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Voorwoord
Tijdens mijn eerste CMD project ‘slice of life’ was het de 
opdracht om een symbool te maken van een toegewezen stukje 
van Breda, een slice. In mijn toegewezen slice trof ik een volks-
tuin aan. In deze volkstuin bevonden zich tal van nationaliteit-
en en ondanks dat het één grote, gemeenschappelijke tuin was 
bleken de verschillen tussen de gebruikers enorm. In mijn ogen 
was het Nederland in het klein. 

De reden dat ik dit logo nu voor de cover van mijn exploratie 
inzet is omdat het huidige kiesstelsel in mijn ogen er ook voor 
zorgt dat iedereen, politiek gezien, in een hokje leeft. Je kan als 
kiezer op één partij stemmen en daarmee stem je automatisch 
op alle standpunten van die partij. 

De kans dat een kiezer over al deze punten hetzelfde denkt is in 
de realiteit klein (niet onmogelijk). Als kiezer ga je dus op zoek 
naar de partij die het beste bij je past. Dat betekent dat je op 
zoveel mogelijk standpunten overeenkomsten zoekt. De stem 
is als het ware dus een compromis aangezien een partij door-
gaans ook standpunten heeft waar een kiezer het minder of 
zelfs niet mee eens is.

In een ideale democratie verdwijnen alle kleine hokjes en is er 
meer verbinding mogelijk en hoeft een stem geen compromis te 
zijn.
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Inleiding
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Het idee dat ons huidige politieke systeem anders kan en 
misschien wel moet is bij mij ontstaan tijdens onderzoek naar 
immersive storytelling. Mijn vondst tijdens dat onderzoek was 
dat godsdiensten in mijn optiek de hoogst mogelijke vorm van 
immersive storytelling zijn. 

Met rituelen, gezegdes, architectuur, normen en waarden, 
klederdracht, enzovoorts, hebben godsdiensten tot op de dag 
van vandaag een prominente rol in de wereld zoals we die ken-
nen en ervaren.

Zelf ben ik niet gelovig, maar ik ben wel bewust van de invloed 
van godsdiensten. Ik stelde mij na deze vondst de vraag wat 
mijn godsdienst is; als in wat vormt mij en ook de mensen om 
mij heen zodanig zoals godsdiensten dat elders en vroeger 
deden?

Denkend over deze vraag neigde ik naar mijn eigen hobby’s 
zoals muziek en filosofie, maar ik was op zoek naar iets uni-
verselers. Iets dat zelfs nog invloed heeft op iemand die in deze 
tijd wel gelovig is. Daaruit volgde mijn idee dat dit de politiek 
is. De maatschappelijke voorbeeldfunctie die politici hebben is 
bepalend voor de normen en waarden binnen de maatschappij. 

Toen ik vervolgens inzoomde op die politiek deed ik drie con-
stateringen. Ik zag een wedstrijd tussen links en rechts, een 
continue campagne drang aangedikt door media en een 
onveranderd systeem in een snel veranderde wereld.

Als ontwerper zag ik hier mogelijkheden in en wist ik meteen 
dat ik hier iets mee wil doen.



Het Probleem
Het probleem vanuit waar ik vertrokken ben is dat de manier 
waarop en de frequentie waarin er gestemd wordt niet langer 
correspondeert met het Nederland van vandaag de dag en dat 
het huidige systeem in combinatie met de media ook leidt tot 
een meer verdeelde maatschappij.

Toen het huidige kiesstelsel in 1918 zijn intrede maakte waren 
de wegen in Nederland nog onverhard en duurde het nog zo’n 
30 jaar voor de eerste televisie-uitzending plaats zou vinden. 
Er vond ontzuiling plaats, de eerste computers en mobiele tele-
foons verschenen op de markt en het internet volgde snel. 

