
p. 4–5 | Op 15, 16 en 17 maart mogen 
we naar de stembus voor de Tweede 
Kamerverkiezingen. Anders dan anders, 
maar in het verkiezingsaanbod van 
ProDemos zit gelukkig genoeg vertrouwds. 
Bekijk het overzicht in deze nieuwsbrief.

Nieuwsbrief 
ProDemos 
nummer 1 | 2021

p. 2 | De vernieuwde StemWijzer 
p. 3 | Eric Stokkink nieuwe directeur 

ProDemos 
p. 7 | Column Laura Kersten 

Deze nieuwsbrief staat in het teken van de Tweede Kamerverkiezingen 
van 15, 16 en 17 maart 2021. We zetten ons verkiezingsaanbod 
op een rijtje, introduceren onze vernieuwde StemWijzer en vragen 
je aandacht voor het Debat in duidelijke taal.
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Verbeterde toegankelijk heid 
van de StemWijzer 

Half februari kun je weer de StemWijzer invullen, om 
zo jouw mening te vergelijken met de standpunten van 
de politieke partijen die meedoen aan de Tweede 
Kamerverkiezingen. Om de StemWijzer zo toegankelijk 
mogelijk te maken hebben we de website vernieuwd. 
We zetten onze aanpassingen voor je op een rijtje: 
• Soms ontkomen we er niet aan om lastige woorden 

te gebruiken in de stellingen. Deze hebben we nu 
onderstreept, en als je er met je muis overheen 
beweegt krijg je uitleg over dat woord. 

• Gebruikers lieten ons weten behoefte te hebben 
aan meer informatie over de stellingen. Daarom 
hebben we een informatiebutton toegevoegd bij 
de stellingen, voor extra uitleg en context. 

• Met taalwetenschappers keken we, en blijven we 
kijken, naar het taalniveau van de stellingen. 

• In verschillende kiezerspanels konden gebruikers 
aangeven wat volgens hen de belangrijkste 
 onderwerpen in de politiek zijn op dit moment. 
Meer dan 50% van de stellingen die we vervolgens 
aan partijen hebben voorgelegd komt voort uit 
deze gesprekken. 

• Voor mensen met een visuele beperking hebben we 
goed naar de kleurstellingen en het contrast van 
de website gekeken. We hebben het lichtblauw 
uit het StemWijzerontwerp vervangen door een 
diepere tint blauw. 

Met deze aanpassingen hopen we kiezers nog 
beter te kunnen bijstaan in hun voorbereiding op 
het stemmen! 

stemwijzer.nl 
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Door de verlengde maatregelen 
rondom de bestrijding van 
corona blijven de deuren van 
ProDemos voorlopig helaas 
gesloten. Dat betekent dat de 
educatieve programma’s en de 
rondleidingen in Den Haag niet 
doorgaan, in ieder geval tot en 
met 14 februari. Ook zullen er 
tot die tijd geen fysieke 
gastlessen plaatsvinden. 

Met de Tweede Kamerverkiezingen voor 
de deur organiseert ProDemos altijd 
veel verkiezingsactiviteiten. Helaas ziet 
het ernaar uit dat de fysieke informatie-
bijeenkomsten voor volwassenen dit 
jaar niet door kunnen gaan, maar er is 
genoeg online te doen. Zo zijn er online 
verkiezingsgastlessen, een online 
verkiezingsfestival voor het mbo, 
twee verkiezingskranten, lesmaterialen 
en onze stemhulpen! Op pagina 4–5 
kun je hier meer over lezen.

Update coronamaatregelen en ProDemos 

Drs. E.C. (Eric) Stokkink wordt per 
1 maart 2021 directeur van ProDemos. 
ProDemos staat voor een nieuwe fase 
waarin de organisatie verder moet 
worden versterkt, zodat zij adequaat 
kan blijven bijdragen aan het vergroten 
van het vertrouwen in de democratische 
rechtsstaat. Volgens de Raad van 
Toezicht beschikt Eric Stokkink over 
zowel de benodigde  management -
ervaring als het relevante netwerk dat 
nodig is voor die professionalisering. 

