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 Uw kenmerk : 2011BEM56 
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 Contactpersoon : Van Dopperen 
 E-mail : ron.van.dopperen 
 @provincie-utrecht.nl 
 Doorkiesnr. : 030-2583196 
 Bijlage(n) : - 
 

Onderwerp: Evaluatie campagne Kies Jouw Utrecht! 
 
Voorgestelde behandeling: ter kennisname 
 
Geachte dames en heren, 
 
Inleiding 
Van 1 februari t/m 2 maart 2011 heeft de provincie een opkomstbevorderende campagne gevoerd rondom de 
Statenverkiezingen: Kies Jouw Utrecht! De campagne, die is begeleid door de afdeling Communicatie en de 
Statengriffie, was politiek neutraal geladen, in de vorm van een promotie van de Stemwijzer. De strategie was 
gericht op een heldere en eenduidige communicatie, waarbij duidelijk werd gemaakt: het belang om te gaan 
stemmen én dat er iets te kiezen viel. De Stemwijzer is om deze reden het vehikel en het centrale onderwerp van 
de ondersteunende campagne geworden. 
 
In opdracht van de provincie Utrecht heeft bureau Tangram een evaluerend onderzoek uitgevoerd naar de 
effecten van deze campagne. De belangrijkste conclusies en aanbevelingen zijn in deze notitie bijgesloten. 
 
Voorgeschiedenis 
Bij de Provinciale Statenverkiezingen van 2 maart 2011 hebben 565.567 van de 917.157 kiesgerechtigde 
inwoners van de provincie Utrecht hun stem uitgebracht. Dit betekent een opkomstpercentage van 61,7%. De 
opkomst in Utrecht was daarmee de hoogste van Nederland.  
 
De provincie Utrecht heeft voorafgaand aan de Statenverkiezingen een communicatiecampagne ontwikkeld met 
als doel de inwoners bewust te maken van deze verkiezingen. Concreet was de campagne erop gericht om 
potentiële stemmers via de website www.stem2maart.nl ertoe te bewegen te gaan stemmen. De ambitie was om 
minimaal de opkomst te evenaren van de Statenverkiezingen die in 2007 werden gehouden en daaraan met 
behulp van deze campagne een directe bijdrage te leveren. Het opkomstpercentage was in 2007 49,9%. 
Overigens scoorde Utrecht toen ook bovengemiddeld, vergeleken met de andere provincies.  
 
Essentie / samenvatting: 
“Kies Jouw Utrecht!” heeft zichzelf bewezen als een goed campagneconcept dat kan concurreren met de inzet 
van de Stemwijzer en het Kieskompas in overige provincies. De meting van Tangram rechtvaardigt de conclusie 
dat door de eenvoud van het concept, de korte looptijd en de afgewogen mix in de media-inzet een bereik is 
gegenereerd dat ruimschoots voldoet aan de communicatiedoelstelling: een bijdrage leveren aan het minimaal 
handhaven van de stembusopkomst van 2007. Dit bereik was waarschijnlijk nog hoger geweest als gekozen was 
voor het laden van meer concrete regionale kwesties en een andere redactionele invulling van de 
Provinciepagina. 
 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 
 

Financiële consequenties 
NVT 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
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Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
 
Verzocht wordt kennis te nemen van de conclusies en aanbevelingen over de evaluatie van deze ondersteunende 
verkiezingscampagne. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, H. Goedhart 
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Inleiding 
 
In het hart van de ondersteunende campagne stond de Stemwijzer provincie Utrecht. Deze Stemwijzer is door de 
politieke partijen in PS uitgekozen als kieswijzer voor potentiële stemmers. De Stemwijzer kreeg een centrale 
plek in de communicatie. De provincie wilde langs deze weg potentiële kiezers ervan bewust maken dat over 
concrete kwesties die spelen in het gebied keuzes worden gemaakt, die van vitaal belang zijn voor de toekomst 
van de omgeving. De stellingen voor deze Stemwijzer – waarop de partijen een standpunt hebben bepaald - zijn 
door Instituut voor Publiek en Politiek (IPP) opgesteld, in samenspraak met de politieke partijen. De 
overkoepelende campagne had als doel om zoveel mogelijk inwoners met deze boodschap te benaderen en aan te 
sporen om de Stemwijzer in te vullen. Deze campagne was een coproductie van de Statengriffie en de afdeling 
Communicatie. Ter ondersteuning is het bureau O Utrecht ingeschakeld voor de conceptontwikkeling en 
productiebegeleiding. 
 
