
 
Overzicht Stemhulpen 
Denk voor alle stemhulpen aan een doorlooptijd van 6-8 weken voordat de hulp gebruikt 
kan worden. Advies is om uiterlijk half december een beslissing te nemen. 
 
Kieskompas 

Kosten 10.000 euro 

Hoe werkt het? Er wordt een vraag gesteld, waarna je de volgende 
antwoorden kan geven: Helemaal mee eens – Mee eens – 
Neutraal – Niet mee eens – Helemaal niet mee eens – Geen 
mening   
Op het einde komt er een assenstelsel waarin jouw 
antwoorden je op een punt plaatsen en dan kan je zien in 
hoeverre dit overeenkomt met partijen. 

Tijdsinvestering Voor partijen 20-25 uur (inclusief 2 stelling-avonden) 
Voor griffie 8-10 uur 

Publiciteit Geen extra mogelijkheden voor publiciteit/meeliften op 
bekendheid merk 

Toegankelijkheid Voor een meerprijs is er een versie voor mensen die moeite 
hebben met invullen (“Steffie”) 

Extra’s geen 

Optionele Meerkosten: “Steffie” versie 5000 euro 

Voorbeeld https://dijkenwaard.kieskompas.nl/nl/ 

 
MijnStem 

Kosten 6.500 euro 

Hoe werkt het? 2 mogelijkheden die door elkaar gebruikt kunnen worden:  
-Met een slider geef je per stelling aan in hoeverre hij/zij het 
eens is.  
-Met een slider geef je per stelling antwoord op een vraag 
met meerdere antwoord opties 
Op het einde een overzicht met percentages waar je kan zien 
in hoeverre je het eens bent met alle partijen. 

Tijdsinvestering Voor partijen 10-15 uur (inclusief 1 stelling-avond) 
Voor griffie 6-8 uur 

Publiciteit Werken samen met DPG Media (AD/Nu.nl) en voor meerprijs 
promotie campagne beschikbaar 

Toegankelijkheid Versie voor slechtzienden/blinden is beschikbaar, toelichting 
op moeilijke woorden ook mogelijk 

Extra’s Gratis analyse opkomstbevordering 

Optionele Meerkosten: Consultatie inwoners (vanaf 2500 euro) 
Online campagne ter promotie (vanaf 1500 euro) 

Voorbeeld Geen voorbeeld beschikbaar 

 
  

https://dijkenwaard.kieskompas.nl/nl/


Stemnogwijzer (Kieswijzer) 

Kosten 8.000 euro 

Hoe werkt het? Per vraag krijg je 5 mogelijke oplossingen waaruit je kan 
kiezen. Op basis hiervan komt er een overzicht bij welke 
partij je het meeste past.  

Tijdsinvestering Onduidelijk, er worden meerdere “workshops” gepland om 
tot stellingen te komen. 

Publiciteit Geen extra mogelijkheden voor publiciteit 

Toegankelijkheid Versie voor slechtzienden/blinden is beschikbaar tegen 
meerprijs 

Extra’s Kosteloze opmaak in Leiderdorpse huisstijl  

Optionele Meerkosten: geen 

Voorbeeld Kieswijzer - Welkom (provinciekieswijzer.nl) 

 
StemWijzer 

Kosten 9.750 euro 

Hoe werkt het? Er wordt een vraag gesteld, waarna je de volgende 
antwoorden kan geven: Eens – Oneens – Geen van beide  
Op het einde een overzicht met percentages waar je kan zien 
in hoeverre je het eens bent met alle partijen. 

Tijdsinvestering Voor partijen 10-15 uur (inclusief 1 stelling-avond) 
Voor griffie 6-8 uur 

Publiciteit Geen extra mogelijkheden voor publiciteit/meeliften op 
aanzienlijke bekendheid merk 

Toegankelijkheid Versie voor slechtzienden/blinden is kosteloos beschikbaar 

Extra’s Kosteloos een op maat gemaakte website over de 
verkiezingen in Leiderdorp  

Optionele Meerkosten: Fysieke sticker variant van 3800 euro. 

Voorbeeld Tweede Kamerverkiezingen 2021 (stemwijzer.nl) 

 
 

https://www.provinciekieswijzer.nl/
https://tweedekamer2021.stemwijzer.nl/#/