Eric Stokkink (1964) was de afgelopen 
jaren plv. directeur Democratie en 
Bestuur bij het ministerie van BZK. 
 Voordien had hij managementposities 
bij het ministerie van OCW. In die func-
ties heeft hij veel erva ring opgedaan 
met politiek-bestuurlijke vraagstukken 
op het gebied van democratie, onderwijs 
en burgerschap.  
Stokkink volgt Sjef van Gennip op, 
die sinds 1 januari 2020 waarnemend 
directeur is. 

Nieuwe directeur ProDemos 
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Voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15, 16 en 17 maart 

heeft ProDemos weer een breed aanbod aan lesmateriaal, 

activiteiten en tools voor jongeren en volwassenen. 

Vanwege de coronamaatregelen kan niet alles op dezelfde 

manier doorgaan. Wel hebben we voor de meeste 

activiteiten een online variant ontwikkeld en maken we 

zoveel mogelijk lesmateriaal ook online beschikbaar. Kijk op 

prodemos.nl/verkiezingen voor de meest actuele informatie.

ProDemos en de verkiezingen 

VOOR SCHOLEN 

VERKIEZINGSGASTLES (VO EN MBO) 
Voor het mbo en het vo hebben we een 
speciale online gastles, die, als de maat-
regelen het toelaten, eventueel ook 
fysiek gegeven kan worden. Tijdens de 
gastles gebruiken we de interactieve tool 
Mentimeter, waarmee leerlingen deel 
kunnen nemen aan quizzen en op 
verschillende momenten tijdens de les 
kunnen woordwebben. Ook bekijken we 
filmpjes, gaan leerlingen oefenen met het 
plaatsen van de partijen in een politiek 
assenstelsel en gebruiken we stemhulp 
YoungVoice. 

STEM MAGAZINE (VO EN MBO) 
In dit aantrekkelijk vormgegeven maga-
zine vind je informatie over de partijen, 
het werk van de Tweede Kamer, inter-
views, infographics en quizzen. Er is 
een versie voor (v)mbo en havo/vwo. 

SCHOLIERENVERKIEZINGEN 
(VO EN MBO) 
De coronamaatregelen maken de Scholie-
renverkiezingen dit jaar een uitdaging. 
Als de scholen in de week/weken vóór 
de verkiezingen open zijn, gaan we door 
met het organiseren en helpen we 
docenten dit coronaproof te doen. Kun -
nen leerlingen niet fysiek naar school, 
dan zullen we de  Scholieren verkiezingen 
moeten afblazen. Schrijf je school vast 
in op scholierenverkiezingen.nl om op 
de hoogte te worden gehouden. Daar 
vind je ook meer  informatie. 

DOEBOEK (PO) 
In dit werk- en ontdekboek voor groep 
7/8 vind je puzzels, quizzen en allerlei 
weetjes over de Tweede Kamerverkie-
zingen. Het Doeboek is kleurrijk en 
aantrekkelijk vormgegeven. Leuk om 
je leerlingen te geven ter afwisseling 
van de online lessen. 

KINDERVERKIEZINGEN (PO) 
Omdat kinderen in het primair onderwijs 
geen 1,5 meter afstand hoeven houden, 
kunnen de Kinderverkiezingen ongewij-
zigd doorgaan. Ben je leerkracht in de 
bovenbouw van het basisonderwijs? 
Schrijf jouw school dan nu in via kinder-
verkiezingen.nl 

PAKKETJE VERKIEZINGSPOSTERS 
Omdat maar weinig lokalen dit jaar 
versierd zullen worden, versturen we 
voor deze verkiezingen helaas geen 
setjes verkiezingsposters. Wel stellen 
we deze posters digitaal beschikbaar 
via onze website, zodat je ze kunt  down -
loaden en zelf kunt (laten) printen, of 
digitaal als achtergrond kunt gebruiken 
tijdens je les.
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VOOR EEN BREED PUBLIEK 
 
VERKIEZINGSKRANT IN GEWONE TAAL 
2,5 miljoen mensen in Nederland 
hebben grote moeite met taal en/of 
rekenen. Stemmen en jezelf voorbe-
reiden op stemmen is extra lastig als je 
niet zo goed kunt lezen. Daarom is er de 
Verkiezingskrant in gewone taal, die we 
hebben ontwikkeld samen met Stichting 
Lezen en Schrijven. 

STEM JIJ OOK? 
Informatie voor mensen met een lichte 
verstandelijke beperking. Er is een 
verkiezingskrant, een website (stem-
jijook.nl) en een toolbox waarmee 
 begeleiders van mensen met een lichte 
verstandelijke beperking zelf een work-
shop over de verkiezingen kunnen 
 organiseren. 

