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De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Traditioneel niet de verkiezingen die 
garant staan voor een hoog opkomstpercentage. Vooral niet onder de jongere 
stemgerechtigden. En dat is jammer, want ook in uw gemeente spelen tal van thema’s die 
ook deze leeftijdsgroep aangaat.  
 
Daarom heeft communicatiebureau Attacom – specialisten in jongerencommunicatie – 
KLEUR ‘M IN! bedacht. ‘Kleur ‘m in!’ is een laagdrempelig concept dat jongvolwassenen (18-
28 jaar) informeert over de gemeenteraadsverkiezingen in uw gemeente op een manier die 
qua inhoud en vorm beter aansluit bij de taal en belevingswereld van deze groep.  
Hiervoor gebruiken we de mechanismen die voor jongvolwassenen belangrijk zijn: een 
duidelijke ‘what’s in it for me’, inspelen op trots of authenticiteit en een heldere call to 
action. 
 
 
Boodschap 
Jongvolwassenen moeten vooral weten dat: 
 

- ze 21 maart moeten gaan stemmen (datum, call to action) 
- het voor hun eigen stad (gemeente) is (trots) 
- dat ze hier zelf écht iets aan hebben (duidelijke ‘what’s in it for me’) 

 
Met ‘Kleur ‘m in!’ geef je zelf kleur aan je gemeente; als je stemt ben je zelf in charge. 
Daarnaast staat het natuurlijk voor in inkleuren van een vakje in het stemhokje op 21 maart.  
 
 
Wat gaan we doen? 
Omdat de ‘gemeente’ (griffie) de afzender is, doen we niet veel met de inhoud. Dat is 
natuurlijk de taak van de politieke partijen.  
 
We gaan de straat op om de doelgroep te interviewen. Denk bijvoorbeeld aan het centrum 
van een stad of het plein bij de Hogeschool. De interviews worden gedaan door een 



professionele (!), maar jonge interviewer. Iemand die zelf in de doelgroep past en met lekker 
veel energie aan de slag gaat.  
 
We maken een video waarvoor we vier à vijf jongvolwassenen bevragen over thema’s die 
lokaal spelen en hen aangaan. Denk aan ‘veiligheid op straat’, ‘onderwijs’, ‘huisvesting’ et 
cetera. Ook willen we weten of ze gaan stemmen. We zorgen ervoor dat er geen uitspraken 
gedaan worden die politieke partijen kunnen voortrekken op benadelen. Al kunnen we niet 
altijd voorkomen dat ze hun mening geven. 
 
Van de interviews maken we een vlotte video van maximaal twee minuten in de ‘Kleur ‘m 
in!’-campagnestijl. Qua interviews en montage neigt het wat naar ‘BNN-stijl’.  
 
Aan het einde van de video is ruimte om bijvoorbeeld het logo van de stad en een webadres 
voor meer informatie in beeld te brengen.  
 
Opdrachtgever plaatst de video op een social media kanaal. Vanuit daar gaan we delen.  
Wij verzorgen een praktisch social media plan dat vooral bestaat uit de volgende elementen:  
 

• Het verhogen van organisch bereik door deelverzoeken (we benaderen gemeenten, 
raadsleden, bestuurders, voor zover bekend mensen met een groot netwerk richting 
jongeren (denk aan een artiest, een nachtburgemeester etc.) om de video te delen. 
Bij voorkeur met een persoonlijke noot. Ook delen we de video met de mensen die in 
het filmpje aan het woord komen. Zij zijn trotse ambassadeurs die ‘hun video’ ook 
moeten delen.  

• Het verhogen van organisch bereik door het versturen van een persbericht met 
daarin de video naar de lokale pers (online en offline kranten, maar bijvoorbeeld ook 
de lokale en regionale omroep). 

• Promoted posts: de video’s worden via advertising onder de aandacht gebracht. 
Kanalen als Facebook en Instagram lenen zich uitstekend voor gerichte targetting. 
Voor een beperkt bedrag kunnen we mensen uit de leeftijdsdoelgroep, woonachtig in 
uw gemeente heel gericht benaderen.  

 
 
Eerste stap 
Wij willen met ‘Kleur ‘m in!’ de gemeenteraadsverkiezingen meer onder de aandacht van 
jongvolwassenen brengen. Dat moet u niet teveel tijd kosten. Het enige dat we daarom na 
een kennismaking van u vragen, is één gesprek (een startbijeenkomst). Hierin bespreken we 
wat geschikte jongerenlocaties zijn, wat thema’s zijn die in uw gemeente spelen, vanaf welk 
social media platform we starten met delen en wie in uw gemeente bekende influencers zijn. 
 
Vervolgens bieden wij aan voorgaande helemaal op ons te nemen. Behalve een eerste 
gesprek (startbijeenkomst) voeren wij alles uit. Van video tot social media tot het 
persbericht. Hierin gaan we pragmatisch te werk zodat we de kosten beperkt kunnen 
houden. Zo zorgen we ervoor dat ‘Kleur ‘m in!’ voor elke gemeente toegankelijk is.  
 
 
  



Extra 
Om de campagne een extra boost te geven, bieden we voor 19, 20 en 21 maart een guerrilla-
actie aan op plekken waar veel 18 tot 28 jarigen komen. Hier gaan we met een 
campagneteam met levensgrote stempotloden in gesprek met jongvolwassenen. Dit kan in 
combinatie met een gadget / give away.  
 
 
Tijdpad 
De doorlooptijd van het traject is vijf weten. Als u voor 19 februari reageert, kunnen 
jongeren in uw gemeente ‘m nog op tijd inkleuren!  
 
 
Kosten 
De periode tot de start van de gemeenteraadsverkiezingen is niet meer zo lang. Maar dat is 
niet per sé erg. Je hoeft de jongere kiezer namelijk niet nu al lastig te vallen met dit thema.  
Maar er moet wel het één en ander voorbereid worden. Om u niet met meer werk op te 
zadelen, bieden wij aan voorgaande helemaal op ons te nemen. Behalve een eerste gesprek 
(startbijeenkomst) voeren wij alles uit. Hierin gaan we pragmatisch te werk zodat we de 
kosten beperkt kunnen houden. Zo zorgen we ervoor dat ‘Kleur ‘m in!’ voor elke gemeente 
toegankelijk is.  
 
We bieden voorgaande als ‘totaalpakket’ aan voor € 2.975,-. Dit is inclusief budget voor 
social media advertising.  
 
De activiteit die benoemd staat onder het kopje ‘extra’ zijn optioneel en vallen buiten de 
scope van dit voorstel. Bedragen zijn exclusief 21% B.T.W. 
 
 
Ervaring 
Attacom heeft inmiddels meerdere campagnes bedacht en ontwikkeld rondom verkiezingen. 
In 2011 hebben we rondom de Provinciale Statenverkiezingen de campagne ‘Ik Stem voor 
Brabant’ bedacht en ontwikkeld. Deze richtte zich specifiek op jongere kiezers. De meest 
succesvolle campagne van onze hand was die voor het Hoogheemraadschap Delfland. Voor 
dit waterschap lieten we de opkomst stijgen van 19% naar 34%. Dit jaar waren we 
verantwoordelijk voor de ‘verkiezing’ van de nieuwe burgemeester van Tilburg. Hiervoor 
bedachten we het concept ‘De Nieuwe Tilburgemeester’.  
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