Een van de gevolgen met de komst van media is dat politici 
een continue drang hebben om campagne te voeren. David van 
Reybrouck(2016) benoemt dit in zijn boek ‘Tegen Verkiezin-
gen’. Diezelfde media zetten politiek links en rechts vervolgens 
eigenlijk altijd tegenover elkaar. Dat impliceert verdeling en 
bevordert strijd in plaats van samenwerking. Dit vertaalt zich 
terug in de maatschappij. Het fenomeen dat politiek via de me-
dia gespeeld wordt noemt men mediacratie (Schutte, 2012).

Daarnaast is er een groot verschil in de beschikbaarheid van en 
de snelheid waarmee we nu producten, services en informatie 
toe kunnen eigenen en soms zelfs modificeren ten opzichte 
van hoe dat 1918 was. Denk aan on demand tv kijken, het zelf 
samenstellen en wijzigen van je abbonementen wanneer je 
maar wilt, het vergaren van informatie via onder andere google, 
het beheren van je geldzaken, enzovoorts. Het gemak, de snel-
heid en eigen controle went snel in de maatschappij, maar er is 
weinig van terug te zien in de manier waarop onze democratie 
functioneert.
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Relevant
Dat het onderwerp relevant is blijkt onder andere doordat er 
onlangs een wet is aangenomen die het mogelijk maakt om te 
experimenteren met nieuwe stembiljetten (Kiesraad, 2021). 
Maar ook het onderzoek dat het Rathenau Instituut (2020) 
heeft gedaan op aanvraag van het ministerie van BZK naar de 
inzet van digitale tools voor burgerbetrokkenheid op landelijk 
niveau. 

De inmiddels tot een eind gekomen programmareeks ‘New 
Democracy’ geïnitieerd door Netwerk Democratie, Pakhuis de 
Zwijger en de European Cultural Foundation (2020). Over de 
transitie naar een nieuwe democratie op basis van commons, 
digitale democratie, deliberatie en andere nieuwe vormen van 
democratisering.

Daarnaast zijn er ook verschillende schrijvers en denkers die 
zich graag buigen over de staat waarin onze democratie op 
dit moment verkeerd. David van Reybrouck (2016) schreef het 
boek ‘Tegen Verkiezingen’ en experimenteert zelf met bur-
gerparticipatie. Maarten van Rossum (2021) geeft tijdens Op1 
zijn visie op onze parlementaire democratie en Maarten Kon-
ingsveld(2021) legt aan de hand van zijn boek ‘Democratie in 
Crisis’ uit hoe invloedrijke technologen onze democratie beïnv-
loeden. Ook vindt er op dit moment de Conference on the Fu-
ture of Europe plaats (Europese Unie, 2021). Deze conferentie 
werkt zowel op basis van loting als online burgerparticipatie 
om lange termijn uitdagingen en prioriteiten vast te stellen op 
Europees niveau. 

Tijdens mijn onderzoek heb ik aansluiting gevonden bij Het 
Nieuwe Kiezen (Stichting Democratie & Media, z.d.). Een initi-
atief dat onder andere pleit voor een nieuw soort kiesstelsel en 
daar ook echt mee aan de slag is.

Doel
Dit afstudeerproject heeft als doel om zowel een speculatief 
ontwerp als een bruikbaar ontwerp te maken, geïnspireerd 
en in samenwerking met Het Nieuwe Kiezen, dat een nieuwe 
manier van stemmen mogelijk maakt. In het speculatieve ont-
werp zal ook de frequentie waarin gestemd wordt mee worden 
genomen. Deze nieuwe manier van stemmen moet de stem 
van kiezers completer maken en daardoor meer betrokkenheid 
genereren.
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Positionering
Alles om ons heen is ontwerp, ook de manier waarop we din-
gen doen is tot op zekere hoogte vormgegeven. Vanuit deze 
zienswijze benader ik graag de wereld om mij heen. Toen ik 
mijn aandacht eenmaal vestigde op de politiek en dan specifiek 
de manier waarop het politieke systeem is vormgegeven voel-
de ik de urgentie om hier iets mee te doen. Ik ben er namelijk 
van overtuigd dat de manier waarop ons politieke systeem is 
vormgegeven beter kan. 

