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Samenvatting
Tweede Kamerverkiezingen
Op vraag "1 In hoeverre vindt u het (on)belangrijk om uw stem uit te brengen?" antwoordt in totaal
96% van de respondenten: "(zeer) belangrijk". In totaal antwoordt 3% van de respondenten: "(zeer)
onbelangrijk". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Zeer belangrijk". Zie pagina 7.
Op vraag "2 Bent u van plan om, in tijden van een pandemie, fysiek te gaan stemmen in een
stembureau?" antwoordt 82% van de respondenten: "Ja". Zie pagina 8.
Op stelling 3 'Tijdens de aankomende Tweede Kamerverkiezingen breng ik liever per brief mijn stem
uit' antwoordt in totaal 19% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 42% van
de respondenten: "(zeer) mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Neutraal". Zie pagina
9.
Op vraag "4 In hoeverre voelt u zich (on)veilig om te gaan stemmen tijdens de aankomende Tweede
Kamerverkiezingen?" antwoordt in totaal 73% van de respondenten: "(zeer) veilig". In totaal
antwoordt 9% van de respondenten: "(zeer) onveilig". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Veilig".
Zie pagina 10.
Op vraag "5 Weet u al op welke partij u gaat stemmen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen?"
antwoordt 38% van de respondenten: "Ja, op dezelfde partij als vorige keer". Zie pagina 11.
Op vraag "5.1 Wat is voor u een reden om (misschien) niet te gaan stemmen?" antwoordt 63% van
de respondenten: "Andere reden, namelijk:". Zie pagina 12.
Op vraag "6 Kijkende naar de vorige Tweede Kamerverkiezingen: vindt u dat de partij waarop u heeft
gestemd uw stem goed heeft gebruikt?" antwoordt 34% van de respondenten: "Dee ls". Zie pagina
13.
Vraag "7 Wat is voor u het meest van belang bij uw stemkeuze? kan op verschillende manieren
worden geanalyseerd, namelijk: op basis van de gemiddelde score, op basis van hoe vaak een
antwoord op de eerste plaats wordt gezet en hoe vaak een antwoord in de top drie wordt benoemd.
Als gekeken wordt naar de gemiddelde score, komt de volgende top drie naar voren:
1. De standpunten voor bepaalde onderwerpen (2,0)
2. De inzet van de afgelopen jaren (2,6)
3. De aanpak van het coronavirus tot nu toe (3,3)
3. De partij (3,3)
Als gekeken wordt naar hoe vaak een antwoord op de eerste plek wordt gezet, komt de volgende top
drie naar voren:
1. De standpunten voor bepaalde onderwerpen (50%)
2. De inzet van de afgelopen jaren (24%)
3. De aanpak van het coronavirus tot nu toe (9%)
3. De partij (9%)
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Als gekeken wordt naar hoe vaak een antwoord genoemd wordt in de top drie, komt de volgende top
drie naar voren:
1. De standpunten voor bepaalde onderwerpen (81%)
2. De inzet van de afgelopen jaren (65%)
3. De aanpak van het coronavirus tot nu toe (40%). Zie pagina 14.
Bij vraag "8 Welke onderwerpen zijn voor u het meest van belang bij uw stemkeuze? Geef uw
voorkeur aan de hand van een top 5." kan op verschillende manieren worden geanalyseerd, namelijk:
op basis van de gemiddelde score, op basis van hoe vaak een antwoord op de eerste plaats wordt
gezet en hoe vaak een antwoord in de top drie wordt benoemd.
Als gekeken wordt naar de gemiddelde score, komt de volgende top 8 naar voren:
1. Economie (4,3)
2. Duurzaamheid (4,4)
3. Natuur en milieu (4,9)
4. Aanpak van het coronavirus (5,0)
4. Migratie, asielbeleid en integratie (5,0)
4. Veiligheid en privacy (5,0)
4. Werkgelegenheid en inkomen (5,0)
4. Zorg (5,0)
Als gekeken wordt naar hoe vaak een antwoord op de eerste plek wordt gezet, komt de volgende top
vijf naar voren:
1. Duurzaamheid (19%)
2. Economie (18%)
3. Aanpak van het coronavirus (12%)
4. Migratie, asielbeleid en integratie (9%)
5. Pensioenen (8%)
Als gekeken wordt naar hoe vaak een antwoord genoemd wordt in de top drie, komt de volgende top
vijf naar voren:
1. Economie (49%)
2. Zorg (41%)
2. Klimaat en duurzaamheid (41%)
3. Veiligheid en privacy (35%)
4. Werkgelegenheid en inkomen (34%). Zie pagina 16.
Op vraag "9 Waar haalt u informatie vandaan om uw stemkeuze te bepalen? Kies maximaal 3
antwoorden die het meest op u van toepassing zijn." antwoordt 60% van de respondenten: "Ik zoek
zelf informatie bijeen op internet". wdShp_032

