
Politiek taalgebruik vertalen naar de gemiddelde Nederlander. Het lees en taalniveau staat op dit
moment op 12 jaar..
Politieke partijen moeten meer naar de mensen toe en vooral naar de mensen luisteren.
Probeer alle inwoners overal bij te betrekken waar mogelijk, ik denk dat het niet mogelijk is om
alle mensen naar de stembus te krijgen, maar wel meer als nu. Maak duidelijk dat hun stem erg
belangrijk is!!
Proberen om mensen ervan te doordringen dat niet stemmen met zich meebrengt dat je dan ook
niet moet zeuren en klagen over het gevoerde beleid.
Promoot vooral op scholen; jongeren blijken niet erg geïnteresseerd in politiek en stemmen
daarom vaak niet
Social media en flyeren (aan huis)
Stembus plaatsen bij supermarkten...iedereen komt er...bij station....bij lucas...
Stemmen actief bespreken op scholen en gemeenschapshuizen zodat stemmen gewoon wordt
voor jongeren.
Stemmen is een recht en plicht, zomaar roepen en klagen is nutteloos. Zorg dat mensen
begrijpen dat elke stem telt.
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Stemmen is een verworven recht, mensen zouden verplicht moeten worden om te gaan
stemmen. Want achteraf moet je niet zeuren, je stem had het verschil kunnen maken.
Stemmen verplichten
Stemplicht weer invoeren
Stemplicht weer invoeren.
Stemplicht zou weer ingevoerd moeten worden. Wellicht dat digitaal vanuit thuis kunnen
stemmen ook zou werken. Lotje gevenwaar ze een prijsgeeft kunnen winnen.
Uiteindelijk dient er gekeken te worden of er in de toekomst online ook gestemd kan worden.
Tegenwoordig gaat alles digitaal en zo maak je het voor de jong volwassen ook makkelijker om te
gaan stemmen.
Uitleg geven wat het betekent als zij NIET stemmen, dan gaat uw stem verloren en wordt er
zonder u keuzes gemaakt, ook over/ voor u
Veel aandacht ook in lokale media kan mogelijk helpen
Vergeet het. Of laat de niet gekozen zetels oningevuld
Verplicht maken om te stemmen
Verplicht stellen
Verplichten (2x)
Vertrouwen in de politiek terug te winnen
Vindt het percentage redelijk goed. 100 % is niet mogelijk.
Probeer op scholen de jongeren te interesseren voor politiek door b.v. een politiek kopstuk uit te
nodigen. Nodig hier de leerlingen van St Lucas / MBO helicon en evt hoogste klassen voortgezet
onderwijs bij uit. in de trant van College Tour. Maak het smeuig voor deze doelgroep!
Voldoende en goed bereikbare stembureaus
Volgens mij is niet iedereen geïnteresseerd in de politiek.
Wel meer aandacht geven, waar je in Boxtel kunt stemmen.
Volop publiciteit: kranten, weekbladen, lokale omroep, direct mail...
Vooral jongeren laten weten dat dit belangrijk is. Social media inzetten
Voorlichten en stimulans vanuit directe omgeving
Voorlichting dat het ook hen in het dagelijks leven raakt.
Voorlichting geven.
Op middelbare scholen er al aandacht voor hebben zodat jongeren al bewuster hiermee bezig
zijn
Voorlichting op scholen, bij verenigingen etc. , stemmen belonen, meer info over
partijprogramma's, polotiek dichterbij brengen
Waarom zou je dit willen? Dat lijkt me nutteloze energie. Er zijn altijd mensen die het niet eens
zijn met de gang van zaken. Niet gaan stemmen is een manier van onvrede of desinteresse. Dat
zul je altijd houden.
Weer verplichten
Wellicht door er ook in plaatselijke media aandacht aan te besteden. Bijvoorbeeld door
partijprogramma/ verschillen in programma's te publiceren. Hoewel er altijd burgers zullen zijn
die het niet interesseert en toch niet gaan stemmen.
Zoals in verschillende landen, het kiezen verplicht stellen en door de kiezer de gelegenheid geven
om met digid (i.c.m. stempas) te stemmen de drempel te verlagen.
Zoveel mogelijk stembureaus inrichten zodat men niet ver hoeft om de stem uit te brengen.
Landelijk zouden ze moeten kunnen stemmen via mijn overheid/DigiD. Dan kan de opkomt
volgens mij nog groter worden.
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het peilen van meningen / ervaringen /
beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om
beleving en verbeterpunten bij uw medewerkers en/of klanten regulier te raadplegen. Wij maken de
(verbeter)punten die leven en spelen bij uw medewerkers en/of klanten transparant.
Hierop inspelen levert meerwaarde en duurzaam voordeel op. Tevens toetst u of ingezette acties
resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u.
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