Wat ik zie is een wedstrijd tussen links en rechts, terwijl ik 
misschien wel van allebei een beetje wil zijn. Ik zie te vaak dat 
politici zich verliezen in de waan van de dag, terwijl de kleine 
problemen vaak voortkomen uit een gebrek van langetermijn 
denken en visie. Ik merk dat als ik een keer in de vier jaar stem, 
politiek ook maar een keer in de vier jaar belangrijk lijkt te zijn. 
Ik zie vooral politici die schreeuwen wat, maar niet hoe. 

Ik ben ervan overtuigd dat een andere inrichting van het poli-
tieke systeem bij kan dragen aan minder strijd, meer focus op 
inhoud en daardoor meer vertegenwoordiging en betrokkenheid 
van de burger. 
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‘Hoe kan ik ervoor zorgen dat de stem van burgers 
op een meer frequente basis, maar betekenisvolle 
manier, de politiek bereikt?’

Welke digitale tools bestaan er al voor het 
bedrijven van democratie?

Welk van mijn ideëen over de democratie in 
Nederland scoort het hoogst bij anderen?

Wat zou een geschikte frequentie zijn?

Hoe staan politici nu in contact met burgers?

Wat kan ik leren van David van Reybrouck en zijn 
kijk op democratie?

Wat is de relatie tussen democratie en 
technologie?

Hoe zit de Nederlandse democratie 
nu precies in elkaar?
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Deelvragen
Hoe zit de Nederlandse democratie nu precies in elkaar?
Voor ik begin met onderzoek naar digitale tools wil ik duidelijk 
voor ogen hebben hoe het democratische systeem in Neder-
land er precies uit ziet. Hoe werkt het kiesstelsel en wat komt 
daar uit voort?

Welk van mijn ideëen over de democratie in Nederland scoort 
het hoogst bij anderen?
Zelf heb ik het idee dat de Nederlandse democratie onder an-
dere toe is aan digitalisering, maar welk van mijn ideëen scoort 
bij anderen eigenlijk het hoogst?

Hoe staan politici nu in contact met burgers?
Voor mijn gevoel zijn politici vooral druk bezig met hun eigen 
belangen, partij en de achterban daarvan. Hoe staan zij on-
danks die drukte toch in contact met de burger en wat denken 
zij van digitalisering van de democratie?

Wat is de relatie tussen democratie en technologie?
Welke invloed heeft de huidige digitalisering op de democratie, 
hoe beïnvloedt technologie bijvoorbeeld de democratie?

Welke digitale tools bestaan er al voor het bedrijven van 
democratie?
Welke mogelijkheden zijn er al om democratie digitaal te 
bedrijven? Wat kan ik van deze tools leren, wat werkt goed en 
wat werkt niet goed?

Wat kan ik leren van David van Reybrouck en zijn kijk op 
democratie?
In Nederland leven we in een representatieve parlementaire 
democratie, maar welke alternatieve systemen bestaan er? En 
dan niet zo zeer wat in andere landen gangbaar is, maar echt 
andere systemen waarmee enkel geëxperimenteerd is ge-
worden of op conceptueel niveau bestaan.

Wat zou een geschikte frequentie zijn?
Als er frequenter een stem gehoord kan laten worden, wat is 
dan een geschikte frequentie daarvoor?
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Onderzoek
Hoe zit de Nederlandse democratie nu precies in elkaar?

Ik ben begonnen met het in kaart brengen van hoe de Neder-
landse democratie op nationaal niveau in elkaar zit. Als ik een 
systeem wil veranderen of verbeteren moet ik duidelijk voor 
ogen hebben uit welke componenten dat systeem bestaat en 
hoe die tot stand komen.