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipNissewaard, waarbij 192 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Mediapartner
Onderwerp
Enquêteperiode
Aantal vragen
Aantal respondenten
Foutmarge
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TipNissewaard
Groot Nissewaard
Tweede Kamerverkiezingen
16 februari 2021 tot 1 maart 2021
10
192
7,0% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
2 maart 2021

Toelichting:
De foutmarge geeft de precisie van een gemeten percentage aan. Hoe kleiner de foutmarge, hoe
preciezer het gemeten resultaat. In dit onderzoek is de foutmarge maximaal ±7,0%.
Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder
gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen.

1.1 Methodiek
•
•
•
•
•

De vragenlijst is opgesteld in overleg met Groot Nissewaard.
Op 15 februari 2021 is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tipburgerpanel gestuurd.
Op 23 februari 2021 is een herinneringsmail gestuurd.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.
De resultaten zijn gewogen naar geslacht en leeftijd
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1.2 Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden van de respondenten.
Hier kunnen spelfouten of andere taalfouten in voorkomen.
In deze rapportage zijn rankingvragen opgenomen. Hierbij hebben respondenten een ranking
aangebracht op verschillende antwoordmogelijkheden. Een leeswijzer voor deze grafieken is
hieronder opgenomen.
80%

70%
60%

02

50%

De gemiddelde score
(hoe lager hoe beter)

1 = % als 1ste genoemd
2 = % als 2de genoemd
3 = % als 3de genoemd, etc.

02

03

40%
30%

3

20%

2

10%

1

0%
Categorie 1

Categorie 2

Categorie 3

Onder de ranking grafieken staan tabellen weergegeven. Deze tabellen laten zien hoe vaak een
antwoord op welke plaats in een top 3 of top 5 is gezet. Ook is het gemiddelde cijfer per
antwoordmogelijkheid opgenomen in zowel de grafiek als de tabel van een rankingvraag.
LET OP! Een laag gemiddelde betekent dat het antwoord vaak (op de eerste plaats) in de top 3 of top
5 is genoemd. Bij een top 3 is het hoogst (slechtst) mogelijke gemiddelde een 4. Bij een top 5 is dit
een 6. Dit komt doordat antwoorden die niet in een top 3 worden meegenomen wel worden
meegenomen in de berekening van het gemiddelde (respectievelijk met waarde 4 of 6).
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1.3 Vergelijking van respons met populatie
De respons wordt vergeleken met de populatie van Bernheze op de volgende punten:
•
•

Geslacht
Leeftijd

De resultaten zijn gewogen op de variabelen geslacht en leeftijd. Hierdoor is de respons op basis van
deze variabelen een afspiegeling van de populatie.
We zien in onderstaande grafiek de afspiegeling op basis van woonplaats en leeftijd. In de grafiek is
een ondervertegenwoordiging te zien in het percentage respondenten onder de 40 jaar. Ook is een
oververtegenwoordiging te zien in het percentage respondenten van 40 tot 65 jaar.
De onderliggende waardes volgen hieronder, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de
populatie (de verdeling rondom inwoners van Bernheze) en de respons (de verdeling rondom de
respondenten).

