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Introductie

Het Kennispunt Lokale Politieke Partijen biedt ondersteuning aan lokale politieke partijen die geen gebruik 
kunnen maken van ondersteuning van een landelijke partij. Het aanbod van het Kennispunt is tot stand gekomen 
in samenwerking met lokale partijen op basis van een onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van lokale 
politieke partijen1. Momenteel bestaat het aanbod uit:

1) Een website met basisinformatie en online modules voor het besturen van politieke verenigingen.
2) Een trainingsaanbod voor o.a. het opzetten van een partij en het voeren van campagnes.
3) Een forum waarop kennis en ervaring uitgewisseld kan worden.
4) Een helpdesk om vragen te stellen. 
5) Een wegwijzer naar relevante informatie, opleidingsmogelijkheden en actuele dossiers.

Sinds februari 2019 is het Kennispunt in de lucht. De ambitie is om het Kennispunt komend jaar verder te 
ontwikkelen, hiaten in het aanbod aan te vullen en een communicatiecampagne te starten om lokale partijen 
bekend te maken met het aanbod. Daarom is er een peiling gehouden onder potentiële gebruikers met vragen 
over de bekendheid en meerwaarde van het Kennispunt en de behoefte en wensen van lokale partijen.  
De volgende vragen staan in dit rapport centraal:

1) In welke mate is het Kennispunt bekend onder lokale politieke partijen?
2) Is er behoefte aan de training ‘Op weg naar de verkiezingen’?
3) Is er behoefte aan het forum op de website?
4) Hoe moet het Kennispunt georganiseerd worden?
5) Welke ondersteuning missen lokale politieke partijen (nog)?

Methode

Om antwoord te geven op deze vragen is een online vragenlijst uitgestuurd naar 1326  e-mailadressen waarvan  
er 94 niet meer in gebruik bleken. In totaal hebben 243 respondenten (een deel van) de vragenlijst ingevuld. 
Alleen de 171 respondenten die de vragenlijst volledig hebben ingevuld zijn meegenomen in het onderzoek. 
Van deze respondenten zijn er 119 raadslid of Statenlid, 56 bestuurslid, en 10 wethouder, burgemeester en/of 
gedeputeerde De geografische spreiding is als volgt: 16 uit Noord-Nederland, 34 uit Oost-Nederland, 67 uit  
West-Nederland en 52 uit Zuid-Nederland.

Dr. Frank Wanders heeft het onderzoek uitgevoerd. Hij is onderzoeker bij ProDemos en werkt als postdoctoraal 
onderzoeker bij de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam.

 1 Het rapport vindt u op: https://prodemos.nl/wp-content/uploads/2018/11/183160-1-ProDemos-Steun-maar-geen-sturing.pdf

https://prodemos.nl/wp-content/uploads/2018/11/183160-1-ProDemos-Steun-maar-geen-sturing.pdf
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34%

39%

27%

Bekendheid met het Kennispunt 

Ik ben niet bekend met het Kennispunt en ik heb er nog nooit  van gehoord.

Ik ben niet bekend met het Kennispunt, maar ik heb er wel eens van gehoord.

Ik ben wel (goed) bekend met het Kennispunt.

Bekendheid met het Kennispunt

Allereerst hebben we de respondenten gevraagd in welke mate ze bekend zijn met het Kennispunt Lokale 
Politieke Partijen. Zoals in figuur 2 laat zien gaven 46 respondenten (27%) aan wel (goed) bekend zijn met het 
Kennispunt en 66 respondenten (39%) gaven aan niet bekend te zijn met het Kennispunt, maar er weleens van 
gehoord te hebben. De overige 59 respondenten (34%) gaven aan dat ze niet bekend zijn met het Kennispunt  
en er ook nog nooit gehoord van hebben.

Figuur 1: Overzicht van de mate waarin de respondenten bekend zijn met het Kennispunt

Hierna is aan de respondenten gevraagd of ze de meerwaarde van het Kennispunt zien. Hiervoor zijn de res-
pondenten in twee groepen gesplitst. De eerste groep bestaat uit de respondenten die al wel (goed) bekend 
zijn met het Kennispunt. Deze groep kon het Kennispunt ook een cijfer geven. De andere groep bestaat uit de 
respondenten die nog niet (goed) bekend zijn met het Kennispunt (de categorieën ‘ik ben niet bekend met  
het Kennispunt en ik heb er nog nooit van gehoord’ en ‘ik ben niet bekend met het Kennispunt, maar ik heb 
 er wel eens van gehoord’).

