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 Com Update (2) 
 Provinciale staten- en waterschapsverkiezingen  

15 maart 2023 
 

Nummer 2 - 3-2-2023  

In aanloop naar de provinciale staten- en waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 
sturen we diverse updates naar communicatieadviseurs/woordvoerders bij gemeenten 
over de communicatie rond de verkiezingen. Het doel is gemeenten te voorzien van 
informatie en te attenderen op vrij te gebruiken campagnemateriaal en 
communicatiemiddelen.  
 

IN DEZE UPDATE 
• Update communicatiemiddelen in toolkit 
• Publiekscampagne Elke Stem Telt 
• Branded content campagne gericht op jongeren 
• Beeldmateriaal verkiezingen 
• Engelstalige informatie over de verkiezingen 
• Communicatie corona en ruime stemlokalen 
• Locaties, data en openingstijden stembureaus publiceren 
• Campagnes provincies en waterschappen 
• Verkiezingsbijeenkomsten en communicatiemiddelen ProDemos 

 

UPDATE COMMUNICATIEMIDDELEN IN TOOLKIT  

In aanloop naar de verkiezingen worden diverse communicatiemiddelen ontwikkeld die gemeenten 
kunnen gebruiken in hun communicatie naar de kiezer. Deze communicatiemiddelen vind je in de 
toolkit verkiezingen (www.verkiezingentoolkit.nl). Van een groot aantal middelen stellen we ook de 
vormgevingsbestanden beschikbaar, zodat gemeenten hun eigen logo en/of informatie kunnen 
toevoegen.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/verkiezingentoolkit/verkiezingen-provinciale-staten-en-waterschappen-2023/communicatie
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In bijlage 1 bij deze nieuwsbrief vind je een totaaloverzicht van de communicatiemiddelen die 
reeds beschikbaar zijn en de middelen waarvan bekend is dat deze op korte termijn beschikbaar 
komen, inclusief toelichting en directe linkjes. 

Graag attenderen we jullie op recent toegevoegde middelen zoals: 

- Teksten voor gemeentelijke websites over de verkiezingen; 
- Vragen en antwoorden over de verkiezingen; 
- De eerste campagnebeelden uit de campagne Elke Stem Telt, 

waaronder een uiting met als boodschap ‘binnenkort ontvang je je 
stempassen’; 

- Flyer voor kiezers met een verstandelijke beperking. 

            

PUBLIEKSCAMPAGNE ELKE STEM TELT  

In aanloop naar de verkiezingen voert het ministerie de landelijke publiekscampagne Elke Stem 
Telt. Deze campagne heeft als doel kiesgerechtigden te attenderen op de aankomende verkiezingen, 
te informeren waar de provinciale staten en waterschappen over gaan en het belang van stemmen 
bij deze verkiezingen voor het voetlicht te brengen.  

Doelgroepen 
De campagne richt zich op kiesgerechtigden van 18 jaar en ouder en in het bijzonder op jonge 
kiesgerechtigden tussen de 18 en 25 jaar. Over de inzet gericht op jongeren lees je meer verderop 
in deze nieuwsbrief (branded content campagne).  

Aanpak 
De campagne wordt ingezet via o.a. TV, radio, social media, websites en 
search (betaalde inzet in zoekmachines). De inzet van de kanalen varieert 
gedurende de campagneperiode (6 februari t/m 15 maart) en neemt toe 
richting de verkiezingsdag. 

Campagnemiddelen 
Al het beeldmateriaal en de campagnemiddelen uit de publiekscampagne 
worden, zodra deze af zijn, toegevoegd aan de campagne toolkit. Zo komen 
er video’s en content beschikbaar voor de gemeentelijke (social media) 
kanalen. Nu al weten welke middelen in welke formaten beschikbaar 
komen? Bekijk dan bijlage 2 bij deze nieuwsbrief: boodschap-
middelenmatrix – publiekscampagne Elke Stem Telt.  

 

