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INTERVIEW

WAAROM IS STEMMEN BELANGRIJK?

GA JE STEMMEN? EN WAAROM? 
Ik vind het eigenlijk wel belangrijk dat je jezelf  
laat horen.  
Jouw mening telt ook.  
Ook al heb je een beperking.  
Iedereen is hetzelfde.

WELKE POLITIEKE ONDERWERPEN VIND JE BELANGRIJK?
Ik vind de zorg heel belangrijk. 
Het gaat nu niet goed met de zorg in Nederland.  
Bijvoorbeeld in verpleegtehuizen.  
Bij mij valt het gelukkig mee. 

HOE KIES JE OP WELKE PARTIJ JE STEMT?
Een huisgenoot is actief bij een politieke partij.  
Met hem praat ik over politiek.  
Ook volg ik de verkiezingen op televisie.  
Ik kijk bijvoorbeeld het nieuws, EenVandaag en Radar. 
Bij mij in de buurt is een verkiezingsbijeenkomst.
Daar ga ik ook naartoe.

GA JE STEMMEN? EN WAAROM?  
Ik ga zeker stemmen. Omdat het erg belangrijk is. 
Vooral voor mensen met een beperking. Bezuinigingen 
door de politiek raken juist de zwakkeren. En daarom 
moeten wij zorgen dat we gehoord worden. Ik zet me 
hier ook als ervaringsdeskundige voor in.

WELKE POLITIEKE ONDERWERPEN VIND JE BELANGRIJK? 
De kosten die mensen moeten betalen voor zorg.  
Er wordt nu te weinig vergoed en de premies zijn  
te hoog. Mensen horen niet gestraft te worden omdat  
ze beperkt zijn. Mensen komen nu soms geld tekort.

HOE KIES JE OP WELKE PARTIJ JE STEMT? 
Ik lees de programma’s van de politieke partijen.  
Ik kijk filmpjes op Facebook of internet.  
Als er bijeenkomsten zijn over de zorg of over  
mensen met een beperking, dan ga ik daar heen.  
En ik voer gesprekken met leden van  
een politieke partij. 

In Nederland mogen alle 

mensen vanaf 18 jaar stemmen.

Wij mogen kiezen welke mensen  

in de Tweede Kamer komen.

De Tweede Kamer beslist  

over belangrijke plannen  

voor Nederland.

JOUW STEM  
IS BELANGRIJK
 

Mensen in de Tweede Kamer moeten weten wat de mensen in Nederland willen.

Daarom is het belangrijk dat jij stemt op iemand die ongeveer hetzelfde wil als jij.

Door te stemmen laat je weten wat jij belangrijk vindt.

Andries Lever, 31 jaar, uit Lexmond 
Tineke Bosse, 43 jaar, uit Tilburg
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waarom is stemmen belangrijk?OP WIE KAN IK STEMMEN?

PARTIJEN  
OF PERSONEN?
Iedereen in de Tweede Kamer hoort  

bij een politieke partij.

Politieke partijen hebben ideeën  

voor Nederland.

Je stemt op een persoon in een  

politieke partij.

Hoe meer stemmen een partij krijgt,  

hoe meer mensen uit die partij in  

de Tweede Kamer mogen.

Jij en alle andere mensen die gaan  

stemmen bepalen dus samen wie er  

in de Tweede Kamer komen.

En wie de beslissingen in Nederland 

mogen nemen.

OP WELKE PARTIJEN  
KAN IK STEMMEN?

... en dit zijn ze nog lang niet allemaal!
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HET STEMBILJET

VVD
Mark Rutte

PvdA 
Lodewijk Asscher

PVV 
Geert Wilders

SP
Emile Roemer

CDA
Sybrand Buma

D66
Alexander Pechtold

Bovenaan staan de partijen. 
Kijk dus eerst waar de partij van jouw keuze staat.1

Er staan veel namen op het stembiljet.
Bij iedere partij hoort een lijst met namen.
Kies de persoon op wie jij graag wilt stemmen.
Veel mensen kiezen voor de bovenste naam.
Maar dat hoeft niet.