Respons en populatie naar geslacht
70%

(n respons = 192)

64%

60%

52%

48%

50%

36%

40%
30%

20%
10%
0%
man

vrouw
populatie

respons

(n respons = 191)

Respons en populatie naar leeftijd
60%
50%

50%
40%

42%

42%

35%

30%

23%

20%
10%

8%

0%

< 40 jaar

40 tot 65
populatie

> 65 jaar

respons
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2. Resultaten
2.1 Tweede Kamerverkiezingen
Op 15, 16 en 17 maart staan de landelijke verkiezingen gepland en mogen inwoners vanaf 18
jaar hun stem uitbrengen voor een nieuwe Tweede Kamer.

1 In hoeverre vindt u het (on)belangrijk om uw stem uit te
brengen?
Zeer belangrijk

(n=192)

72%

Belangrijk

23%

Neutraal

2%

Onbelangrijk

1%

Zeer onbelangrijk

1%

Weet niet

0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "1 In hoeverre vindt u het (on)belangrijk om uw stem uit te brengen?" antwoordt in totaal
96% van de respondenten: "(zeer) belangrijk". In totaal antwoordt 3% van de respondenten: "(zeer)
onbelangrijk". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Zeer belangrijk".

Toelichting
Zeer
belangrijk

•
•
•
•

Onbelangrijk

•

In de democratie waarin wij leven is stemmen van het aller grootste belang,
Soms twijfel ik om te gaan stemmen omdat er enorm wordt gefraudeerd..
Stemmen is een heel belangrijk democratisch recht. Ik vind stemmen een
plicht. Stemmen betekent meepraten
8
Voor de vrije toekomst van nederland.
Er worden koeien met gouden hoorns beloofd maar als ze gekozen zijn zijn die
koeien toch een luchtkasteel en doen ze hun eigen zin.
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Ondanks de coronapandemie gaan de Tweede Kamerverkiezingen door.Normaal kunnen de
kiezers hun stem uitbrengen in het stembureau. Echter kan de coronapandemie sommige
mensen ook afschrikken om hun stem fysiek uit te brengen in een stembureau. Daarom
mogen 70-plussers dit jaar per brief hun stem uitbrengen voor de Tweede
Kamerverkiezingen.

2 Bent u van plan om, in tijden van een pandemie, fysiek te
gaan stemmen in een stembureau?
Ja

82%

Ik twijfel (nog)

12%

Nee

Weet niet

(n=188)

5%

0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "2 Bent u van plan om, in tijden van een pandemie, fysiek te gaan stemmen in een
stembureau?" antwoordt 82% van de respondenten: "Ja".

Toelichting
Ja

•
•
•

Ik twijfel •
(nog)
Nee
•

De brievenbus is verder. Dank zij het programma van de VVD regeringen.
Er is al een proef geweest die jammerlijk mislukte, dus maak die fout niet weer.
Maar je kunt ook met een busje langs bejaarden gaan, maar wel met meerdere
personen van verschillende partijen, zowel links als rechts.
Ik val niet binnen de risicogroep en voor mij is het een kleine moeite om beschermd
even naar het naastgelegen gebouw te lopen om mijn stem uit te brengen.
Misschien is het wel handig om online een druktemeter te zetten, om zo een rustig
moment te kiezen.
Als het niet nodig is liever niet
Ik wil geen risico lopen dus ga zeker niet naar een stem locatie
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3 'Tijdens de aankomende Tweede Kamerverkiezingen breng
ik liever per brief mijn stem uit'
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)
Zeer mee eens

(n=188)

11%

Mee eens

8%

Neutraal

38%

Mee oneens

20%

Zeer mee oneens

22%

Ik ga niet stemmen

0%

Weet niet

1%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op stelling 3 antwoordt in totaal 19% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt
42% van de respondenten: "(zeer) mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Neutraal".