“Kies Jouw Utrecht!” was een kortlopende teasercampagne die op 1 februari 2011 van start ging met de 
lancering van de website www.stem2maart.nl Dit moment viel samen met de start van de partijpolitieke 
campagnes. De basis voor de campagne lag in een plan van aanpak dat in het najaar in de commissie BEM is 
behandeld en goedgekeurd. Uit een bureaucompetitie is vervolgens een concept gekozen, met instemming van de 
klankbordgroep communicatie die bestond uit vertegenwoordigers van zittende politieke partijen. De 
lijsttrekkers voor de verkiezingen waren op dat moment nog niet bekend, evenmin de inhoud van de 
verkiezingsprogramma’s.  
 
Gezien de politiek-neutrale opzet en de communicatiedoelstelling om zoveel mogelijk inwoners te bereiken, is 
eind 2010 voor het volgende campagneconcept gekozen: 
 
Prikkel = Vier thema’s, via de Stemwijzer, outdoor en www.stem2maart.nl
Kiezer centraal= Kies Jouw Utrecht! (pay off) 
De oproep = Stem 2 maart! 
De actie = Doe de Stemwijzer 
Interactie = #kiesjouwutrecht (Twitterkanaal voor contact met lijsttrekkers) 
De afzender = Logo provincie Utrecht 
 

De looptijd van de campagne was 4 weken. Gedurende deze vier weken zijn 4 thema’s geladen: mobiliteit, 
wonen, natuur en bezuinigingen. Deze thema’s waren bedoeld om duiding te geven op de vraag op welke 
beleidsterreinen de provincie Utrecht actief is. Bovendien kon zo in de tijd sturing worden gegeven aan de inzet 
van de eigen media van de provincie Utrecht, die eveneens op deze campagne aanhaakten, en aan de bijdragen 
vanuit de partijpolitieke campagnes. In overleg met de commissie BEM is gekozen voor een generieke 
benadering en zijn voor deze campagne – behalve de potentiële stemmers – geen specifieke doelgroepen 
geselecteerd, zoals Utrechtse jongeren. 
 
Vanaf januari 2011 is gestart met ontwikkeling van de mediamix. De opzet was een cross-mediale campagne, 
waarbij naast de traditionele middelen zoals publicaties en outdoor displays ook social media als Twitter werden 
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ingezet. De provincie heeft daarom voor de politieke partijen een toolkit ontwikkeld. Deze bestond behalve 
folders, posters en banieren uit een cursus social media/gebruik van Twitter. Met deze ondersteuning wilde de 
campagneorganisatie een platform bieden aan de politieke partijen voor het versterken van het bereik van de 
gezamenlijke boodschap “Kies Jouw Utrecht!” 
 
De volgende communicatiemiddelen zijn ingezet: 
 
-Campagnesite www.stem2maart.nl (online platform + #kiesjouwutrecht) 
-Stemwijzer provincie Utrecht  
-Speciale uitgave van het Provincie Utrecht magazine 
-Vier speciale uitgaven van de Provinciepagina in de Utrechtse huis-aan-huisbladen 
-Outdoor: displays op stations, buitenzijde van streekbussen en driehoeksborden op diverse locaties in alle 
Utrechtse gemeenten (zichtbaar vanaf circa 20 februari 2011) 
-Advertenties print in alle Utrechtse huis-aan-huisbladen, met verwijzing naar de Provinciepagina 
-Online advertenties: Google Adwords, DPS, bannering vanaf alle provinciale websites, gemeentesites, 
www.ad.nl en www.rtvutrecht.nl
-Lijsttrekkersdebat en directe uitzending verkiezingsavond door RTV Utrecht (gratis co-productie met RTV 
Utrecht) 
-Toolkit voor politieke partijen: banieren, digitale formats campagnemateriaal, folders, flyers, Twittercursus 
-Free publicity: tijdens start campagne en aansluitend (ook via de eigen media) 
 