Meerwaarde Kennispunt groep 1: Wel bekend met het Kennispunt

Meer dan een kwart van de respondenten uit het onderzoek is bekend met het Kennispunt. Aan deze groep 
respondenten is gevraagd of ze de meerwaarde van het Kennispunt zien, hoe ze het Kennispunt beoordelen 
 en waarom ze dit zo beoordelen. Aan deze 46 respondenten is de volgende stelling voorgelegd: Het Kennispunt 
Lokale Politieke Partijen heeft meerwaarde voor mijn partij. Ze konden op deze stelling antwoorden op een 
vijfpuntschaal van helemaal mee oneens tot helemaal mee eens. In figuur 3 wordt de verdeling weergegeven  
van antwoorden van de respondenten die bekend zijn met het Kennispunt. Hier gaven 27 respondenten aan 
(59%) het (helemaal) eens te zijn met deze stelling. Twaalf respondenten (26%) gaven aan dat ze het niet eens, 
maar ook niet oneens met de stelling zijn dat het Kennispunt meerwaarde heeft. Vier respondenten (9%)  
zijn het (helemaal) niet eens met de stelling. Verder gaven 3 respondenten (6%) aan het niet te weten of  
geen antwoord te willen geven.
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Bekendheid met het Kennispunt 

Ik ben niet bekend met het Kennispunt en ik heb er nog nooit  van gehoord.

Ik ben niet bekend met het Kennispunt, maar ik heb er wel eens van gehoord.

Ik ben wel (goed) bekend met het Kennispunt.
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Cijfer en toelichting

Vervolgens is gevraagd het Kennispunt te beoordelen met een cijfer en hier optioneel een toelichting op te geven. 
De respondenten die bekend zijn met het Kennispunt gaven het Kennispunt gemiddeld een 7,3. Hiervan gaven   
43 respondenten het Kennispunt een voldoende en drie respondenten gaven het Kennispunt een onvoldoende. 
Bij deze cijfers konden de respondenten ook een toelichting geven. Allereerst vinden veel respondenten  
het Kennispunt een goed initiatief. Vooral de informatie die het Kennispunt aanbiedt, wordt op prijs gesteld.  
De respondenten geven aan dat ze informatie van de website halen, nuttige informatie op bijeenkomsten hebben 
opgedaan, de praktische ondersteuning van het Kennispunt waarderen en dat het Kennispunt een platform is 
waarop lokale politieke partijen hun kennis kunnen vergroten.

“Het is een platform waarbij lokale politieke partijen elkaar kunnen vinden, en lokale partijen hun kennis  
kunnen vergroten in het runnen van een dergelijke vereniging.”

Een ander deel van de respondenten gaf aan gewoon blij te zijn dat ze als lokale partij worden ondersteund  
en zijn daarom positief over het initiatief:

“Zeer nuttig initiatief! Ook zeer goed dat de rijksoverheid dit initieert en steunt!“

Eén respondent gaf aan dat het soms nog wel veel uitzoekwerk is en een ander dat het Kennispunt ook veel kennis 
biedt die bij lokale partijen al is vergaard. De drie respondenten met een onvoldoende gaven aan geen enkele 
meerwaarde te zien, te vinden dat het Kennispunt te ver van de praktijk staat, dat er niets gebeurt op het forum, 
 dat alle informatie ergens anders ook te verkrijgen is en dat het geen meerwaarde kan hebben zolang lokale 
partijen financieel worden gediscrimineerd.

Figuur 2: Meerwaarde van het Kennispunt onder respondenten die er bekend mee zijn
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Bekend: Meerwaarde Kennispunt

(Helemaal) mee oneens
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(Helemaal) mee eens

Weet ik niet/Geen antwoord
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Het Kennispunt Lokale Politieke Partijen is een ondersteuningsstructuur voor lokale en regionale  
partijen zonder vertegenwoordiging in de Tweede Kamer. Het Kennispunt wordt gesubsidieerd  
door het ministerie van BZK en beheerd door ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat.  
Het Kennispunt is live sinds februari 2019.

Het Kennispunt biedt:
1. Een website met informatie voor bestuurders en vrijwilligers van lokale partijen.
2. Opleidingen en trainingen op het gebied van verenigingszaken en campagnes.
3. Kleine, praktische online modules die je kunt downloaden en zelf kunt uitvoeren.
4. Een wegwijzer voor bestuurders van lokale partijen en gekozen volksvertegenwoordigers.

Klik op de links voor meer informatie.

Meerwaarde Kennispunt groep 2: Onbekend met het Kennispunt

De overige 125 respondenten gaven aan niet bekend te zijn met het Kennispunt. Van deze groep waren er  
59 die nog nooit van het Kennispunt gehoord hadden en 66 die het Kennispunt niet kennen, maar er weleens  
van hadden gehoord. Aan beide groepen werd de volgende tekst voorgelegd.2

 2 De respondenten konden klikken op de verschillende links voor meer informatie op de website. 

Samenvatting:

De meeste respondenten die bekend zijn met het Kennispunt zijn positief over het aanbod van het Kennispunt, 
vinden dat het Kennispunt meerwaarde heeft en geven het Kennispunt een ruime voldoende. Ze zijn positief  
over de kennis en informatie die het Kennispunt biedt en vinden het Kennispunt een goed initiatief.

In het volgende gedeelte onderzoeken we hoe de respondenten die het Kennispunt niet (goed) kennen 
het Kennispunt beoordelen.