2
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SGP
Kees van der Staaij 

Partij voor de Dieren 
Marianne Thieme

50PLUS
Henk Krol 

DENK
Tunahan Kuzu

foto: Roel W
ijnants

VNL (VoorNederland)
Jan Roos

ChristenUnie
Gert-Jan Segers

GroenLinks
Jesse Klaver

Kleur met het rode potlood
het rondje in bij de persoon 
op wie jij wilt stemmen.

3
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WAAROVER BESLIST DE TWEEDE KAMER? 

De Tweede Kamer beslist over belangrijke plannen voor Nederland.  

Die plannen gaan bijvoorbeeld over economie, zorg, onderwijs, verkeer en veiligheid.
Ook controleert de Tweede Kamer of plannen goed worden uitgevoerd. 

Hier vergadert de Tweede Kamer.

VEILIGHEID

Iedereen wil graag dat het veilig is in Nederland.  

Sommige politieke partijen willen zorgen voor 

veiligheid door bijvoorbeeld strengere straffen, 

meer politie op straat en beveiligingscamera’s. 

Andere politieke partijen vinden dat je naar  

de oorzaak moet kijken. Mensen die overlast 

veroorzaken zijn bijvoorbeeld vaak mensen  

die zich vervelen of verslaafd zijn.  

Deze mensen moet je helpen.

MEEDOEN

Iedereen in Nederland moet mee kunnen doen.

Gebouwen, openbaar vervoer en websites moeten voor iedereen 

toegankelijk zijn. Dit is zo afgesproken in het VN verdrag 

voor gelijke rechten. 

Hoe gaat de Tweede Kamer 

zorgen dat alle bedrijven 

zich aan deze afspraak 

houden? En zijn er genoeg

werkplekken voor mensen 

met een beperking?

ZORG

Politieke partijen hebben verschillende ideeën over de zorg.

Nu moeten mensen een deel van de kosten voor medicijnen  

en zorg zelf betalen. Dit noemen  

we het ‘eigen risico’. Sommige  

partijen willen het eigen risico  

afschaffen.

MILIEU

Hoe gaan we in Nederland om met het milieu? 

Sommige politieke partijen willen strengere regels,  

om het milieu te beschermen. Zoals een verbod op grote stallen,

minder gebruik van gas en meer zonnepanelen. 

Andere politieke partijen vinden dat 

te strenge regels niet goed zijn 

voor de economie. Ze zijn bang 

dat bedrijven er last van hebben.
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Je krijgt een stempas.
Je krijgt van de gemeente een uitnodiging 
in de brievenbus. 
Deze uitnodiging heet een stempas. 
Op de stempas staat ook welk stembureau 
het dichtst bij je huis is. 

Je kiest een politieke partij. 
Bedenk voordat je gaat stemmen welke  
politieke partij jij het beste vindt.
Kijk bijvoorbeeld op www.stemwijzer.nl  
of op www.stemjijook.nu voor meer 
informatie.

 
Je krijgt een stembiljet.
Na de controle van je stempas krijg je  
een stembiljet.
Op het stembiljet staan alle politieke  
partijen die meedoen aan de verkiezingen.
Ook alle mensen op wie je kunt stemmen  
staan op het stembiljet. 
 

Kleur één vakje rood. 
Met dit stembiljet ga je een stemhokje in. 
Dat doe je alleen, want er mag niemand  
met je meekijken als je gaat stemmen.
In het stemhokje ligt een rood potlood. 
Kijk waar de naam staat van de persoon  
op wie je wilt stemmen. 
Kleur het vakje voor deze naam rood. 