Alle bovengenoemde communicatiemiddelen zijn binnen de afgesproken planning opgeleverd en ingezet. Als 
“extra” actie is vlak voor de verkiezingsdag een guerilla-activiteit uitgevoerd, waarbij langs alle wegen op 
locaties bij de provinciegrenzen een groot stempotlood is bevestigd op de borden “Welkom – provincie Utrecht”. 
Een posteractie op de verkiezingsborden in de Utrechtse gemeenten is vervallen, als gevolg van herschikking 
van budget.  
 
Voor de campagne is gebruik gemaakt van een plan dat op 30 november 2011 is vastgesteld in een stuurgroep 
die bestond uit de cdK, de algemeen directeur, het hoofd Communicatie en de griffier. De uitvoering was in 
handen van een campagneteam dat bestond uit communicatiemedewerkers  en –adviseurs van de afdelingen 
CMU en Griffie. 
 

Inhoudelijke resultaten 
 
Om een betrouwbaar beeld te krijgen van de effecten van de campagne “Kies Jouw Utrecht!” heeft de provincie 
Utrecht aan Tangram opdracht gegeven voor een representatieve steekproef. Deze is gehouden op 3 en 4 maart 
2011 onder 998 kiesgerechtigde inwoners van de provincie Utrecht. Dit onderzoek is uitgevoerd aan de hand van 
een online enquête en telefonisch veldwerk. 
 
De belangrijkste conclusies op een rij: 
 
Bereik:

-In totaal hebben we 435.218 personen bereikt met deze provinciale verkiezingscampagne. Het gaat hier om 47% 
van de doelgroep. Onder de doelgroep stemmers lag dit percentage overigens hoger (57%). Ter vergelijking: het 
bereik van de verkiezingscampagne van de provincie Utrecht in 2007 lag op 30%. Dat is dus een groei van het 
bereik met ruim 50%. 
 
-Het hoogste bereik in de mediamix lag bij de outdoor communicatiemiddelen (34,1%), de Stemwijzer (27,8%), 
de Provinciepagina (27,4%) en de printadvertenties (23,3%). Het bereik met de online promotie lag vergeleken 
daarmee lager: 14,5%. RTV Utrecht haalde een bereik van 7,8%, de campagnesite van 7,1% en de inzet van 
Twitter 1,4%. 
 
Dat de meeste respondenten vooral de outdoor herkenden, is overigens niet zo merkwaardig omdat de inzet van 

dit soort communicatiemiddelen vooral bepalend is voor de zichtbaarheid van een campagne. 
 
-Omdat de opzet was een multimediale campagne te bouwen, is van belang om te weten hoe de bezoekers op de 
Stemwijzer provincie Utrecht zijn gekomen. De sitestats van www.stem2maart.nl laten zien dat deze website 
goed was voor 27% van het totaal aantal bezoekers van de Stemwijzer. Het onderzoek van Tangram laat 
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overigens een hoger percentage zien. Van het aantal gebruikers van de campagnesite geeft 44% aan dat zij 
hebben doorgeklikt naar de Stemwijzer., aldus Tangram.  
 
-Zowel de campagnesite als de Stemwijzer lieten in de laatste paar dagen een hoge piek zien in het aantal 
bezoekers. Bij de Stemwijzer verdubbelde het aantal bezoekers vanaf 28 februari 2011 en kwam het totaal uit op 
130.864 gebruikers. Vergeleken met de drie andere provincies die eveneens de Stemwijzer hebben ingezet, 
betekent dit dat Utrecht - vergeleken met de cijfers van 2007 - samen met Noord-Brabant de best scorende 
provincie  is. Het aantal bezoekers is ruim verdrievoudigd. Afgemeten naar het aantal stemmers in de provincie 
Utrecht was het effectief bereik eveneens hoog: 25%. De vergelijking met het Kieskompas laat zien dat Utrecht 
boven het gemiddelde van 10% bereik onder alle inwoners scoorde. 
 