Figuur 3: Meerwaarde van het Kennispunt voor respondenten die er niet bekend mee zijn
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https://www.lokalepolitiekepartijen.nl/
https://www.lokalepolitiekepartijen.nl/opleiding/opleidingen-trainingen/
https://www.lokalepolitiekepartijen.nl/opleiding/online-modules/
https://www.lokalepolitiekepartijen.nl/wegwijzer/
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Van de respondenten die het Kennispunt niet kennen gaf 61% aan dat ze op basis van de bovenstaande om-
schrijving een meerwaarde zien in het Kennispunt. Van de respondenten gaf 13% aan dat zij het niet eens,  
maar ook niet oneens zijn met de stelling en 5% gaf aan geen waarde in het Kennispunt te zien. Tot slot gaf  
21% van de respondenten aan niet te weten of het een meerwaarde heeft of dat ze geen antwoord  
wilden geven.

Toelichting

Hierna werd aan de respondenten gevraagd om een toelichting te geven. De positieve feedback was tweeledig. 
Net als bij de respondenten die al bekend zijn met het Kennispunt vond een deel van de respondenten de 
 informatie en kennis voor lokale partijen een meerwaarde van het Kennispunt.

“Ik denk dat de informatie en cursussen die het kennis punt kan bieden kunnen zorgen voor meer kennis binnen 
onze partij.”

Daarnaast constateerde een ander deel van de respondenten dat het Kennispunt ondersteuning biedt die lokale 
afdelingen van een landelijke partij al hadden. Ze gaven aan dat het voor hen (tot nu toe) moeilijk is om deze 
ondersteuning te krijgen, dat ze het gevoel hebben te worden tegengewerkt, dat ze onderbelicht zijn en dat 
het Kennispunt mogelijk deze verschillen kan opvullen.

“Als nieuwe partij ben je op veel fronten toch nog zoekende - politieke handwerk, dossierkennis, verenigings-zaken, etc. 
- en als lokale partij kun je niet bouwen op de kennis van een landelijke partij. Het kennispunt kan die lacune opvullen.”

De respondenten die hadden aangegeven weinig meerwaarde in het Kennispunt te zien, merkten vooral op dat 
ze denken dat alle informatie al voor handen is binnen het eigen netwerk of elders online. Ook gaf een deel aan 
dat ze het op basis van de informatiebeschrijving niet konden beoordelen. 

Samenvatting:

Ook van deze groep respondenten gaf een groot deel aan de meerwaarde van het Kennispunt in te zien.  
Net als bij de groep die al bekend is met het Kennispunt, zien ook zij de informatie en de beschikbare kennis van 
het Kennispunt als meerwaarde. Daarnaast gaven respondenten aan dat de ondersteuning van het Kennispunt 
vooral belangrijk is omdat lokale partijen met landelijke ondersteuning voorheen makkelijker toegang hadden 
tot deze informatie. Een kleine groep kritischere respondenten gaf aan al over de noodzakelijk informatie te 
beschikken in hun eigen netwerk of online en daarom niet de meerwaarde van het Kennispunt in te zien.
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Training: Op weg naar de verkiezingen

Het Kennispunt geeft in 2019 veertien trainingen ‘Op weg naar de verkiezingen’. In deze training worden  
lokale partijen meegenomen in de voorbereidingen voor de verkiezingen. Hoe bereid je het verkiezings-
programma voor? Welke scoutings-, wervings- en voorbereidingsmogelijkheden zijn er? Heeft de partij 
voldoende bestuursleden die deze taken op zich nemen? De eerste trainingen stonden gepland nadat  
de vragenlijst al verstuurd was.

Om te peilen of deze training een nuttige ondersteuning is en of de respondenten overwegen deze training  
te volgen, is aan de respondenten de volgende informatie voorgelegd. 3 

Aan de respondenten werden daarna de volgende vragen voorgelegd:
1) Denkt u dat deze training nuttig kan zijn voor uw partij?
2) Zou u overwegen deze training te volgen?

In figuur 4 wordt duidelijk dat de meeste respondenten positief tegenover deze training staan. Driekwart vindt 
het nuttig voor de partij en 63% wil overwegen om de training te volgen.

3 Voor meer informatie kon er op de link geklikt worden.

Het Kennispunt biedt trainingen aan.
In het najaar organiseert het Kennispunt bijvoorbeeld ‘Op weg naar de verkiezingen’.
In deze training gaan deelnemers aan de slag met de voorbereiding van een kandidatenlijst,  
het verkiezingsprogramma en de campagne.

Figuur 4: Mening over de training ‘Op weg naar de verkiezingen’
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Toelichting

Hierna is aan de respondenten die aangaven de training niet te willen volgen om een toelichting gevraagd. 
Een groot deel van de respondenten stelde dat ze de training niet willen volgen omdat ze al ervaren zijn met 
verkiezingen, dat ze al een goede kandidatenlijst hebben en dat hun partij het ook zonder de trainingen kan.

“Wij lopen al zo lang mee dat we de voorbereiding van verkiezingen zo langzamerhand wel op een rij hebben.”

Samenvatting

Driekwart van de respondenten zijn positief over de training en ook overweegt een groot deel van hen om deze 
training te volgen. Van de respondenten die de training niet willen volgen zeggen de meeste dat ze zelf de kennis 
in huis hebben of al genoeg ervaring hebben met verkiezingen.