BRANDED CONTENT CAMPAGNE GERICHT OP JONGEREN 

De opkomst onder jongeren lag bij de afgelopen verkiezingen lager dan onder andere 
leeftijdsgroepen. Extra belangrijk dus om in de aanloop naar de aankomende verkiezingen 
jongeren te motiveren om wél te gaan stemmen. Het ministerie ontwikkelt een ‘branded content 
campagne’ gericht op jongeren in de leeftijd van 18-25 jaar. Het doel is het belang van stemmen 
bij deze verkiezingen onder de aandacht te brengen. Dat doen we samen met mediapartners die 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/publicaties/2023/01/16/websiteteksten-over-verkiezingen-provinciale-staten-en-waterschappen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2023/02/02/vragen-en-antwoorden-over-provinciale-staten--en-waterschapsverkiezingen-2023
https://www.campagnetoolkits.nl/elke-stem-telt
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/brochures/2023/01/20/flyer-jouw-stem-telt
https://www.campagnetoolkits.nl/elke-stem-telt
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populair zijn onder de doelgroep. De campagne zal o.a. terug te zien en horen zijn via sociale 
media, podcasts en websites. De aankomende weken is de productieperiode. Het streven is dat de 
campagne vanaf vrijdag 24 februari van start gaat. Via deze nieuwsbrief houden we jullie op de 
hoogte van de campagne en de betreffende samenwerkingen. Heeft jouw gemeente goede 
voorbeelden of tips om jongeren te bereiken die ook voor andere gemeenten waardevol zijn? Laat 
het ons dan weten in een reactie op deze nieuwsbrief. 

 

BEELDMATERIAAL VERKIEZINGEN 

In de eerste nieuwsbrief werd het al benoemd, maar nogmaals 
willen we jullie erop attenderen dat er stockfoto’s beschikbaar 
zijn. Deze foto’s zijn vrij te gebruiken in de gemeentelijke 
communicatie over verkiezingen. Je vindt ze terug in de 
beeldbank verkiezingen. 

 

 

ENGELSTALIGE INFORMATIE OVER DE VERKIEZINGEN 

Bij deze verkiezingen zijn ook veel mensen met een niet-Nederlandse 
achtergrond kiesgerechtigd. In de toolkit is informatie te vinden in het 
Engels voor op de gemeentelijke website. Ook is de algemene 
infographic met informatie over de verkiezingen beschikbaar in het 
Nederlands én in het Engels. Tip: plaats deze op de website en deel 
deze met belangenorganisaties in de gemeente. Indien nog haalbaar, 
kan de infographic ook meegestuurd worden met gemeentelijke 
communicatie richting de kiezer, zoals het overzicht van kandidaten of 
een brief van de burgemeester. 

 

 

 

COMMUNICATIE CORONA EN RUIME STEMLOKALEN 

Bij de afgelopen Tweede Kamer- en gemeenteraadsverkiezingen moest er bij de inrichting van de 
stemlokalen rekening worden gehouden met coronamaatregelen zoals het kunnen houden van 1,5 
meter afstand. Op dit moment is er geen noodzaak tot het nemen van coronamaatregelen en 
hoeven gemeenten de stemlokalen dus niet in te richten rekening houdend met 
coronamaatregelen. Wel adviseert het ministerie preventief de eerder gebruikte kuchschermen in 
te zetten. Het ministerie heeft gemeenten in de circulaire (zie circulaire vanaf pagina 11) 
gevraagd om, ongeacht of er maatregelen gelden, één of meer stemlokalen zo ruim in te richten 
dat kiezers die dat willen, op dezelfde wijze als bij de gemeenteraadsverkiezingen kunnen 
stemmen. 

https://www.nieuwsbzk.nl/beeldbank/democratie/1680154.aspx
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/infographic-verkiezingen-provinciale-staten-en-waterschappen-engels
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/circulaires/2023/01/01/circulaire-voor-gemeenten-over-gecombineerde-verkiezingen-provinciale-staten-en-waterschappen-2023
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Het is belangrijk om kiezers hierover goed te informeren, zodat 
zij weten welk stemlokaal of welke stemlokalen extra ruim zijn 
ingericht. In de genoemde nieuwsbrief is aan de projectleiders 
verkiezingen de suggestie gedaan om deze informatie op te 
nemen in de brief bij de stempas of via de achterkant van het 
overzicht van kandidaten. Daarnaast adviseren we ook om de 
informatie via de gemeentelijke website, de gemeentepagina in 
het huis-aan-huisblad en op sociale media op te nemen. 

 

LOCATIES, DATA EN OPENINGSTIJDEN STEMBUREAUS PUBLICEREN 

In de communicatiekalender vind je belangrijke data in de communicatie richting de kiezer en, 
indien vastgelegd, op welke wijze informatie gecommuniceerd moet worden. Je vindt de kalender 
in de toolkit.  

Graag attenderen we jullie specif iek op de verplichting om uiterlijk woensdag 1 maart de locaties, 
data en openingstijden van de stembureaus en tellocaties kenbaar te maken via een publicatie in 
het gemeenteblad. We adviseren jullie om kiezers ook via andere kanalen te attenderen op de 
data en zittingstijden van de stembureaus.  