Rechts in beeld heb ik de belangrijkste componenten van de 
politiek in Nederland op nationaal niveau duidelijk bij elkaar 
gezet. Via de website www.tweedekamer.nl heb ik mij hierover 
geïnformeerd en in Bijlage 1 / De Nederlandse Politiek ga ik 
hier dieper op in.

Belangrijkste punten:

• Er vinden minimaal één keer per vier jaar verkiezingen plaats, 
daar waar een component verkozen wordt door burgers.

• Burgers kunnen niet stemmen voor wie hen vertegenwoordigd 
in de Eerste Kamer, dit doen de Provinciale Staten. De Provin-
ciale Staten zijn wel verkiesbaar.
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Onderzoek
Welk van mijn ideeën over de democratie in Nederland scoort 
het hoogst bij anderen?

Zelf heb ik heel erg het idee dat de democratie in Nederland toe 
is aan digitalisering. Maar dat is een van mijn ideeën, daarom 
heb ik via een online tool (www.allourideas.org) onderzocht wat 
mensen om mij heen van de ideeën vinden die ik nog meer heb 
over de democratie in Nederland. Plus minus 30 personen heb-
ben deelgenomen aan deze test en dit zijn de resultaten:
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Democratie in Nederland is ...

... een wedstrijd tussen links en rechts.

... te verdeeld.

... te veel diplomatiek en te weinig burger.

... belangrijk.

... niet te volgen.

... traag.

... niet democratisch genoeg.

... toe aan digitalisering.

... onbetrouwbaar.

... oubollig.

... te zeer een media circus.

... een goede weerspiegeling van het volk.

... besluiteloos.

... complex.

... transparant.

... te correct.

... goed zoals het is.

Score 1 - 100

74

70

68

67

61

60

55

55

48

46

45

42

42

37

24

21

12

De score van een idee is de geschatte 
kans dat het wint van een willekeurig 
gekozen idee. Een score van 100 betekent 
bijvoorbeeld dat voorspeld wordt dat het 
idee elke keer zal winnen en een score van 
0 betekent dat het idee naar verwachting 
elke keer zal verliezen.

Belangrijkste inzichten:

• De kans dat het idee dat de democratie in Nederland goed is 
zoals het is, wint van een ander idee is het kleinst van allemaal.

• Het idee dat de democratie in Nederland toe is aan digital-
isering heeft net iets meer dan de helft kans dat het wint van 
een ander idee.

• Het idee dat de democratie in Nederland een wedstrijd is tus-
sen links en rechts wint in bijna drie kwart van de gevallen en is 
dus een idee wat bij veel mensen heerst.



Onderzoek
Hoe staan politici nu in contact met burgers?

Digitalisering van democratie moet in mijn ogen vooral het con-
tact tussen politici en burgers vereenvoudigen en verbeteren. 
Waardoor de politiek toegankelijker wordt. Daarom heb ik via 
email contact gezocht met een aantal politici om te onderzoek-
en hoe zij momenteel in contact staan met burgers.

Uit het contact blijkt dat politici vooral op traditionele wijze in 
contact staan met burgers, namelijk via de mail. Wat mij opvalt 
is dat de gecontacteerde politici sociale media als een echt 
ijkpunt zien waar ze in contact staan met de burger. Ook de niet 
politiek actieve burgers en burgers met een andere politieke 
voorkeur denken zij via deze weg toch te horen en te zien.
Naast sociale media worden traditionele media als tv en krant 
ook meerdere malen aangehaald. 

Op één partij na zoekt geen enkele partij contact op met burg-
ers die een andere politieke voorkeur hebben. 

Dat sociale media, een platform dat niet per se is vormgegeven 
voor het bedrijven van politiek en bubbels creëert, door politi-
ci toch meermaals wordt aangehaald als referentie voor de 
maatschappij is in mijn ogen wel een pijnpunt.