Forum op de website

Op de website van het Kennispunt is een forum ingericht waarop vertegenwoordigers van lokale politieke 
partijen ideeën met elkaar kunnen delen of ervaringen kunnen uitwisselen. Hoewel uit voorgaande 
inventarisa-ties naar voren kwam dat hier behoefte aan lijkt te zijn, wordt het forum tot nu toe nog weinig 
gebruikt. Daarom is onderzocht of de respondenten die bekend zijn met het Kennispunt ook bekend zijn met 
het forum, of er ook echt behoefte is aan het forum, en waarom er wel of geen gebruik van het forum wordt 
gemaakt.

Meerwaarde forum 1: Wel bekend met het forum

Van de 46 respondenten die het Kennispunt al kenden, gaven 21 aan bekend te zijn met het forum.  
Voor de overige 25 gold dat niet.

Aan de respondenten die het forum wel kennen is de volgende stelling voorgelegd:
Het forum biedt meerwaarde voor mijn partij. Ze konden hierbij op een vijfpuntschaal aangeven of ze het er 
(helemaal) mee oneens tot (helemaal) mee eens waren. Voor de overzichtelijkheid zijn de antwoorden mee 
oneens en helemaal mee oneens zijn samengevoegd tot (helemaal) mee oneens en de antwoorden helemaal 
mee eens en mee eens tot (helemaal) mee eens. Van de 21 respondenten gaven er 4 aan het oneens te zijn met 
de stelling. Zij vinden dus dat het forum geen meerwaarde biedt (19%). Verder waren 7 respondenten het niet 
eens, maar ook niet oneens met de stelling (33%), 8 respondenten waren het (helemaal) eens met de stelling 
(38%) en zij zien dus wel een meerwaarde in het Kennispunt. Tot slot gaven 2 respondenten (10%) aan het niet  
te weten of geen antwoord te willen geven.
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Figuur 5: Meerwaarde van het forum op de website

Op de website van het Kennispunt staat ook een forum waar u en andere bestuurders en vrijwilligers 
informatie kunnen delen (klik op de link om een indicatie te krijgen van het forum).

Daarnaast hebben we gevraagd om een toelichting te geven bij het antwoord op de stelling. De respondenten 
die positief hebben geantwoord zeiden dat kennisdeling belangrijk is, maar gaven ook aan dat het nog moet 
groeien. De respondenten die negatieveren over de meerwaarde van het Forum waren gaven aan dat er genoeg 
andere fora zijn waarop dit mogelijk is, dat er op dit moment op het forum niets gebeurt en dat het daarom geen 
meerwaarde heeft.

Meerwaarde forum 2: Onbekend met het forum

De 148 respondenten die het Kennispunt niet kennen en/of het forum niet kennen, kregen de volgende uitleg  
en stelling:

Aan de groep is de volgende stelling voorgelegd:
Mijn partij heeft behoefte aan een forum om informatie te delen met andere lokale partijen. Ze konden ook 
hier op vijfpuntschaal aangeven of ze het hier helemaal mee oneens tot helemaal mee eens zijn. Bij deze groep 
respondenten is er een vergelijkbare verdeling. Hier gaven 26 respondenten aan het (helemaal) niet eens te zijn  
met de stelling (17%), 53 respondenten waren het niet eens of oneens met de stelling (36%) en 55 respondenten 
waren het (helemaal) eens met de stelling dat een forum om informatie te delen meerwaarde heeft (38%).  
De overige 14 respondenten wilden hier geen antwoord op geven of gaven aan het niet te weten (9%).
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Figuur 6: Meerwaarde forum onder respondenten die niet bekend zijn met het forum of het Kennispunt

Ook bij deze groep is gevraagd om het antwoord op de stelling toe te lichten. De antwoorden van de respon-
denten kunnen hier in drie groepen worden verdeeld. Vooral bij de groep die positief is over het forum wordt 
gesteld dat informatie delen en kennisdelen belangrijk is:

“We zijn vaak allemaal hetzelfde wiel aan het uitvinden terwijl veel onderwerpen op heel veel plaatsen  
al besproken zijn. Beter goed gejat dan zelf slecht bedacht...!”

De antwoorden van de overige respondenten zijn tweeledig. Een deel van de respondenten gaf aan dat ze al over 
de contacten beschikken om over gezamenlijke onderwerpen te praten. Een ander deel gaf aan dat het om lokale 
politieke partijen gaat en dat een landelijk forum hier geen meerwaarde voor heeft.

 “Tweeledig. We hebben als kleine partij niet alle kennis, maar ook niet de tijd om het op te halen. Daarnaast  
zijn we niet voor niets een lokale partij, omdat we werken aan lokale issues. Wat zou kunnen betekenen dat  
een andere lokale partij een hele andere politiek kleur kan vertegenwoordigen.”