Toelichting
Zeer mee
eens

•

Ik heb een zwakke gezondheid, pas 45, maar heb MS, leef al tijden thuis en vind
het naar een stembureau gaan een erg groot risico.

Neutraal

•
•

Als het maar niet zo gaat als in amerika fraude met de stembiljeten.
Een ieder dient zich aan de regels te houden en bij misstanden dient er ook
opgetreden te worden.

Mee oneens

•

Gezien mogelijke fraude liever fysiek stemmen

Zeer mee
oneens

•
•

Onveilig om per brief te stemmen, te fraudegevoelig, liever met DigiD.
Volgens mij een overbodige vraag zie antwoord vraag twee.
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Landelijk worden er diverse maatregelen genomen om het stemmen veilig te laten verlopen:
het stemmen is verspreid over drie dagen en kan tussen 07.00 uur en 21.00 uur.

4 In hoeverre voelt u zich (on)veilig om te gaan stemmen
tijdens de aankomende Tweede Kamerverkiezingen?
Zeer veilig

(n=188)

31%

Veilig

42%

Neutraal

15%

Onveilig

7%

Zeer onveilig

2%

Ik ga niet stemmen

1%

Weet niet

1%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "4 In hoeverre voelt u zich (on)veilig om te gaan stemmen tijdens de aankomende Tweede
Kamerverkiezingen?" antwoordt in totaal 73% van de respondenten: "(ze er) veilig". In totaal
antwoordt 9% van de respondenten: "(zeer) onveilig". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Veilig".

Toelichting
Zeer
veilig

•
•
•

Veilig

Neutraal

•

Over veilig stemmen ben je zelf ook bij en denk zelf ook na. We gaan ook met
mondkapje naar de winkel en ook naar het ziekenhuis, dus zelf blijven nadenken.
Veiliger dan een bezoek aan de supermarkt.
Waarom zou het onveilig zijn?

•

Ik heb ruime keuze om te gaan als ik zie dat het rustig is. Dat geldt echter niet voor
iedereen.
Zolang er maar geen agressieve handhavers lopen te meppen op ieder die geen
mondkapje draagt..

•
•

Ga het zien. De regels dient door een ieder opgevolgd te worden.
Je weet het nooit met Hugo hij wisselt te vaak en te veel.
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5 Weet u al op welke partij u gaat stemmen tijdens de
Tweede Kamerverkiezingen?
Ja, op dezelfde partij als vorige keer

(n=188)

38%

Ja, op een andere partij dan vorige keer

21%

Nee, nog geen idee maar ik ga wel stemmen

33%

Ik twijfel of ik ga stemmen

1%

Ik ga niet stemmen

2%

Weet niet

5%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "5 Weet u al op welke partij u gaat stemmen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen?"
antwoordt 38% van de respondenten: "Ja, op dezelfde partij als vorige keer".

Toelichting
Ja, op dezelfde partij als vorige keer

•
•
•

.. en beslist niet op de corrupte coalitiepartijen.
Ik stem op de PVV weg met die Rutte
Ik zie geen enkele reden om te veranderen.

Ik twijfel of ik ga stemmen

•

Vertrouwen in politiek kwijt
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Let op: laag aantal respondenten
Onderstaande vraag wordt alleen getoond aan respondenten die vraag 5 met ‘Ik twijfel of ik ga niet
stemmen’ of ‘Ik ga niet stemmen’ hebben beantwoord.

5.1 Wat is voor u een reden om (misschien) niet te gaan
stemmen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
Praktische belemmeringen (tijd, locatie van het
stembureau, vervoer etc.)

0%

Ik geloof niet dat mijn stem het verschil maakt

0%

Ik weet niet op welke partij ik moet stemmen

0%

Ik heb geen vertrouwen in de politici

(n=7)

47%

Andere reden
Weet niet

63%
0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "5.1 Wat is voor u een reden om (misschien) niet te gaan stemmen?" antwoordt 63% van
de respondenten: "Andere reden, namelijk:".