VERKIEZINGSDEBAT IN DUIDELIJKE TAAL 
Verkiezingsdebatten zitten vaak vol 
 ingewikkeld taalgebruik. Dit debat niet. 
Samen met mensen met een lichte 
verstandelijke beperking voelen we 
 politici aan de tand op zaterdag 
13 februari. Zie ook pagina 8.

ONLINE TOOLS 
 
STEMWIJZER 
In de meest gebruikte stemhulp in 
verkiezingstijd vergelijk je jouw 
mening op 30 stellingen met die 
van de politieke partijen die meedoen 
aan de verkiezingen.  
stemwijzer.nl 

YOUNGVOICE 
Het jonge zusje van de StemWijzer is dé 
stemhulp voor jongeren en voorziet 
elke stelling van een eigen uitlegfilmpje, 
gepresenteerd door YouTubers en 
acteurs, waarin ook voor- en  tegen -
argumenten worden genoemd. 
youngvoice.nl 

STEMMENTRACKER 
Waar de StemWijzer gebaseerd is op de 
verkiezingsprogramma’s, kijkt de Stem-
menTracker terug op de afgelopen 
regeerperiode. Aan de hand van 
30 belangrijke wetsvoorstellen en 
moties die de Tweede Kamer tussen 
2017 en eind 2020 behandelde, verge-
lijk jij jouw mening met het stemgedrag 
van de partijen in de Tweede Kamer. 
stemmentracker.nl 

PARTIJENWIJZER 
De PartijenWijzer zoomt uit en kijkt niet 
naar actuele verkiezingsthema’s, maar 
naar onderliggende discussies over hoe 
we onze samenleving inrichten. Bij elk 
thema zijn de meningen van verschil-
lende partijen, gebaseerd op hun begin-
selen en stemgedrag in het verleden, 
samengevat. Door steeds te kiezen 
welke mening het meest overeenkomt 
met die van jou ontdek je welke partij 
op basis van deze thema’s ideologisch 
het best bij jou past. 
partijenwijzer.nl

ONLINE 

Half  

februari
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Gefeliciteerd met het winnen van de 
MensenrechtenMens-prijs! Had je het 
verwacht? 
Ik had het oprecht niet verwacht. Ik doe 
mijn werk vooral regionaal en dan moet 
je het nu ineens opnemen tegen Tim 
Hofman en een complete Jongerenraad. 
Wat Tim doet is landelijk beleid veran-
deren en de Jongerenraad werkt op groot 
gemeentelijk niveau. Ik heb nooit het 
gevoel dat wat ik doe echt zo’n grote 
impact heeft. 

De reden waarom de jury jou als winnaar 
heeft gekozen is juist omdat je als individu 
zoveel voor elkaar weet te krijgen. 
Kun je iets vertellen over wat je tot nu 
toe allemaal hebt gedaan? 
Ik heb voor jongeren speeddates met 
Provinciale Statenkandidaten georgani-
seerd, ik heb in een berenpak door 
Zwolle gelopen om mensen te motiveren 
naar het stembureau te gaan, ik heb zelfs 
een stembureau in een kroeg gebouwd 

Politici praten vooral 
over jongeren en niet 
met jongeren. 

met de Jongerenraad uit Zwolle. Dat was 
een leuk feestje. Ik zoek voor elk project 
een team van mensen die nuttig zijn en 
passen bij het project. Ik jaag alles aan, 
maar ik kan het niet alleen. 

Het thema van de prijs dit jaar was om 
jongeren meer bij de politiek te betrekken. 
Waar zie je het vaak misgaan als het gaat 
om jongeren en politiek? 
Eigenlijk aan twee kanten. Politici 
praten vooral over jongeren en niet met 
jongeren. Zo ging een gemeente een 
jongerenparticipatievoorstel schrijven 
zonder met jongeren in gesprek te gaan. 
Aan de andere kant ontbreekt het bij 
jongeren vaak aan educatie en begrip. 
Dan zeggen jongeren dat de politiek niet 
naar hen luistert, maar dan zeg ik: “Ja, 
maar jij trekt je mond ook niet open.” Ze 
hebben dan nog nooit een mail gestuurd 
naar een raadslid! Terwijl je vaak 
gewoon antwoord krijgt als je een 
raadslid of wethouder mailt. 