Samenvatting

In beide groepen vindt 40% dat het forum een meerwaarde kan hebben en ongeveer een derde geeft aan hier 
neutraal tegenover de staan. Bijna 20% ziet geen meerwaarde in het forum. Van de respondenten die positief zijn 
over de meerwaarde van het forum zegt een deel dat ze het delen van kennis en informatie belangrijk vinden. Bij 
de respondenten die minder positief zijn geeft een deel aan dat ze vinden dat lokale partijen niet veel van elkaar 
kunnen leren, dat er al andere fora zijn waarop gediscussieerd kan worden of dat ze al over de juiste informatie 
te beschikken.
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Momenteel ligt het beheer en de uitvoering van het Kennispunt bij ProDemos. Over de invulling van het 
Kennispunt raadpleegt ProDemos een klankbordgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van lokale en 
regionale partijen. Het komende jaar wil het Kennispunt het eigenaarschap over het Kennispunt van lokale 
partijen vergroten. De volgende vraag is daarom aan alle respondenten voorgelegd:

De respondenten hadden de keuze uit 3 opties:
1)  Het is goed zoals het is: met een onafhankelijke organisatie zoals ProDemos en een klankbordgroep  

van lokale partijen die advies geeft.
2) Via een nieuwe stichting, met een stichtingsbestuur bestaande uit lokale partijen.
3) Maakt mij niet uit, zolang de dienstverlening en het aanbod maar goed zijn.
Ze konden meerdere opties invullen en ook aangeven dat ze het niet weten of dat ze geen antwoord willen 
geven. Van alle respondenten gaf 36% aan dat een onafhankelijke organisatie (zoals ProDemos) met een 
klankbordgroep het beste is. Verder maakte het 33% van de respondenten niet zoveel uit, als het aanbod maar 
goed is en 18% van de respondenten vond dat er een nieuwe stichting met stichtingsbestuur moet komen.  
Verder wist 13% het niet of wilde geen antwoord geven.

36%

18%

33%

13%

Beheer en uitvoering van het Kennispunt

Een onafhankelijke organisatie zoals
ProDemos en een klankbordgroep
van lokale partijen die advies geeft.

Nieuwe stichting met
stichtingsbestuur

Maakt mij niet uit als het aanbod
maar goed is

Weet ik niet/geen antwoord

Beheer en uitvoering van het Kennispunt

Figuur 7: Beheer en uitvoering van het Kennispunt

Op dit moment beheert ProDemos het Kennispunt. ProDemos raadpleegt lokale partijen via een 
klankbordgroep over de invulling van het Kennispunt en levert maatwerk in antwoord op vragen  
van lokale partijen.

Hoe vindt u dat het Kennispunt georganiseerd moet worden?
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Figuur 8: Eigenaarschap onder de respondenten bekend met het Kennispunt

Daarnaast hebben we ook apart gekeken naar de mening over de beheer en uitvoering van het Kennispunt voor 
de respondenten die al bekend zijn met het Kennispunt. In de onderstaande figuur 9 wordt duidelijk dat hier 
bijna de helft van de respondenten (47%) vond dat het eigenaarschap over het Kennispunt bij een onafhankelijke 
organisatie met een klankbordgroep moet (blijven) liggen. Een vijfde van de respondenten gaf aan dat er een 
nieuwe stichting met stichtingsbestuur moet komen en 27% maakt het niet zoveel uit als het aanbod maar  
goed is. Hier gaf 6% van de respondenten aan het niet te weten.

Samenvatting

Van alle respondenten vindt 36 procent dat het beheer en de uitvoering van het Kennispunt in handen moet 
liggen van een onafhankelijke organisatie zoals ProDemos, met een klankbordgroep van lokale partijen. Onder 
de respondenten die al bekend zijn met het Kennispunt is dit bijna de helft. Ook is er substantieel deel dat vindt 
dat het niet uitmaakt, zolang het aanbod maar goed is. Onder alle respondenten is een derde en iets meer dan 
een kwart onder de respondenten die al bekend zijn met het Kennispunt. Als vindt ongeveer een vijfde van de 
respondenten dat vindt dat er een stichting moet komen. Bij degenen die Kennispunt al kennen is dat deel zelfs 
wat groter dan bij degenen die het niet kennen.
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Ondersteuning lokale politieke partijen

Als laatste is aan de respondenten gevraagd welke ondersteuning ze als lokale politieke partij missen.  
Het ging om vormen van ondersteuning waar partijen met vertegenwoordiging in de Tweede Kamer wel 
gebruik van kunnen maken: financiële ondersteuning, een wetenschappelijk bureau of een jongerenafdeling. 
De vragen werden als stelling voorgelegd en ook hier konden ze op een vijfpuntschaal kiezen tussen hele-
maal niet en helemaal wel of aangeven geen antwoord te willen geven of het niet te weten. Deze zijn voor de 
overzichtelijkheid teruggebracht naar 4 categorieën. Hierna konden ze ook zelf toelichten of ze nog andere 
ondersteuning missen.

Financiële ondersteuning

In de onderstaande figuur wordt duidelijk dat 114 respondenten (67%) financiële ondersteuning mist. 
 Een kleiner deel van 25 respondenten (15%) gaf aan hier neutraal tegenover te staan, en 31 respondenten  
(18%) gaf aan dit niet te missen. Slechts 1 respondent wilde geen antwoord geven of wist het niet.