Andere reden, namelijk:
•
•
•
•

Corona (2x)
Gezondheid
Nooit gestemd
Ze maken nooit waar wat ze beloven, het ene schandaal na het andere en Rutte blijft gewoon
zitten. Stemmen heeft geen zin.

Toelichting
•

Ze maken nooit waar wat ze beloven, het ene schandaal na het andere en Rutte blijft gewoon
zitten. Stemmen heeft eigenlijk geen zin.
Het hele ambtenaren stelsel werkt niet en is zeer inefficiënt en incapabel, ook de top die in de
ministeries zit.
Zodra ze daar niets aan doen heeft het geen nut nieuwe ministers aan te stellen die toch blind
doof en stom gehouden blijven.
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6 Kijkende naar de vorige Tweede Kamerverkiezingen:
vindt u dat de partij waarop u heeft gestemd uw stem goed
heeft gebruikt?
Ja

(n=181)

30%

Deels

34%

Nee

23%

Weet niet

13%

Ik heb niet gestemd tijdens de vorige Tweede
Kamerverkiezingen

1%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "6 Kijkende naar de vorige Tweede Kamerverkiezingen: vindt u dat de partij waarop u heeft
gestemd uw stem goed heeft gebruikt?" antwoordt 34% van de respondenten: "Deels".

Toelichting
Ja

•

•
•
•

Alleen vind ik dat een coalitie niet moet bestaan uit een paar bijeen gekomen mensen
die een beetje aardig voor elkaar zijn, want dat is erg ondemocratisch. De
grootstepartij en de een na grootste en desnoods de partij die naarna de grootste is
enz. Dan pas vertegenwoordig je de meerderheid.
Baudet doet zijn best..
Doet deze partij altijd.
Natuurlijk, anders had ik een andere keuze gemaakt.

Deels

•

Andere partijen zijn niet zo geïnteresseerd wat er met de ouder wordende mens in de
samenleving.
Zorg is uitgekleed en duur, het pensioen waar ze samen met de werkgever voor
gespaard hebben wordt afgepakt door de achterlijke reken rente te hanteren terwijl
de rente van de beleggingen vele malen hoger is. Je wordt gewoon uitgehongerd.

Nee

•

De partij waar ik vorige keer op heb gestemd heeft toen (helaas) geen zetel gehaald.
Doet nu niet mee.

Weet
niet

•

Je wordt toch belazerd.
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Sommige mensen stemmen op een partij, terwijl andere eerder voor de kandidaat gaan.
Een leeswijzer voor onderstaande vraag is opgenomen in hoofdstuk 1.2.

7 Wat is voor u het meest van belang bij uw stemkeuze? Geef uw voorkeur
aan de hand van een top 3.
(Benoem een top 3 waarbij nummer 1 het antwoord is dat uw meeste voorkeur heeft. Wanneer u op 'Geen
voorkeur' of 'Weet niet' klikt dan wordt uw rangschikking gewist.)

(n=177)

90%
80%

2,0

70%
3,0

60%

2,6

50%

2,0

40%
30%
20%

10%

1,0

3,3

3,3
3,7

3,7

3,9

3,8

0%

Vraag "7 Wat is voor u het meest van belang bij uw stemkeuze? kan op verschillende manieren
worden geanalyseerd, namelijk: op basis van de gemiddelde score, op basis van hoe vaak een
antwoord op de eerste plaats wordt gezet en hoe vaak een antwoord in de top drie wordt benoemd.
Als gekeken wordt naar de gemiddelde score, komt de volgende top drie naar voren:
1. De standpunten voor bepaalde onderwerpen (2,0)
2. De inzet van de afgelopen jaren (2,6)
3. De aanpak van het coronavirus tot nu toe (3,3)
3. De partij (3,3)
Als gekeken wordt naar hoe vaak een antwoord op de eerste plek wordt gezet, komt de volgende top
drie naar voren:
1. De standpunten voor bepaalde onderwerpen (50%)
2. De inzet van de afgelopen jaren (24%)
3. De aanpak van het coronavirus tot nu toe (9%)
3. De partij (9%)
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Als gekeken wordt naar hoe vaak een antwoord genoemd wordt in de top drie, komt de volgende top
drie naar voren:
1. De standpunten voor bepaalde onderwerpen (81%)
2. De inzet van de afgelopen jaren (65%)
3. De aanpak van het coronavirus tot nu toe (40%)

