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 Overzicht communicatiemiddelen provinciale staten- en 
waterschapsverkiezingen 

 
 
Versie:    1.2 (opgesteld op 3-2-2023) 
Toolkit verkiezingen: Klik hier voor een directe link naar de map met 

communicatiemiddelen.  
 

 
 

In dit document vind je een overzicht van de communicatiematerialen die 
beschikbaar worden gesteld aan gemeenten en belangenorganisaties via de 
toolkit verkiezingen.  
 
Het overzicht bevat de volgende categorieën: 

• Beeldmateriaal en losse teksten 
• Algemene campagne- en communicatiematerialen over de verkiezingen 
• Communicatiematerialen voor het werven van stembureauleden 
• Communicatiematerialen over de provincies en waterschappen 
• Communicatiematerialen gericht op jongeren 
• Communicatiematerialen gericht op kiezers met een beperking 
• Communicatiematerialen ProDemos 

 
 

Beeldmateriaal en losse teksten 
 

Communicatiemiddel Toelichting Directe link 

Communicatiekalender De kalender geeft een overzicht van 
belangrijke data  in de communicatie naar 
de kiezer over de verkiezingen. 

Communicatiekalender | 
Publicatie | 
Rijksoverheid.nl 

Website teksten (voor 
gemeenten) 

Kant-en-klare website teksten voor 
gemeenten over de verkiezingen voor de 
provinciale staten en waterschappen.  

Websiteteksten over 
verkiezingen Provinciale 
Staten en 
waterschappen | 
Publicatie | 
Rijksoverheid.nl 

Website teksten (voor 
belangenorganisaties) 

Kant-en-klare website teksten voor 
belangenorganisaties over de 
verkiezingen voor de provinciale staten en 
waterschappen.  

Websiteteksten over 
verkiezingen Provinciale 
Staten en 
waterschappen | 
Publicatie | 
Rijksoverheid.nl 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/verkiezingentoolkit/verkiezingen-provinciale-staten-en-waterschappen-2023/communicatie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/publicaties/2022/11/23/communicatiekalender
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/publicaties/2022/11/23/communicatiekalender
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/publicaties/2022/11/23/communicatiekalender
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/publicaties/2023/01/16/websiteteksten-over-verkiezingen-provinciale-staten-en-waterschappen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/publicaties/2023/01/16/websiteteksten-over-verkiezingen-provinciale-staten-en-waterschappen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/publicaties/2023/01/16/websiteteksten-over-verkiezingen-provinciale-staten-en-waterschappen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/publicaties/2023/01/16/websiteteksten-over-verkiezingen-provinciale-staten-en-waterschappen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/publicaties/2023/01/16/websiteteksten-over-verkiezingen-provinciale-staten-en-waterschappen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/publicaties/2023/01/16/websiteteksten-over-verkiezingen-provinciale-staten-en-waterschappen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/publicaties/2023/01/16/websiteteksten-over-verkiezingen-provinciale-staten-en-waterschappen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/publicaties/2023/01/16/websiteteksten-over-verkiezingen-provinciale-staten-en-waterschappen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/publicaties/2023/01/16/websiteteksten-over-verkiezingen-provinciale-staten-en-waterschappen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/publicaties/2023/01/16/websiteteksten-over-verkiezingen-provinciale-staten-en-waterschappen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/publicaties/2023/01/16/websiteteksten-over-verkiezingen-provinciale-staten-en-waterschappen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/publicaties/2023/01/16/websiteteksten-over-verkiezingen-provinciale-staten-en-waterschappen
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Informatie over de 
verkiezingen in het 
Engels 

Informatie in het Engels, te gebruiken op 
de website en/of, een brief bij de stempas 
of overzicht van kandidaten. 

Engelstalige teksten bij 
infographic verkiezingen 
Provinciale Staten en 
waterschappen 2023 | 
Publicatie | 
Rijksoverheid.nl 

Vragen en antwoorden 
over de verkiezingen 

Overzicht met vragen en antwoorden over 
de provinciale staten- en 
waterschapsverkiezingen. Het advies is 
deze te delen met de collega’s van 
webcare en vraagbeantwoording. 

Overzicht met vragen en 
antwoorden over de 
Provinciale Staten- en 
waterschapsverkiezingen 
2023 | Publicatie | 
Rijksoverheid.nl 

Social media teksten 
over de verkiezingen 

Kant-en-klare social media teksten over 
de verkiezingen.  