Wetenschappelijk bureau

Wat betreft de ondersteuning middels een wetenschappelijk bureau gaven 85 respondenten (50%) aan dit te 
missen. Een kleiner deel van 32 respondenten staat hier neutraal tegenover (19%) en 50 respondenten (29%) 
stelde dat ze deze ondersteuning (helemaal) niet missen. Als laatste wisten 4 respondenten het niet of wilden 
hier geen antwoord op geven (2%). 

Figuur 9: Gemis aan ondersteuning lokale politieke partijen
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Jongerenafdeling

Over de ondersteuning van een jongerenafdeling gaven 90 respondenten (53%) aan dat ze deze missen. Verder 
stelden 33 respondenten (19%)van de respondenten dat ze hier neutraal tegenover en gaven 42 respondenten 
(25%) aan dit niet te missen. 6 respondenten gaven aan hier geen antwoord op te hebben of dit niet te weten.

Overig

Naast deze ondersteuning is ook een open vraag gesteld over de ondersteuning die ze mogelijk missen.  
Hierbij zei een aantal respondenten dat ze ICT-ondersteuning missen. Een aantal respondenten reageerde  
hier op het verschil tussen partijen met ondersteuning en lokale partijen zonder ondersteuning. Overige 
respondenten gaven aan ondersteuning in juridisch-bestuurlijke vraagstukken te missen en mogelijke 
ondersteuning bij complexe vraagstukken omtrent misdragingen en integriteit.

Samenvatting

Twee derde van de respondenten geeft aan financiële ondersteuning te missen en ongeveer de helft  
van de respondenten mist een wetenschappelijk bureau of een jongerenafdeling. Daarnaast wordt ook  
het ontbreken van ondersteuning in de ICT een aantal keren genoemd, wordt het verschil tussen partijen 
 met en zonder ondersteuning hier aangehaald. Verder missen respondenten ondersteuning in juridisch-
bestuurlijke vraagstukken en geven een aantal respondenten aan ondersteuning bij complexe vraag- 
stukken omtrent misdragingen en integriteit te missen.
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Samenvatting
Voor dit onderzoek is een vragenlijst is uitgezet onder lokale politieke partijen zonder landelijke vertegen-
woordiging. Het doel van dit rapport was tweeledig. Het eerste doel was om middels een vragenlijst zicht te 
krijgen op de bekendheid van de doelgroep met het Kennispunt, en op de onder de doelgroep heersende  
mening over de meerwaarde ervan.  In het verlengde van dit doel wilden we (aanvullende) ondersteunings-
wensen inventariseren. Zo is gevraagd wat de respondenten van het forum vinden, of er behoefte is aan 
trainingen en waar het eigenaarschap over het Kennispunt zou moeten liggen. Het tweede doel was om  
middels deze vragenlijst de bekendheid (verder) te vergroten. 

Allereerst werd in het onderzoek duidelijk dat het Kennispunt nog niet onder alle lokale politieke partijen 
bekend is. Driekwart van de respondenten geeft aan het Kennispunt nog niet (goed) te kennen. Een kwart kent 
het Kennispunt al wel. Beide groepen zijn positief over het bestaan van het Kennispunt  en zien de meerwaarde 
van het Kennispunt. De groep die onbekend is met het Kennispunt vindt met name de ondersteuning in kennis 
en informatie een meerwaarde van het Kennispunt. Daarnaast geeft deze groep ook aan dat ze het Kennispunt 
belangrijk vindt omdat andere lokale partijen deze ondersteuning al wel krijgen. De groep die het Kennispunt al 
wel kent, geeft het Kennispunt een ruime voldoende. De meerwaarde van het Kennispunt zit ook volgens deze 
respondenten  vooral bij de informatie en de kennis die het Kennispunt biedt.

Kennis en informatie wordt door het Kennispunt onder andere beschikbaar gesteld door het geven van training-
en aan lokale politieke partijen. Hierover zijn de respondenten veelal positief. De meeste respondenten geven 
aan dat ze de training ‘Op weg naar de verkiezingen’ nuttig vinden voor zichzelf en hun partij en een groot deel 
van de respondenten overwoog ook om deze te volgen.

Het Kennispunt heeft op de website een forum beschikbaar voor het delen van kennis en informatie onder de 
lokale politieke partijen. Het forum is nog onbekend onder de respondenten, en degenen die het wel kennen, 
gebruiken het niet. Een groot deel van de respondenten ziet dat het forum nog te weinig gebruikt wordt en geeft 
aan dat er andere fora zijn die wel gebruikt worden. Bovendien zeggen ze niet in te zien wat voor onderwerpen 
lokale partijen uit verschillende gemeenten met elkaar zouden moeten bediscussiëren. Een kleiner deel van de 
respondenten geeft aan dat ze wél een meerwaarde zien in het forum voor het delen van kennis en informatie 
met andere partijen: zo hoeven ze het wiel niet steeds opnieuw uit te vinden.