-De campagnesite was niet het enige effectieve communicatiekanaal voor de promotie van de Stemwijzer. 
Hoewel zeker een derde deel van de bezoekers via deze site op de Stemwijzer zijn gekomen, is ook relatief veel 
bezoek getrokken vanaf de meer traditionele media. Online advertenties, zoals Google Adverts, leverden volgens 
Tangram naar rato evenveel bezoek op als de printmedia (Provinciepagina en advertenties in de huis-aan-
huisbladen). Opmerkelijk is dat ook de uitzendingen van RTV Utrecht goed scoorden. Van het aantal 
respondenten dat aangaf de Stemwijzer te hebben gebruikt, heeft 29% ook naar RTV Utrecht gekeken en 
geluisterd. Dit bevestigt de conclusie dat een goede multimediale campagne niet zonder de traditionele media 
kan. Het bereik met de outdoor communicatiemiddelen was goed voor wat betreft de promotie van de 
zichtbaarheid van de campagne. Verhoudingsgewijs lag de cross-over naar bezoek van de campagnesite (14%) 
echter lager. 
 
-De tactiek om met het Twitterkanaal interactie aan te jagen met de politieke lijsttrekkers en bezoek te stimuleren 
op de campagnesite heeft goed gewerkt. Van alle Twitteraars gaf 50% aan ook de website te hebben gebruikt. 
Het gebruik van het Twitterkanaal wisselde van dag tot dag, maar was zeker aan het einde van de campagne 
omvangrijk. Op 28 februari jl. stond de teller op een uniek bereik voor die dag van 24.002 personen. Dit was 
bijna evenveel als het officiële landelijke Twitterkanaal voor de PS-verkiezingen. Op een enkele uitzondering na 
hebben alle partijen hiervan actief gebruik gemaakt. Met name de retweets op boodschappen van landelijke 
politieke kopstukken zorgden voor veel bezoek op de #kiesjouwutrecht. 
 
Bijdrage campagne aan bewustwording en stemgedrag

De evaluatie laat zien dat – behalve een goed bereik – de campagne ook een rol van betekenis heeft gespeeld bij 
de politieke bewustwording en het stemgedrag van de inwoners. Op de vraag of men naar aanleiding van deze 
campagne zich meer bewust is geworden van het belang om te gaan stemmen, gaf een derde deel van de 
respondenten een positief antwoord. De campagne heeft verder onder ruim 40% bijgedragen aan een beter begrip 
van de verkiezingsdag 2 maart 2011 en van de slogan: Kies Jouw Utrecht!  
 
Dan de hamvraag: heeft de verkiezingscampagne eraan bijgedragen dat men is gaan stemmen? Van de mensen 
die bereikt zijn en ook zijn gaan stemmen, zei 25% dat de campagne daarop in enigerlei wijze invloed heeft 
gehad. Dit is – rekening houdend met het trechtereffect van een campagne – een opvallend goed resultaat. Het 
meeste effect op stemgedrag lag bij de gebruikers van de Stemwijzer (29%) en bij inwoners die naar RTV 
Utrecht hebben gekeken (44%). Hierbij moet overigens wel de kanttekening worden gemaakt dat de Stemwijzer 
inmiddels een redelijk ingeburgerd begrip is onder veel inwoners en dat driekwart van de gebruikers aangaf deze 
website altijd te raadplegen tijdens verkiezingen. Bovendien geldt meer in het algemeen dat er veel publieke 
belangstelling was voor deze Statenverkiezingen. Externe factoren als deze hebben ongetwijfeld tevens eraan 
bijgedragen dat er zoveel belangstelling was voor deze provinciale campagne.  
 