Anders, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De ideologische uitgangspunten
De politiek moet gaan veranderen. We kunnen niet door met partijen die niet meebewegen
Die opkomt voor indexatie pensoen en lgere belastingen
Duurzaamheid
Een stem TEGEN de Corona waanzin.
Geen idee want ze maken nooit waar wat ze beloven, het ene schandaal na het andere en Rutte
blijft gewoon zitten. Stemmen heeft geen zin.
Het blunderen van de elite.
Hoe gaan we de toekomst in.
Hoeveel er waargemaakt wordt van wat beloofd werd.
Huren, deze zijn veelste hoog
Kerncentrale, geen windturbines
Klimaat
Klimaatstandpunt
Onderwijs
Strategie op de toekomst
Voorkeur voor een vrouw
Wat ik er aan heb als aow_er want voor deze groep sociaal minderen is weinig ofwel geen
aandacht geweest de laatste 10 jaar
Windmolen problematiek
Zal deze onderwerpen worden genoemd in de partij die ik ga stemmen.

Toelichting
•
•
•

Geen idee want ze maken nooit waar wat ze beloven, het ene schandaal na het andere en Rutte
blijft gewoon zitten. Stemmen heeft geen zin.
De waan van de dag bepaald dus mijn stem.
Mannen redden het wel ,vrouwen hebben een steuntje nodig
Men beloofd veel en doet weinig.
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In de aanloop naar de verkiezingen stellen de partijen hun eigen verkiezingsprogramma op.
In deze verkiezingsprogramma's staat wat de visie van de partij is per onderwerp en wat de
plannen zijn voor de komende jaren.
Een leeswijzer voor onderstaande vraag is opgenomen in hoofdstuk 1.2.

8 Welke onderwerpen zijn voor u het meest van belang bij uw stemkeuze?
Geef uw voorkeur aan de hand van een top 5.
(Benoem een top 5 waarbij nummer 1 het onderwerp is dat voor u het meest van belang is. Wanneer u op
'Geen voorkeur' of 'Weet niet' klikt dan wordt uw rangschikking gewist.)
60%

(n=171)

50%

5,0

40%

4,3

4,0

4,4

3,0

30%
5,0

5,0

20%

5,3

4,9

5,1 5,1

5,0

2,0

5,0

5,0
5,2

5,2

1,0

5,5
10%

5,8

5,9

5,8

5,9

6,0

0%

Bij vraag "8 Welke onderwerpen zijn voor u het meest van belang bij uw stemkeuze? Geef uw
voorkeur aan de hand van een top 5." kan op verschillende manieren worden geanalyseerd, namelijk:
op basis van de gemiddelde score, op basis van hoe vaak een antwoord op de eerste plaats wordt
gezet en hoe vaak een antwoord in de top drie wordt benoemd.
Als gekeken wordt naar de gemiddelde score, komt de volgende top 8 naar voren:
1. Economie (4,3)
2. Duurzaamheid (4,4)
3. Natuur en milieu (4,9)
4. Aanpak van het coronavirus (5,0)
4. Migratie, asielbeleid en integratie (5,0)
4. Veiligheid en privacy (5,0)
4. Werkgelegenheid en inkomen (5,0)
4. Zorg (5,0)
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Als gekeken wordt naar hoe vaak een antwoord op de eerste plek wordt gezet, komt de volgende top
vijf naar voren:
1. Duurzaamheid (19%)
2. Economie (18%)
3. Aanpak van het coronavirus (12%)
4. Migratie, asielbeleid en integratie (9%)
5. Pensioenen (8%)
Als gekeken wordt naar hoe vaak een antwoord genoemd wordt in de top drie, komt de volgende top
vijf naar voren:
1. Economie (49%)
2. Zorg (41%)
2. Klimaat en duurzaamheid (41%)
3. Veiligheid en privacy (35%)
4. Werkgelegenheid en inkomen (34%)