Sinds de oprichting ligt het beheer en de uitvoering van het Kennispunt bij ProDemos. In dit rapport is onder de 
lokale partijen gepolst waar zij vinden dat dit in de toekomst zou moeten liggen. Een groot deel vindt dat het ook 
in de toekomst bij een onafhankelijke organisatie als ProDemos moet blijven liggen, met een klankbordgroep 
van lokale partijen die advies geven. Een ander groot deel van de respondenten geeft aan dat het niet uitmaakt, 
zolang het aanbod en dienstverlening maar goed is. Verder vindt on-geveer een vijfde van de respondenten dat 
er een nieuwe stichting moet komen.
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In de enquête is ook gevraagd naar het gebrek aan ondersteuning dat lokale politieke partijen ervaren. De meeste 
respondenten geven aan financiële ondersteuning te missen. Ongeveer de helft van alle respondenten geeft aan 
(ook) een jongerenafdeling en/of een wetenschappelijk bureau te missen. In veel toelichtingen in de enquête komt 
de ‘ongelijkheid’ tussen lokale partijen zonder en met landelijke vertegenwoordiging terug in de toelichtingen. 
Tot slot mist een aantal respondenten ondersteuning in juridisch-bestuurlijke vraagstukken en geven een aantal 
respondenten aan ondersteuning bij complexe vraagstukken omtrent misdragingen en integriteit te missen.

Conclusies:
•   Het Kennispunt is nog niet erg bekend onder de lokale politieke partijen, maar wordt door de meeste 

respondenten positief gewaardeerd.
•  Het Kennispunt krijgt een ruime voldoende.
•  De kennis en informatie van het Kennispunt worden het meest gewaardeerd.
•   De voorkeur van de meeste respondenten gaat uit naar een Kennispunt dat uitgevoerd en beheerd wordt  

door een onafhankelijke organisatie zoals ProDemos. Toch vindt ook een groot deel dat het niet uitmaakt,  
als het aanbod maar goed is.

•  Financiële ondersteuning wordt door lokale politieke partijen het meest gemist.
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Bijlage: Vragenlijst

Vraag 1: Wat is uw functie binnen uw partij?

   Raadslid of Statenlid
   Lid van het bestuur
   Wethouder, burgemeester of gedeputeerde

   Groningen
   Friesland
   Drenthe
   Overijssel
   Gelderland
   Flevoland

   Utrecht
   Noord-Holland
   Zuid-Holland
   Zeeland
   Noord-Brabant
   Limburg

Kennispunt Lokale Politieke Partijen
Beste heer, mevrouw, 
  
In deze korte vragenlijst willen we uw mening horen over het Kennispunt  
Lokale Politieke Partijen.   
Uw antwoorden zullen anoniem worden verwerkt en niet worden verstrekt aan derden. 
  
Onder de deelnemers verloten we vijf keer het winnende boek van het Prinsjesfestival. 
  
Bedankt alvast! 

Vraag 2: In welke provincie is uw partij gevestigd?
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Het Kennispunt Lokale Politieke Partijen is een ondersteuningsstructuur voor lokale en 
regionale par-tijen zonder vertegenwoordiging in de Tweede Kamer. Het Kennispunt 
wordt gesubsidieerd door het ministerie van BZK en beheerd door ProDemos – Huis voor 
democratie en rechtsstaat. Het Kennispunt is live sinds februari 2019.

Het Kennispunt biedt:
1. Een website met informatie voor bestuurders en vrijwilligers van lokale partijen.
2. Opleidingen en trainingen op het gebied van verenigingszaken en campagnes.
3. Kleine, praktische online modules die je kunt downloaden en zelf kunt uitvoeren.
4. Een wegwijzer voor bestuurders van lokale partijen en gekozen volksvertegenwoordigers.

Klik op de links voor meer informatie.

Vraag 3: Allereerst: Bent u bekend met het Kennispunt Lokale Politieke Partijen?

   Ik ben niet bekend met het Kennispunt en ik heb er nog nooit van gehoord.
   Ik ben niet bekend met het Kennispunt, maar ik heb er weleens van gehoord.
   Ik ben wel (goed) bekend met het Kennispunt.

Vraag 4a: U geeft aan bekend te zijn met het Kennispunt. 

In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling: 
Het Kennispunt Lokale Politieke Partijen heeft meerwaarde voor mijn partij. 

   Helemaal mee oneens
   Mee oneens
   Niet mee eens/Niet mee oneens
   Mee eens
   Helemaal mee eens
   Weet ik niet/Geen antwoord

https://www.lokalepolitiekepartijen.nl/
https://www.lokalepolitiekepartijen.nl/opleiding/opleidingen-trainingen/
https://www.lokalepolitiekepartijen.nl/opleiding/online-modules/
https://www.lokalepolitiekepartijen.nl/wegwijzer/
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Vraag 4b: Welk cijfer geeft u het Kennispunt Lokale Politieke Partijen? 

Sleep de balk naar het cijfer dat u het Kennispunt zou willen geven.

Vraag 4c: Kunt u uw antwoord toelichten? 

0  1  2  3 4 5 6 7 8 9 10

Cijfer: Weet ik niet

Vraag 5a: U geeft aan het Kennispunt niet (goed) te kennen. 