Bij de vraag waar ze aan moeten denken bij het begrip ‘digi-
tale democratie’ gebeurt er iets interessants. In plaats van een 
tamelijk droog antwoord klinken er ideeën en wordt er, zonder 
dat ik dat vraag, gezegd dat meer democratie welkom is. 

In Bijlage 2 / Politici in contact met burgers staat een selectie 
van complete antwoorden die ik ontvangen heb. 

De politici die gereageerd hebben maken deel uit van de vol-
gende partijen:

 - D66
 - VVD
 - SP
 - Groen Links

Belangrijkste inzichten:

• Politici zien sociale media, ondanks ‘bubbels’ als legitiem 
ijkpunt voor wat er in de maatschappij speelt.

• Communicatie tussen politici en burger vindt buiten sociale 
media vooral plaats via email en telefoon. 

  Eigen interpretatie: Vooral in contact met reeds  
  politiek actieve burgers.

• Er wordt over het algemeen geen contact gezocht met burgers 
die een andere politieke voorkeur genieten.

• De ondervraagde politici zijn te spreken over digitalisering 
van democratie (ook wordt er benoemd dat er meer democratie 
mag zijn) zolang het voor iedereen toegankelijk is.  
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Onderzoek
Wat is de relatie tussen democratie en technologie?

Maarten Koningsveld (2021) zijn boek ‘Democratie in Crisis’ 
gaat over de invloed van technologie op democratie. Belangri-
jke punten die ik uit dit boek heb gehaald zijn:

• Het huidige systeem is traag. Gebaseerd op vergaderjaar 
2018/2019 is de gemiddelde behandelduur van wet voorstellen 
in totaal 400 dagen. 

• Steeds meer onderwerpen, zeker technologische onderwer-
pen, in de politiek zijn té nationaal van karakter. Besluitvorm-
ing wordt daardoor complex.

• Belanghebbenden met kapitaal kunnen verkiezingen gemak-
kelijk en haast onopmerkzaam beïnvloeden. Door flinke bedra-
gen te spenderen aan professionele marketeers die er op hun 
beurt voor zorgen hele gemeentes te voorzien van de berichten 
die ertoe leiden dat complete groepen mensen voor een bep-
aalde partij neigen te kiezen. 

• De tech industrie vraagt overheden om regelgeving maar 
technologie is in veel gevallen grensoverschrijdend en over-
heden hebben in veel gevallen té weinig technologische kennis 
in huis.
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Onderzoek
Welke digitale tools bestaan er al voor het bedrijven van 
democratie?

Via onder andere het onderzoek van het Rathenau Instituut 
(2020) heb ik de volgende digitale tools en voorbeelden van dig-
itale democratie ontdekt:

Your Priority - www.yrpri.org
Een website waar communities een ruimte kunnen maken en 
die vaak gebruikt wordt om politieke ideeën te bespreken. 
Binnen de ruimte van een community bestaan er groepen en 
binnen die groepen kan er gediscussieerd worden. Als je deel 
neemt aan de discussie kun je kiezen tussen een voor (groen) 
of tegen (rood) argument te plaatsen. De piratenpartij in Am-
sterdam (z,d.) heeft deze tool ingezet tijdens de gemeenter-
aadsverkiezingen in 2018 en ook in onder andere IJsland wordt 
deze tool veelvuldig gebruikt om politieke ideeën te peilen en te 
bespreken (Citizens Foundation, z.d.).