Waardering campagne

Het rapportcijfer dat de inwoners aan de verkiezingscampagne gaven lag tussen 6,5 en 7. “Wat betreft de 
communicatie- inspanningen heeft de provincie Utrecht het volgens de inwoners goed gedaan”, aldus Tangram. 
“Slechts 5% vindt dat de provincie te veel aandacht aan de verkiezingen heeft besteed. Een op de drie inwoners 
(34%) vindt dat de provincie daar een goede balans in heeft gevonden en 18% vindt zelfs dat de provincie te 
weinig aandacht aan de verkiezingen heeft besteed. De 43% die hierover geen mening heeft, bestaat 
voornamelijk uit mensen die niets of weinig van de campagne hebben meegekregen.”. De waardering van de 
ondersteunende verkiezingscampagne in 2007 lag overigens aanmerkelijk lager (rapportcijfer 5-6). 
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Conclusies

Op basis van de evaluatie concludeert Tangram: 
 
“De keuze voor de korte en eenvoudige boodschap “Kies Jouw Utrecht: Stem 2 maart”, om kiezers te stimuleren 
naar de stembus te gaan, heeft gewerkt. Voor een deel van de kiezers heeft de campagne bijgedragen aan het 
bewustzijn dat er verkiezingen waren en waarom die belangrijk zijn. Bovendien heeft de campagne er voor 
gezorgd dat een weliswaar kleiner deel van de kiezers ook op zoek is gegaan naar meer inhoudelijke informatie. 
De weloverwogen mediamix blijkt vruchten af te werpen.” 
 
Tangram merkt verder op dat de keuze in de campagne om potentiële kiezers te prikkelen door gebruik te maken 
van de 4 thema’s een communicatief goede invalshoek heeft opgeleverd. Het valt op dat kiezers die meerdere 
campagne-uitingen hebben gezien, zich bij de keuze voor een partij beduidend vaker (26,4%) door regionale 
kwesties laten leiden, dan kiezers die niet door de campagne zijn bereikt (13,5%). Het lijkt er dus op dat de 
ondersteunende campagne de betrokkenheid van burgers bij specifieke provinciale thema’s heeft vergroot. Deze 
thema’s (natuur, wonen, mobiliteit en bezuinigingen) waren overigens in het campagneconcept verwerkt als 
algemene aanduidingen. In de oorspronkelijke opzet voor de campagne was het voorstel om met veel concretere 
politieke dilemma’s te werken. Zoals:  
 
*Edelherten op de Heuvelrug? 
*Rekeningrijden op de Ring Utrecht? 
*Wonen in de polder Rijnenburg? 
*Geld voor de Utrechtse Filmdagen? 
 
Deze concrete kwesties zijn, op verzoek van de politieke partijen, verwijderd uit het campagneconcept. In plaats 
daarvan zijn de meer algemene thema’s benoemd. Gezien de belangstelling onder het electoraat voor dit soort 
onderwerpen is dit een gemiste kans gebleken. Met een meer prikkelende doorvertaling van het 
campagneconcept was het bereik onder de Utrechtse inwoners waarschijnlijk nog groter geweest.  
 
Provinciepagina 
Tangram heeft in een aanvullende meting ook onderzoek gedaan naar het bereik en de waardering van de 
Provinciepagina die in de Utrechtse huis-aan-huisbladen is gepubliceerd. Daarvoor zijn in februari jl. vier 
specials aangemaakt in een afwijkende opzet. Uit deze extra meting blijkt dat het bereik met 37% vergelijkbaar 
is met de laatste meting die in 2008 naar de Provinciepagina is uitgevoerd. Echter, de waardering valt met een 
6,6 aanmerkelijk lager uit dan de 7,4 in het jaar 2008. Ook hebben, vergeleken met de voorlaatste meting, vijf 
keer zoveel minder mensen de pagina’s daadwerkelijk gelezen; het effectief bereik ligt dus veel lager. Dit 
teleurstellend resultaat heeft volgens Tangram te maken met het afwijkende format en de gebruikswaarde. Waar 
in de reguliere uitgaven informatieve artikelen werden gecombineerd met praktische service-informatie en 
citaten van bestuurders en politici was op verzoek van de politieke partijen in de vier Specials de kopij volledig 
gereserveerd voor quotes van de lijsttrekkers. Dit verklaart de slechtere waardering door de lezers, ten opzichte 
van 2008. 
 