Volgt uiterlijk 10 
februari 

Stockfoto’s 
verkiezingen 

Vrij te gebruiken stockfoto’s over de 
verkiezingen in de communicatie naar de 
kiezer.  

Foto's met als thema 
Democratie / 
Verkiezingen - 
Nieuwssite BZK 
(nieuwsbzk.nl) 

Losse fotografie 
campagne 

Campagnebeelden vrij te gebruiken door 
gemeenten.   

Volgt uiterlijk 8 
februari 

Logo Elke Stem Telt Logo van de landelijke 
verkiezingscampagne Elke Stem Telt, die 
is bedoeld om stemmen te stimuleren. 

Logo Elke Stem telt | 
Publicatie | 
Rijksoverheid.nl 

 
 

Algemene communicatie- en campagnematerialen over de verkiezingen 
 

Communicatiemiddel Toelichting Directe link 

Campagnematerialen 
publiekscampagne 
Elke Stem Telt 

Campagnematerialen om de verkiezingen 
voor de provinciale staten en 
waterschappen onder de aandacht te 
brengen.  

De campagne bestaat uit materialen voor 
o.a. social media, websites, 
nieuwsbrieven, huis-aan-huisbladen, 
abri’s/ driehoeksborden en drukwerk. 

De eerste campagnematerialen staan 
online en worden tot half februari verder 
aangevuld.  

Elke stem telt | 
Campagnetoolkits.nl 

(De campagne-
materialen op deze 
pagina worden steeds 
aangevuld) 

Infographic met 
algemene informatie 
over de verkiezingen 
(Nederlandstalig) 

Deze infographic bevat algemene 
informatie over de verkiezingen van maart 
2023, zoals de datum, wat de kiezer nodig 
heeft om te stemmen en waar de kiezer 
meer informatie kan vinden over de 
stemlokalen in de gemeente. 

Infographic verkiezingen 
Provinciale Staten en 
waterschappen 2023 | 
Publicatie | 
Rijksoverheid.nl 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/publicaties/2022/12/20/engelstalige-teksten-bij-infographic-verkiezingen-provinciale-staten-en-waterschappen-2023
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/publicaties/2022/12/20/engelstalige-teksten-bij-infographic-verkiezingen-provinciale-staten-en-waterschappen-2023
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/publicaties/2022/12/20/engelstalige-teksten-bij-infographic-verkiezingen-provinciale-staten-en-waterschappen-2023
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/publicaties/2022/12/20/engelstalige-teksten-bij-infographic-verkiezingen-provinciale-staten-en-waterschappen-2023
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/publicaties/2022/12/20/engelstalige-teksten-bij-infographic-verkiezingen-provinciale-staten-en-waterschappen-2023
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/publicaties/2022/12/20/engelstalige-teksten-bij-infographic-verkiezingen-provinciale-staten-en-waterschappen-2023
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/publicaties/2023/02/02/vragen-en-antwoorden-over-provinciale-staten--en-waterschapsverkiezingen-2023
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/publicaties/2023/02/02/vragen-en-antwoorden-over-provinciale-staten--en-waterschapsverkiezingen-2023
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/publicaties/2023/02/02/vragen-en-antwoorden-over-provinciale-staten--en-waterschapsverkiezingen-2023
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/publicaties/2023/02/02/vragen-en-antwoorden-over-provinciale-staten--en-waterschapsverkiezingen-2023
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/publicaties/2023/02/02/vragen-en-antwoorden-over-provinciale-staten--en-waterschapsverkiezingen-2023
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/publicaties/2023/02/02/vragen-en-antwoorden-over-provinciale-staten--en-waterschapsverkiezingen-2023
https://www.nieuwsbzk.nl/beeldbank/democratie/1680154.aspx
https://www.nieuwsbzk.nl/beeldbank/democratie/1680154.aspx
https://www.nieuwsbzk.nl/beeldbank/democratie/1680154.aspx
https://www.nieuwsbzk.nl/beeldbank/democratie/1680154.aspx
https://www.nieuwsbzk.nl/beeldbank/democratie/1680154.aspx
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/publicaties/2021/12/22/logo-elke-stem-telt
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/publicaties/2021/12/22/logo-elke-stem-telt
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/publicaties/2021/12/22/logo-elke-stem-telt
https://www.campagnetoolkits.nl/elke-stem-telt
https://www.campagnetoolkits.nl/elke-stem-telt
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/publicaties/2022/12/20/infographic-verkiezingen-provinciale-staten-en-waterschappen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/publicaties/2022/12/20/infographic-verkiezingen-provinciale-staten-en-waterschappen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/publicaties/2022/12/20/infographic-verkiezingen-provinciale-staten-en-waterschappen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/publicaties/2022/12/20/infographic-verkiezingen-provinciale-staten-en-waterschappen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/publicaties/2022/12/20/infographic-verkiezingen-provinciale-staten-en-waterschappen
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Van de infographic is ook een versie 
beschikbaar in het Engels. Tip: voeg beide 
infographics samen op één dubbelzijdige 
A4 en stuur deze mee met de stempas of 
overzicht van kandidaten. 