Laura, MensenrechtenMens 
Het College voor de Rechten van de Mens reikt elk jaar in 
december de MensenrechtenMens-prijs uit aan mensen of 
organisaties die zich inzetten voor mensenrechten. Winnaar 
van 2020 was Laura van de Beek. 

3 tips van Laura voor lokale politici 
en gemeenten om jongeren 
beter te betrekken bij politiek 
1. Gemeentes moeten laagdrempeliger zijn 

in hun taalgebruik. Vaak is het vakjargon 
en ambtelijk. 

2. Ga naar jongeren toe. Schrijf scholen aan, 
organiseer een etentje, nodig daar heel 
bewust niet-politieke jongeren voor uit. 
Ga niet in je eigen achterban vissen. 

3. Bedenk dat je zelf ook ooit jong bent 
geweest en dat jouw interesses nu niet 
de interesses van jongeren nu zijn. 
Jij was op je 16e ook niet bezig met waar 
een nieuwe asfaltweg moest komen.

Laura van de Beek (22) studeert mbo 
Bedrijfsinformatie en is schaduw -
fractielid voor GroenLinks in de 
gemeente Hardenberg. Laura is sinds 
haar 16e bezig met politiek en heeft 
een passie voor mensen met de 
politiek in verbinding brengen. 

Genomineerden en organisatie MensenrechtenMens-prijs 2020. 
Foto College voor de Rechten van de Mens.



Kiezers zijn klaar met gelikte verkie-
zingsfilmpjes en perfect gedichte bood-
schappen die aandoen als een spreek-
beurt. Het voelt niet echt en het lijkt op 
reclame. En wat doen we als we reclame 
zien? Precies! We zappen weg of gaan 
even chips en cola pakken om daarna 
weer aan te schuiven als het programma 
begint waar we echt naar willen kijken. 

Wat op social media wel werkt? Mensen 
met een verhaal dat inspireert en echt is. 
Op social media zoeken we naar inspi-
ratie, herkenning en bevestiging en we 
zijn meer dan ooit op zoek naar mense-
lijkheid. We smullen van een foto van 
minister De Jonge met zijn gezin. We 
vinden het prachtig als Alexandra 
Ocasio Cortez een potje Among Us 
speelt via Twitch. Waarom? Het laat zien 
dat het mensen zijn zoals jij en ik. Het 
maakt de politiek menselijk en relatable. 

En hier zit dan ook de belangrijkste troef 
voor politieke partijen: laat stemmers 
de kandidaten kennen. Adviseer je 
kandidaten om zichzelf te laten zien. 
Dat betekent bijvoorbeeld dat je niet 
alle video’s in hetzelfde partijformat 
met logo erbij doet. Want jezelf laten 
zien, authentiek zijn, wekt vertrouwen. 

Wat ik nu zie is dat veel politici vaak 
terugvallen in een soort spreekbeurt-
modus. Zodra je een script voor een soci-
almediapost voorleest, praat je niet 
meer zoals je tegen je vrienden praat, 
maar ga je heel netjes voorlezen uit een 
verkiezingsprogramma en lijkt het alsof 
je jouw eigen woorden bent vergeten. 
Zonde. 

En weet je nog niet op wie je gaat 
stemmen? Dan daag ik je uit om 
– nadat je bijvoorbeeld de StemWijzer 
hebt gedaan of op een andere manier 
een selectie hebt gemaakt van partijen 
die aansluiten bij jouw interesses – de 
mensen die op de lijsten staan eens 
op te zoeken op social media. Stuur 
ze eens een DM op Instagram. 
Ga op zoek naar iemand die jou goed 
kan representeren, iemand die in 
jouw ogen authentiek is.

Column 

Klaar met gelikte 
campagnefilmpjes

Laura Kersten helpt met 
haar bedrijf Kleur op de 
wangen bestuurders, 
politici en politieke 
partijen met social 
media en online zicht-
baarheid, zodat ze een 
breder publiek kunnen 
bereiken op een manier 
die effectief is en bij 
hen past.