In hoeverre bent u het, op basis van de voorgaande beschrijving van het Kennispunt,  
eens met de volgende stelling: 
  
Het Kennispunt Lokale Politieke Partijen kan meerwaarde hebben voor mijn partij.
   Helemaal mee oneens
   Mee oneens
   Niet mee eens/Niet mee oneens
   Mee eens
   Helemaal mee eens
   Weet ik niet/Geen antwoord
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Vraag 5b: Kunt u uw antwoord toelichten?

Het Kennispunt biedt trainingen aan. In het najaar organiseert het Kennispunt bijvoorbeeld 
‘Op weg naar de verkiezingen’. In deze training gaan deelnemers aan de slag met de 
voorbereiding van een kandidatenlijst, het verkiezingsprogramma en de campagne.

Vraag 6a: Vul de onderstaande vragen in over de training ‘Op weg naar de verkiezingen’.

Nee Ja

Denkt u dat deze training nuttig kan zijn  
voor uw partij?

Zou u overwegen deze training te volgen?

Vraag 6b: Kunt u toelichten waarom u deze training niet zou willen volgen?

Het Kennispunt biedt trainingen aan. In het najaar organiseert het Kennispunt bijvoorbeeld 
‘Op weg naar de verkiezingen’. In deze training gaan deelnemers aan de slag met de 
voorbereiding van een kandidatenlijst, het verkiezingsprogramma en de campagne.
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Vraag 6a: Vul de onderstaande vragen in over de training ‘Op weg naar de verkiezingen’.

Nee Ja

Denkt u dat deze training nuttig kan zijn  
voor uw partij?

Zou u overwegen deze training te volgen?

Vraag 6b: Kunt u toelichten waarom u deze training niet zou willen volgen?

Vraag 7a: We willen graag inventariseren wat u nog nodig heeft om uw lokale partij 

goed te kunnen besturen.

Welke van de onderstaande zaken mist u bij uw partij? Vul uw antwoorden hieronder in:

Helemaal niet Niet Neutraal Wel Helemaal wel Weet ik niet

Financiële ondersteu-
ning in het algemeen

Wetenschappelijk 
bureau

Jongerenafdeling
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Vraag 7b: Mist u nog andere ondersteuning of kennis dan de hierboven genoemde?

Wilt u hieronder invullen welke?

Vraag 8: Bent u bekend met het Forum op de website van het Kennispunt? 

   Nee
   Ja

Vraag 9a: Op de website van het Kennispunt staat ook een Forum waar u en andere 

bestuurders en vrijwilligers informatie kunnen delen (klik op de link om een indicatie te 

krijgen van het Forum). 

  

In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling: 
  
Mijn partij heeft behoefte aan een Forum om informatie te delen met andere lokale partijen.
   Helemaal mee oneens
   Mee oneens
   Niet mee eens/Niet mee oneens
   Mee eens
   Helemaal mee eens
   Weet ik niet/Geen antwoord

Vraag 9b: Kunt u uw antwoord toelichten?
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Vraag 10a: U geeft aan het Forum op de website van het Kennispunt te kennen. 

  

In hoeverre bent u het eens bent met de volgende stelling: 
Het Forum biedt meerwaarde voor mijn partij. 

   Helemaal mee oneens
   Mee oneens
   Niet mee eens/ Niet mee oneens
   Mee eens
   Helemaal mee eens
   Weet ik niet/Geen antwoord

Vraag 10b Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 11: Op dit moment beheert ProDemos het Kennispunt. ProDemos raadpleegt 

lokale partijen via een klankbordgroep over de invulling van het Kennispunt en levert 

maatwerk in antwoord op vragen van lokale partijen. 

  
Hoe vindt u dat het Kennispunt georganiseerd moet worden?
Meerdere antwoorden zijn mogelijk.

    Het is goed zoals het is: met een onafhankelijke organisatie zoals ProDemos en een 
klankbordgroep van lokale partijen die advies geeft.

   Via een nieuwe stichting, met een stichtingsbestuur bestaande uit lokale partijen.
   Maakt mij niet uit, zolang de dienstverlening en het aanbod maar goed zijn.
   Weet ik niet/Geen antwoord
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Vraag 12: Nog een paar laatste vragen. 

Wij houden u graag op de hoogte van de verdere ontwikkeling van het Kennispunt. Dit kan  
op verschillende manieren. 

Wilt u hieronder voor elk onderdeel invullen of wij u hierover mogen benaderen via e-mail?

Nee Ja

Wilt u de rapportage met de resultaten van dit onderzoek 
ontvangen?

In de maandelijkse nieuwsbrief kondigt het Kennispunt  
trainingen en nieuws aan. Wilt u zich hiervoor aanmelden?

Bent u geïnteresseerd om in een klankbordgroep deel te nemen  
en te adviseren over de activiteiten van het Kennispunt?

Mogen wij u benaderen voor vervolgvragen of vervolgonderzoek 
over het Kennispunt?

Mogen wij u benaderen als u met uw deelname aan de vragenlijst 
een van de vijf boeken heeft gewonnen?

Vraag 20: Wat is uw e-mailadres? 

Dit wordt alleen gebruikt voor de onderdelen bij de vorige vraag die u met ‘ja’ heeft 
beantwoord.