Infographic met 
algemene informatie 
over de verkiezingen 
(Engelstalig) 

Deze infographic bevat algemene 
informatie in het Engels over de 
verkiezingen van maart 2023, zoals de 
datum, wat de kiezer nodig heeft om te 
stemmen en waar de kiezer meer 
informatie kan vinden over de stemlokalen 
in de gemeente.  

Infographic verkiezingen 
Provinciale Staten en 
waterschappen 2023 
(Engels) | Publicatie | 
Rijksoverheid.nl 

Social slider algemene 
informatie over de PS-
WS-verkiezingen 

Van de algemene infographic is ook een 
variant gemaakt voor op sociale media. 
Deze is beschikbaar in diverse formaten 
(PDF, PNG, VLC, GIF). 

Social slider Provinciale 
Staten- en 
waterschapsverkiezingen 
2023 | Publicatie | 
Rijksoverheid.nl 

Infographic Stemmen: 
hoe werkt dat? 

Deze infographic legt het stemproces in 
stappen uit. De infographic is bijvoorbeeld 
goed te gebruiken op de gemeentelijke 
website en om mee te zenden met de 
stempas of overzicht van kandidaten. 

Stemmen: hoe werkt 
dat? | Publicatie | 
Rijksoverheid.nl 

Animatie Stemmen: 
hoe werkt dat? 

Deze animatie legt het stemproces in 
stappen uit. De infographic is bijvoorbeeld 
goed te gebruiken op de gemeentelijke 
website en om mee te zenden met de 
stempas of overzicht van kandidaten. 

Volgt de eerste helft 
van februari 

Voorbeeldbrief 
zorginstellingen 

Voorbeeldbrief om zorginstellingen te 
informeren over de verkiezingen en wat 
kiezers nodig hebben om te kunnen 
stemmen. Ook worden zorginstellingen 
gewezen op het tijdig doorgeleiden van de 
stempassen aan hun bewoners. 

Voorbeeldbrief 
zorginstellingen | Brief | 
Rijksoverheid.nl 

Afbeelding Vandaag 
tellen we de stemmen 

Afbeeldingen om vanaf sociale media te 
verwijzen naar de gemeentelijke website 
voor meer informatie over hoe het tellen 
van de stemmen werkt. 

Afbeeldingen Stemmen 
tellen | Publicatie | 
Rijksoverheid.nl 

Infographic Stemmen 
tellen en 
uitslagvaststelling 

Een infographic over hoe het tellen van de 
stemmen werkt en hoe de uitslag 
vervolgens wordt vastgesteld. 

Volgt in februari 

Grote rode potlood Drukwerkbestand om zelf het grote rode 
verkiezingspotlood af te laten drukken. 