Ga naar het stembureau.
Op woensdag 15 maart 2017 ga je met  
je stempas naar een stembureau. 
Neem ook je paspoort of identiteitskaart mee. 
Ieder stembureau is open van half acht  
’s morgens tot negen uur ’s avonds.

Lever je stempas in.
Op het stembureau lever je je stempas in.  
Laat ook je paspoort of identiteitskaart  
zien. 
Op het stembureau controleren ze  
wie je bent.

Lever je stembiljet in. 
Vouw het stembiljet weer op en stop het  
in de stembus.

Je hebt gestemd! 
Na negen uur ’s avonds worden alle stemmen geteld. 
Daarna weten we de uitslag. 
Je kunt de uitslag dan bijvoorbeeld vinden  
op www.nos.nl.

HOE KAN IK STEMMEN?
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REGELS VAN HET STEMMEN

Stemmen doe je alleen.
Je mag niet met zijn tweeën  
in een stemhokje staan.
Als je blind bent, mag er wel 
iemand met je mee om je  
te helpen.

Je mag zelf weten  
op wie je stemt.
Niemand mag jou dwingen  
om op een bepaalde partij  
te stemmen.

Stemmen is geheim.
Je hoeft aan niemand te ver-
tellen op wie je hebt gestemd.
Je mag het natuurlijk wel ver-
tellen, maar het hoeft niet.

Eén vakje rood maken.  
Verder mag je niet je naam  
op het stembiljet schrijven. 
Als je per ongeluk een fout 
hebt gemaakt, dan mag je  
een nieuw stembiljet vragen.

WAAR KUN JE STEMMEN?
Je mag in elk stembureau in jouw gemeente stemmen. Op je stempas  
staat het adres van een stembureau bij jou in de buurt. De stembureaus 
zijn woensdag 15 maart 2017 geopend van 07.30 uur – 21.00 uur.

WAT MOET JE DOEN ALS JE ZELF NIET KUNT GAAN STEMMEN?
Je mag iemand anders vragen om voor jou te stemmen. Die persoon moet in 
dezelfde gemeente wonen als jij. Je geeft die andere persoon toestemming 
door de achterkant van de stempas in te vullen. Jullie moeten daar allebei 
je handtekening zetten. Geef die persoon ook een kopie van je paspoort of 
identiteitskaart mee. Deze persoon mag jouw stem alleen tegelijk met zijn 
eigen stem uitbrengen.

WAT MOET JE DOEN ALS JE JE STEMPAS KWIJT BENT?
Je kunt tot 14 maart 12.00 uur een nieuwe stempas vragen. 
Je moet dan naar het gemeentehuis.

COLOFON

Samenstelling en tekst: 
ProDemos: Sedi van Loon, Ingrid Faas
Vormgeving: Lidewij Spitshuis ontwerpstudio
Druk: Rodi Rotatiedruk, Diemen

Stem jij ook is een initiatief van:  
MEE NL en ProDemos. 

Stem jij ook wordt gesteund door:

Wij bedanken de volgende organisaties voor hun bijdrage 
aan de totstandkoming van Stem jij ook?:

HANDIGE INFORMATIE

GEMEENTEHUIS

Wil je meer weten over stemmen  
en verkiezingen?  

Of meer kranten bestellen?  

Kijk op www.stemjijook.nu

ProDemos,
Hofweg 1H
2511 AA Den Haag
E info@prodemos.nl
I www.prodemos.nl

Waar beslist de Tweede Kamer over? En welke beslissingen neemt de Tweede Kamer niet?

Zet een cirkel om de vier dingen waar de Tweede Kamer over beslist.

antwoord: eigen risico bij zorg, milieuregels, geld voor politie en gebouwen voor iedereen toegankelijk

Geld voor politie

Hulp aan huis

Gebouwen voor iedereen toegankelijk

Plekken om te sportenEigen risico bij zorg

Goede fietspaden

Milieuregels

PUZZEL

voor mensen met een 
verstandelijke beperking