Aanbevelingen

“Kies Jouw Utrecht!” heeft zichzelf bewezen als een goed campagneconcept dat kan concurreren met de inzet 
van de Stemwijzer en het Kieskompas in overige provincies. De meting van Tangram rechtvaardigt de conclusie 
dat door de eenvoud van het concept, de korte looptijd en de afgewogen mix in de media-inzet een bereik is 
gegenereerd dat ruimschoots voldoet aan de communicatiedoelstelling: een bijdrage leveren aan het minimaal 
handhaven van de stembusopkomst van 2007. Dit bereik was waarschijnlijk nog hoger geweest als gekozen was 
voor het laden van meer concrete regionale kwesties en een andere redactionele invulling van de 
Provinciepagina. 
 
Het advies is daarom om in de voorbereidingen voor de Statenverkiezingen van 2015 opnieuw het 
campagneconcept van “Kies Jouw Utrecht!” in te zetten en daarbij de Stemwijzer een centrale plek te geven. Op 
een aantal onderdelen zal de mediamix moeten worden bijgesteld. Zo waren de ervaringen met online bannering 
op de websites van het AD en RTV Utrecht teleurstellend. RTV Utrecht heeft zich als mediapartner door de 
uitzendingen op radio en TV wel positief bewezen, getuige het verkeer dat werd gegenereerd naar de 
campagnesite en de Stemwijzer. Ook de inzet van printmedia bleek, net als in 2007, positief uit te pakken. 
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Toolkit 
De toolkit die voor de partijen was ontwikkeld om de gezamenlijke campagne te versterken is redelijk goed 
ontvangen. Alle partijen hebben deelgenomen aan de Twittercursus en een aanzienlijk deel van hen heeft tijdens 
de campagne getwitterd. De digitale middelen (banner voor op de website, logo voor op twitteraccount) zijn 
nauwelijks gebruikt. De folders en de poster zijn door veel partijen ingezet tijdens de campagne. Voor elke partij 
was ook een rolbanier beschikbaar, maar deze is door bijna geen van de partijen gebruikt. Voor de campagne 
over vier jaar is de aanbeveling om de partijen nog nadrukkelijker te vragen of ze van ondersteunende middelen 
gebruik willen maken, en zo ja van welke middelen.  
 
Proces 
De voorbereidingen op de campagne kregen eind 2010 vaste vorm, nadat het plan van aanpak in de commissie 
BEM was behandeld. Voor de zomer van 2010 is ook een Battle of Concepts uitgeschreven, die overigens niet 
het gewenste resultaat opleverde. Het uiteindelijke campagneconcept is uit een bureaucompetitie (pitch) 
gekomen, waarna het campagneplan is geschreven en de begroting voor de uitrol.  
 
Terugkijkend is de conclusie dat de verkiezingscampagne meerdere opdrachtgevers had, wat niet bevorderlijk is 
geweest voor het werkproces. Vanaf november 2010 rapporteerde het campagneteam behalve aan de 
klankbordgroep communicatie PS aan een Stuurgroep die bestond uit de cdK, griffier, algemeen directeur en 
hoofd Communicatie. Een leerpunt is dat de lijsttrekkers niet eerder dan rond de jaarwisseling bekend waren. 
Datzelfde gold voor de inhoud van de verkiezingsprogramma’s. Op dat moment moesten – gezien de planning 
naar 2 maart - de communicatiemiddelen al wel in productie en was er geen sprake meer van een directe invloed 
op dit proces door de politiek.  Een tweede aandachtspunt was de samenwerking met IPP bij de totstandkoming 
van de Stemwijzer.  
 
Het verdient daarom aanbeveling om het opdrachtgeverschap in voorkomende gevallen beter uit te lijnen. 
Overigens verliep de samenwerking tussen de afdeling Communicatie en de Statengriffie vanaf het moment dat 
de campagne gestalte kreeg naar ieders tevredenheid. Ook de organisatie van de verkiezingsavond verliep over 
de gehele linie positief.  
 