Drukwerkbestanden 
voor rode potlood 1,5 
meter | Publicatie | 
Rijksoverheid.nl 

 
  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2022/12/20/infographic-verkiezingen-provinciale-staten-en-waterschappen-engels
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2022/12/20/infographic-verkiezingen-provinciale-staten-en-waterschappen-engels
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2022/12/20/infographic-verkiezingen-provinciale-staten-en-waterschappen-engels
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2022/12/20/infographic-verkiezingen-provinciale-staten-en-waterschappen-engels
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2022/12/20/infographic-verkiezingen-provinciale-staten-en-waterschappen-engels
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/publicaties/2022/12/20/social-slider-provinciale-staten--en-waterschapsverkiezingen-2023
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/publicaties/2022/12/20/social-slider-provinciale-staten--en-waterschapsverkiezingen-2023
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/publicaties/2022/12/20/social-slider-provinciale-staten--en-waterschapsverkiezingen-2023
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/publicaties/2022/12/20/social-slider-provinciale-staten--en-waterschapsverkiezingen-2023
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/publicaties/2022/12/20/social-slider-provinciale-staten--en-waterschapsverkiezingen-2023
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/publicaties/2022/05/01/stemmen-hoe-werkt-dat
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/publicaties/2022/05/01/stemmen-hoe-werkt-dat
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/publicaties/2022/05/01/stemmen-hoe-werkt-dat
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/brieven/2022/11/28/voorbeeldbrief-zorginstellingen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/brieven/2022/11/28/voorbeeldbrief-zorginstellingen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/brieven/2022/11/28/voorbeeldbrief-zorginstellingen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/publicaties/2022/03/07/afbeeldingen-stemmen-tellen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/publicaties/2022/03/07/afbeeldingen-stemmen-tellen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/publicaties/2022/03/07/afbeeldingen-stemmen-tellen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/publicaties/2023/01/12/drukwerkbestanden-voor-rode-potlood-anderhalve-1-5-meter
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/publicaties/2023/01/12/drukwerkbestanden-voor-rode-potlood-anderhalve-1-5-meter
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/publicaties/2023/01/12/drukwerkbestanden-voor-rode-potlood-anderhalve-1-5-meter
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/publicaties/2023/01/12/drukwerkbestanden-voor-rode-potlood-anderhalve-1-5-meter
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Communicatiematerialen voor het werven van stembureauleden 
 

Communicatiemiddel Toelichting Directe link 

Campagnematerialen 
voor het werven van 
stembureauleden 

Het materiaal bestaat uit losse beelden, 
posters, banners, content voor op social 
media en quotes/teksten die gebruikt 
kunnen worden. 

Campagnemateriaal 
Werving 
stembureauleden | 
Publicatie | 
Rijksoverheid.nl 

 
Communicatiematerialen over de provincies en waterschappen 
 

Communicatiemiddel Toelichting Directe link 

Infographic Wat doet 
de provincie? 

Een infographic over de rol en taken van 
de provincie. 

Infographic Wat doet 
provincie? | Publicatie | 
Rijksoverheid.nl 

Infographic Wat doet 
een waterschap? 

Een infographic over de rol en taken van 
het waterschap. 

Infographic Wat doet een 
waterschap? | Publicatie 
| Rijksoverheid.nl 

Campagnemateriaal 
waterschappen 
(Unie van 
waterschappen) 

De Unie van waterschappen (UvW) stelt 
campagnemateriaal beschikbaar aan 
waterschappen en gemeenten om in hun 
communicatie in te zetten richting de 
kiezer.  

De waterschappen 

Campagnemateriaal 
provincies 
(Interprovinciaal 
Overleg) 

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) stelt 
campagnemateriaal beschikbaar aan 
waterschappen en gemeenten om in hun 
communicatie in te zetten richting de 
kiezer.  

De provincies 

 
Communicatiematerialen gericht op jongeren 

 

Communicatiemiddel Toelichting Directe link 

Voorbeeldbrief nieuwe 
stemmers 

Voorbeeldbrief om nieuwe 
kiesgerechtigden te informeren over de 
verkiezingen en hoe zij hierbij hun stem 
kunnen uitbrengen.  

Voorbeeldbrief Nieuwe 
stemmers (PS/WS 2023) 
| Brief | Rijksoverheid.nl 

Ansichtkaart nieuwe 
stemmers 

Ansichtkaart in verschillende varianten 
om jongeren die bij de provinciale staten- 
en waterschapsverkiezingen in maart 
2023 voor het eerst hun stem mogen 
uitbrengen, te stimuleren om van hun 
recht gebruik te maken. 

Ansichtkaart nieuwe 
stemmers | Publicatie | 
Rijksoverheid.nl 

Branded content 
campagne  

In samenwerking met mediapartners 
wordt een campagne ontwikkeld gericht 
op jongeren. Via de nieuwsbrief houden 
we jullie op de hoogte van de 
samenwerkingen en diverse uitingen.  