Wat was 2020 een bizar jaar. En net zo vreemd als afgelopen 
jaar was, wordt de komende veriezingscampagne. Tijdens de 
campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen worden social 
media belangrijker dan ooit. Het eerste waar je misschien aan 
denkt is gelikte campagnefilmpjes, facebookadvertenties en 
instagramlivevideo’s. En dat is inderdaad wat we aan de 
lopende band voorbij zien komen. Maar wat mij betreft is het 
belangrijkste online wapen van iedere partij: haar kandidaten 
en hun authenticiteit.
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Waarom vind jij het zo belangrijk 
om jongeren meer bij de politiek te 
betrekken? 
Ik doe het eigenlijk vooral om jongeren 
naar de stembus te krijgen. Het is 
 bewezen dat jongeren blijven stemmen 
als ze er vroeg in hun leven mee 
beginnen. Als alleen ouderen gaan 
stemmen, dan worden wij als jongeren 
helemaal niet vertegenwoordigd! 
Daarbij heb ik ook veel plezier in wat 
ik doe. Het zijn misschien relatief kleine 
projecten, maar ze hebben wel impact 
op jongeren. Als het eindresultaat is 
dat iemand  politiek actief is geworden 
of is gaan stemmen of politiek gewoon 
interessanter vindt, dan ben ik al 
gelukkig. 

En hoe gaat het nu verder? Ben je al 
overspoeld met telefoontjes? 
Nou ik heb mijn telefoon de drie uur na 
de prijsuitreiking niet meer aangeraakt, 
want hij bleef maar afgaan. Ook de 
dagen erna kreeg ik reacties van heel 
veel mensen. Het was echt ongelofelijk. 
Ik heb al met een aantal organisaties 
gesproken die met mij zouden willen 
samenwerken. In plaats van dat ik nu 
hulp moet inroepen, komen mensen nu 
naar mij toe om aan mij hulp te vragen! 
Dat is echt heel erg leuk. 

En de Tweede Kamerverkiezingen, ben je 
daar op dit moment ook mee bezig? 
Er lagen een hele hoop leuke plannen, 
maar door corona kan veel niet doorgaan. 
Ik ben wel voor provincie Overijssel 
bezig om een talkshow voor jongeren te 
organiseren, waarbij kandidaten voor de 
Tweede Kamer uit Overijssel stellingen 
gaan behandelen die door jongeren zijn 
ingestuurd. Wist je trouwens dat er 
vanuit provincie Overijssel een kandi-
daat van 24 jaar op de lijst staat voor 
GroenLinks? Dat is toch geweldig?!
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Kijk voor de actuele agenda op prodemos.nl/agenda

Op de hoogte blijven van onze 
activiteiten en evenementen? 
Meld je dan aan voor de digitale 
Activiteitenladder, onze 
maandelijkse nieuwsbrief. 
prodemos.nl/nieuwsbrief 

ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de 
democratie en rechtsstaat en laat zien wat je zelf 
kunt doen om invloed uit te oefenen – in de gemeente, 
het waterschap, de provincie, het land en Europa.
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Deze nieuwsbrief is een 
uitgave van ProDemos en 
verschijnt 5x per jaar.  
Abonneer je gratis op 
prodemos.nl/nieuwsbrief 
 
Wil je de nieuwsbrief niet 
meer ontvangen?  
Mail dan je naam en adres 
naar info@prodemos.nl.

13 februari: Debat in Duidelijke 
Taal over de verkiezingen 

Bepalen op wie je stemt is voor de 
meeste mensen lastig, en al helemaal voor 
mensen met een lichte verstandelijke 
beperking. Door het gebruik van jargon, 
afkortingen en moeilijke woorden zijn 
verkiezingsprogramma’s moeilijk te lezen 
en verkiezingsdebatten vaak lastig te 
volgen. Daarom organiseert ProDemos 
zaterdag 13 februari van 14.00 tot 
15.30 uur online het Debat in Duidelijk 
Taal. Voor én door mensen met een 
lichte verstandelijke beperking. 
Tijdens het debat gaan (kandidaat)-Kamer-

leden met elkaar in gesprek over stel-
lingen die uit de doelgroep zelf komen. 
Stellingen die ook relevant zijn voor 
een veel grotere groep kiezers. De 
 moderatoren staan erop dat de  deel -
nemers  duidelijke taal gebrui ken en we 
gebruiken filmpjes om uit te leggen hoe 
de verkiezingen werken. Zo is het debat 
voor iedereen een goede voorbereiding 
op de aankomende verkiezingen! 

Je kunt het debat live volgen op de 
website stemjijook.nl of later terugkijken.
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