Ander onderwerp, namelijk:
•
•
•
•
•

ALLE GENOEMDE ZIJN VOOR MIJ PARTIJ BELANGRIJK. ER MOET PUIN GERUIMT WORDEN.
JAMMER MAAR WAAR.
Huur
Investeren in het openbaar vervoer i.p.v. te bezuinigen
Meer politie
Toeslagenaffaire, positieve rol Pieter Omtzigt

Toelichting
•

Mijn stem zal zeker gaan naar de partij die zich het meest verzet tegen 'de Rutte en de Jonge
indoctrinatie en leugens...'
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De voorbereidingen voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen zijn in volle gang. Op
verschillende manieren kunt u zich informeren. Denk hierbij aan kranten, sociale media,
partijprogramma's en de online stemwijzer.

9 Waar haalt u informatie vandaan om uw stemkeuze te
bepalen? Kies maximaal 3 antwoorden die het meest op u
van toepassing zijn.
(n=181)

(Meerdere antwoorden mogelijk)
Ik zoek zelf informatie bijeen op internet

60%

Ik stem altijd op dezelfde partij

9%

Gesprekken met familie/vrienden/collega’s

20%

Kranten/tijdschriften

26%

(Nieuws)websites en nieuwsapps

28%

Online stemwijzer

55%

Partijbijeenkomsten/debatten (online)

9%

Sociale media

16%

Televisie/radio

27%

Zelf lezen van partijprogramma’s

28%

Andere manier
Nergens, ik ga niet stemmen

3%
0%

Weet niet

2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "9 Waar haalt u informatie vandaan om uw stemkeuze te bepalen? Kies maximaal 3
antwoorden die het meest op u van toepassing zijn." antwoordt 60% van de respondenten: "Ik zoek
zelf informatie bijeen op internet".

Andere manier, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•

Debatten volgen
Een combinatie van de genoemde stellingen.
Het hele jaar door hun standpunten volgen.
Het is een combinatie van van alle bovenstaande factoren bij elkaar, maar vooral de
werkzaamheden die uit de overheid gevoerd worden. Dat kun je zien in debatten en
waar ze sterk voor staan.
Kijk zelf naar een programma van de partij
Op basis van gevoel en uitvoering van de partijen de afgelopen jaren.
Vnl de sites die door de social media worden geblockt, want die vertellen de waarheid.

Toelichting
Ik zal me tot de laatste
vezel verzetten tegen de
corona

maatregelen zoals 1,5
meter, de mondkapjes,
de PCR

test met de vals

:

positieven, en de
vaccinaties die meer
kwaad dan goed
doen...
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3. TipNissewaard
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving. Politici gooien wel eens een balletje op en luisteren wat de reacties zijn. Luisteren ze
dan ook echt? Hoe vaak hoor je: ze doen maar, ze luisteren toch niet naar ons?
Groot Nissewaard en Toponderzoek willen de betrokkenheid van de inwoners van Nissewaard
vergroten. Via het panel TipNissewaard.nl kunnen alle inwoners van Nissewaard hun mening kenbaar
maken over onderwerpen die leven in hun samenleving.
Op www.tipnissewaard.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd worden
deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.
De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn
niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de ond erwerpen zijn
sterk afhankelijk van de actualiteit.
TipNissewaard is een gemeenschapspanel,
opgezet vanuit de gemeenschap. Heeft u vragen
over dit initiatief, dan kunt u deze altijd stellen
aan enquete@toponderzoek.com. Het is ook
mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen
voor peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.

TipNissewaard maakt het gemakkelijk om
zonder veel moeite je zegje te doen!

Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder
‘Duurzaamheid’, ‘Parkeren’ en ‘Vuurwerk’.
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4. Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860100

Toponderzoek is lid van MOA.
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