Volgt vanaf 24 
februari 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/publicaties/2022/10/20/campagnemateriaal-werving-stembureauleden
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/publicaties/2022/10/20/campagnemateriaal-werving-stembureauleden
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/publicaties/2022/10/20/campagnemateriaal-werving-stembureauleden
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/publicaties/2022/10/20/campagnemateriaal-werving-stembureauleden
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/publicaties/2022/10/20/campagnemateriaal-werving-stembureauleden
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/publicaties/2022/12/20/infographic-wat-doet-de-provincie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/publicaties/2022/12/20/infographic-wat-doet-de-provincie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/publicaties/2022/12/20/infographic-wat-doet-de-provincie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/publicaties/2022/12/20/infographic-wat-doet-een-waterschap
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/publicaties/2022/12/20/infographic-wat-doet-een-waterschap
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/publicaties/2022/12/20/infographic-wat-doet-een-waterschap
https://verkiezingsmateriaal.waterschappen.nl/
https://www.ipo.nl/de-provincie-kiest/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/brieven/2022/11/22/voorbeeldbrief-nieuwe-stemmers-ps-ws-2023
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/brieven/2022/11/22/voorbeeldbrief-nieuwe-stemmers-ps-ws-2023
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/brieven/2022/11/22/voorbeeldbrief-nieuwe-stemmers-ps-ws-2023
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/publicaties/2022/12/27/ansichtkaart-nieuwe-stemmers
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/publicaties/2022/12/27/ansichtkaart-nieuwe-stemmers
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/publicaties/2022/12/27/ansichtkaart-nieuwe-stemmers
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Communicatiematerialen gericht op kiezers met een beperking 
 

Communicatiemiddel Toelichting Directe link 

Infographic Kiezers met 
een beperking: wat is 
er voor u geregeld in 
het stemlokaal? 

Een infographic met informatie over 
hulp(materialen) in het stemlokaal.  

Kiezers met een 
beperking: wat is er voor 
u geregeld in het 
stemlokaal? | Publicatie | 
Rijksoverheid.nl 

Video Stemmen met 
een stemmal 

Een toegankelijke instructievideo over 
het stemmen met een stemmal. 

Kiezers met een visuele 
beperking | Video | 
Rijksoverheid.nl 

Digitaal toegankelijke 
versie van de stempas, 
kiezerspas en 
schriftelijke volmacht 

Deze voorbeelden van de stempas, 
kiezerspas en schriftelijke volmacht voor 
de PS-WS-verkiezingen zijn digitaal 
toegankelijk gemaakt voor bijvoorbeeld 
blinden en slechtzienden. Gemeenten 
wordt geadviseerd deze via de website 
beschikbaar te stellen en onder de 
aandacht te brengen bij eventuele 
belangenorganisaties. 

Afbeeldingen stempas, 
kiezerspas en 
schriftelijke volmacht 
(PS-WS 2023) | 
Publicatie | 
Rijksoverheid.nl 

Flyer voor kiezers met 
een licht verstandelijke 
beperking 

Flyer in heldere taal over stemmen bij de 
verkiezingen in maart 2023 voor de 
provinciale staten en waterschappen. 

Flyer Jouw stem telt | 
Brochure | 
Rijksoverheid.nl 

 
Communicatiematerialen ProDemos 
 
Voor laaggeletterden 
- Verkiezingskrant in gewone taal: Verkiezingskrant in gewone taal (2023) - ProDemos 
- Video over de provinciale staten: Stemmen: de Provinciale Staten uitgelegd - YouTube 
- Video over de waterschappen: Stemmen: het waterschap uitgelegd - YouTube 
- Video Stemmen, zo doe je dat: Stemmen: zo doe je dat - YouTube  

 
In gebarentaal 
- Video over de provinciale staten (in gebarentaal): Stemmen: de Provinciale Staten uitgelegd 

(met gebarentaal) - YouTube  
- Video over de waterschappen (in gebarentaal): Stemmen: het waterschap uitgelegd (met 

gebarentaal) - YouTube 
- Video Stemmen, zo doe je dat (in gebarentaal): Stemmen: zo doe je dat (met gebarentaal) - 

YouTube) 
 
Voor mensen met een licht verstandelijke beperking 
- Website voor kiezers met een licht verstandelijke beperking: www.stemjijook.nl 
- Verkiezingskrant voor kiezers met een licht verstandelijke beperking: ProDemos 

(onderwijsinformatie.nl) 
 