In een volgende nieuwsbrief zullen we uitgebreider stilstaan bij de communicatie over het 
telproces en de uitslagvaststelling, en de mogelijkheid voor kiezers om de zittingen van de 
(gemeentelijke) stembureaus bij te wonen.  
 

CAMPAGNES PROVINCIES EN WATERSCHAPPEN 

In de aanloop naar de provinciale staten- en waterschapsverkiezingen voeren ook de provincies en 
waterschappen campagne om kiezers naar de stembus te krijgen. Zij focussen zich hierbij op het 
feit ‘dat er iets te kiezen valt’. O.a. door het presenteren van stellingen op waterschaps- en 
provinciale thema’s. Graag brengen we de campagnes en de campagnematerialen bij jullie onder 
de aandacht, zodat jullie hier gebruik van kunnen maken op jullie gemeentelijke kanalen. 

Provincies 
Campagne “De Provincie Kiest!”: hiermee willen de 
provincies iedereen in Nederland een beeld geven van de 
taken en verantwoordelijkheden van de provincies. Met 
relevante stellingen dagen zij mensen uit na te denken over 
wat zij belangrijk vinden. Elke week wordt een nieuwe 
stelling op sociale media gepubliceerd. Zo laten ze zien dat 
de provinciale statenverkiezingen écht ergens over 
gaan. Kijk voor meer informatie op www.deprovinciekiest.nl 
en de bijbehorende toolkit met teksten, video’s en beelden 
van de campagne. Neem voor informatie over de specif ieke 
campagne en kieswijzer van jouw provincie, contact op met de 
provincie.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/publicaties/2022/11/23/communicatiekalender
http://www.deprovinciekiest.nl/
https://deprovinciekiest.nl/toolbox/
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Waterschappen 
Campagne Waterschappen: maandag 13 februari starten de 
waterschappen met hun campagne via een campagnewebsite, 
televisiecommercial, radiospots en inzet van verschillende influencers 
en experts. Vanaf februari zijn ook alle stemhulpen klaar en 
beschikbaar via www.MijnStem.nl. Sommige websites en stemhulpen 
zijn zelfs beschikbaar in het Engels. Daarnaast heeft de Unie van 
Waterschappen diverse middelen ontwikkeld die gedeeld kunnen 
worden door gemeenten. Alle informatie over deze middelen is te 
vinden via www.verkiezingsmateriaal.waterschappen.nl.  

 

VERKIEZINGSBIJEENKOMSTEN EN COMMUNICATIEMIDDELEN PRODEMOS  

Niet iedereen weet precies wat de provincie en het waterschap doet, welke onderwerpen er spelen 
en hoe je kunt stemmen. Om mensen beter voor te bereiden op deze verkiezingen, biedt 
ProDemos informatiebijeenkomsten aan voor onder andere maatschappelijke organisaties, 
verenigingen en buurt- en wijkcentra. De bijeenkomsten worden gratis georganiseerd en kunnen 
plaatsvinden tussen 1 februari en 14 maart. Breng deze dus vooral onder de aandacht bij 
organisaties en instellingen in jouw gemeente. ProDemos kan maximaal 40 bijeenkomsten 
verzorgen. Organisaties die graag gastheer willen zijn voor een verkiezingsbijeenkomst kunnen 
voor meer informatie terecht op: ‘Aanmelden voor Verkiezingsbijeenkomst’.  
 
ProDemos stelt in de aanloop naar de verkiezingen daarnaast 
verschillende communicatiemiddelen beschikbaar, waaronder een 
verkiezingskrant in gewone taal, de website stemjijook.nl voor 
mensen met een licht verstandelijke beperking en diverse 
animatief ilmpjes met ondertiteling en in gebarentaal. Kijk voor 
alle communicatiemiddelen in het overzicht in bijlage 1 bij deze 
nieuwsbrief.  

 

VRAGEN OF OPMERKINGEN 

Heb je vragen, opmerkingen of ideeën voor BZK? Laat het ons weten in een reactie op deze mail.  

 

AAN- OF AFMELDEN VOOR DEZE UPDATE? 

Ken je een collega voor wie deze update ook interessant is? Laat hem/haar een mail sturen naar 
postbus.verkiezingen@minbzk.nl. Wil je deze updates niet meer krijgen? Stuur ook dan een mail 
naar postbus.verkiezingen@minbzk.nl.  

http://www.mijnstem.nl/
http://www.verkiezingsmateriaal.waterschappen.nl/
https://reserveren.prodemos.nl/webshop/evenement/prodemos-schuift-aan-verkiezingsspecial
mailto:postbus.verkiezingen@minbzk.nl
mailto:postbus.verkiezingen@minbzk.nl
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