Algemeen 
- Algemene uitlegfilmpjes over wat de provincie doet, hoe de provinciale 

politiek eruit ziet, waarom je voor het waterschap mag stemmen en hoe de 
Eerste Kamer wordt gekozen. Deze filmpjes zijn te vinden in deze playlist: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8yT_kNUNZ6N8JVipTYxvmWLT3SM
xPT_s 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/publicaties/2022/02/25/kiezers-met-een-beperking-wat-is-er-voor-u-geregeld-in-het-stemlokaal
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/publicaties/2022/02/25/kiezers-met-een-beperking-wat-is-er-voor-u-geregeld-in-het-stemlokaal
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/publicaties/2022/02/25/kiezers-met-een-beperking-wat-is-er-voor-u-geregeld-in-het-stemlokaal
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/publicaties/2022/02/25/kiezers-met-een-beperking-wat-is-er-voor-u-geregeld-in-het-stemlokaal
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/publicaties/2022/02/25/kiezers-met-een-beperking-wat-is-er-voor-u-geregeld-in-het-stemlokaal
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/videos/2021/12/10/stemmen-met-een-stemmal
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/videos/2021/12/10/stemmen-met-een-stemmal
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/videos/2021/12/10/stemmen-met-een-stemmal
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/publicaties/2022/12/16/afbeeldingen-stempas-kiezerspas-en-schriftelijke-volmacht-ps-ws-2023
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/publicaties/2022/12/16/afbeeldingen-stempas-kiezerspas-en-schriftelijke-volmacht-ps-ws-2023
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/publicaties/2022/12/16/afbeeldingen-stempas-kiezerspas-en-schriftelijke-volmacht-ps-ws-2023
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/publicaties/2022/12/16/afbeeldingen-stempas-kiezerspas-en-schriftelijke-volmacht-ps-ws-2023
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/publicaties/2022/12/16/afbeeldingen-stempas-kiezerspas-en-schriftelijke-volmacht-ps-ws-2023
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/publicaties/2022/12/16/afbeeldingen-stempas-kiezerspas-en-schriftelijke-volmacht-ps-ws-2023
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/brochures/2023/01/20/flyer-jouw-stem-telt
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/brochures/2023/01/20/flyer-jouw-stem-telt
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/brochures/2023/01/20/flyer-jouw-stem-telt
https://prodemos.nl/kennis/publicaties/verkiezingskranten/verkiezingskrant-in-gewone-taal-2023/
https://www.youtube.com/watch?v=9V_FhUIFagE&list=PL8yT_kNUNZ6PAcQdSlM8_aCMaIsgYgehF&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=YbHe-w9WbKE&list=PL8yT_kNUNZ6PAcQdSlM8_aCMaIsgYgehF&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=jbTqGCHBKRo&list=PL8yT_kNUNZ6PAcQdSlM8_aCMaIsgYgehF&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=tOdGJDSx-xo&list=PL8yT_kNUNZ6PAcQdSlM8_aCMaIsgYgehF&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=tOdGJDSx-xo&list=PL8yT_kNUNZ6PAcQdSlM8_aCMaIsgYgehF&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=rZs0fugPQKo&list=PL8yT_kNUNZ6PAcQdSlM8_aCMaIsgYgehF&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=rZs0fugPQKo&list=PL8yT_kNUNZ6PAcQdSlM8_aCMaIsgYgehF&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=fKYTo9Dqw0M&list=PL8yT_kNUNZ6PAcQdSlM8_aCMaIsgYgehF&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=fKYTo9Dqw0M&list=PL8yT_kNUNZ6PAcQdSlM8_aCMaIsgYgehF&index=16
http://www.stemjijook.nl/
https://www.onderwijsinformatie.nl/prodemos/?product=P90117
https://www.onderwijsinformatie.nl/prodemos/?product=P90117
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8yT_kNUNZ6N8JVipTYxvmWLT3SMxPT_s
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8yT_kNUNZ6N8JVipTYxvmWLT3SMxPT_s
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- Handreiking Politiek voor iedereen! Handreiking toegankelijke 
verkiezingsuitingen voor politieke partijen | Brochure | Rijksoverheid.nl 

- Lijst met alle verkiezingsmaterialen van ProDemos: De verkiezingen van 
2023: informatie en activiteiten - ProDemos 

 
 
Meer informatie 
Voor vragen over de communicatiematerialen, stuur een mail naar 
postbus.verkiezingen@minbzk.nl t.a.v. Marlies van de Pas. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/brochures/2021/11/04/handreiking-toegankelijke-verkiezingsuitingen-voor-politieke-partijen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/brochures/2021/11/04/handreiking-toegankelijke-verkiezingsuitingen-voor-politieke-partijen
https://prodemos.nl/thema/verkiezingen/
https://prodemos.nl/thema/verkiezingen/
mailto:postbus.verkiezingen@minbzk.nl