Consul - www.consulproject.org
Dit platform maakt onderscheid tussen verschillende proces-
sen, ieder proces heeft dan ook een uniek vormgegeven plek 
waar dat gedeelte van het proces plaats kan vinden. Op Consul 
is er ruimte voor debat, voorstellen, stemmingen, gezamen-
lijke wetgeving en kunnen er sustainable development goals 
ontwikkeld worden. Dit platform, net als Your Priority, kan dus 
ook binnen organisaties en bedrijven ingezet worden als de-
mocratische tool.

e-Estonia - www.e-estonia.com/
Estland is niet per se een e-democracy maar meer een 
e-governance. Alleen voor huwelijken en scheidingen moeten 
burgers fysiek naar de gemeente, verder kunnen alle andere 
denkbare zaken digitaal geregeld worden. Wat ook digitaal kan 
in Estland is stemmen. Daarnaast heb je het e-cabinet, een 
krachtig instrument dat de Estse regering gebruikt om haar 
besluitvormingsproces te stroomlijnen, in bijlage 3 / e-Estonia.

Abgeordnetenwatch - www.abgeordnetenwatch.de
Dit Duitse platform maakt het stem en lobby gedrag van Dui-
tse politici inzichtelijk voor iedereen. Naast dat je het gedrag 
per politicus kunt zien is het ook mogelijk om politici een vraag 
te stellen. Deze tool draagt vooral bij aan het transparanter 
maken van de politiek, iets wat tijdens het schrijven van mijn 
exploratie ook een populair onderwerp is in de Nederlandse 
politiek. 

Conference on the Future of Europe - https://www.futureu.
europa.eu/
Deze conferentie maakt zowel gebruik van lottocratie, online 
en fysieke burgerparticipatie. Het doel van de conferentie is 
lange termijn onderwerpen en prioriteiten op de kaart te zetten 
op basis van de inbreng van burgers die dus, zowel door lotto-
cratie als burgerparticipatie plaats vindt. 
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Rathenau Instituut
Wat betreft digitale democratie en de inrichting daarvan heb 
ik uit het onderzoek ‘Initiatives supporting digital democracy 
at national level’ door het Rathenau Instituut (2020) misschien 
wel de meest interessante inzichten verkregen. Er worden drie 
verschillende lagen van digitale democratie beschreven:

• e-information - informatie toegankelijk maken:

Informatie behapbaar en makkelijk vindbaar maken. Naast 
processen en besluiten kun je ook denken aan het stem- en 
lobby-gedrag per kamerlid. Overweeg een mogelijkheid (kanaal) 
waar er ruimte is voor publiek (belanghebbende, burgers, gedu-
peerde, media) en politiek om elkaar te verbeteren en inspire-
ren - met als doel een betere balans in informatie te bereiken.

• e-consultation - overleg faciliteren:

Maak iedere vorm van digitale participatie eenvoudig, laag-
drempelig en daarmee toegankelijk. Bereik door de inzet van 
juiste media grote groepen mensen en benut de kennis van het 
publiek binnen de politiek. Het is cruciaal om verwachtingen 
te managen - helderheid over het proces en het doel daarvan 
moet kraakhelder zijn. Het publiek moet begrijpen hoe de input 
gebruikt gaat worden.

Precieze vormgeving, analyse, reflectie en iteratie zijn vereiste 
om te bepalen wanneer en waarom een participatief proces 
bijdraagt aan democratische legitimiteit. Daarbij hoort dus ook 
het zorgvuldig monitoren van ervaringen - alleen daardoor kan 
een platform zich doorontwikkelen tot een efficiënte en pret-
tige omgeving voor zowel publiek als politiek.

• e-decision-making - direct (online) stemmen mogelijk maken:

Selecteer en/of ontwerp passende digitale tools. Duidelijk 
moet zijn wat een tool wel kan en wat een tool niet kan. Er is 
geen tool die zich voor alle vormen van digitale betrokkenheid 
leent. Reik verder dan enkel technologische snufjes, werk zow-
el online als offline om een onbelemmerde, efficiënte en veilige 
interactie te organiseren tussen publiek en politiek. 

Er is veel IT kennis en expertise nodig om digitale tools veilig te 
maken.

Deze drie lagen zorgden tijdens mijn onderzoek naar digitale 
democratie en waar ik daarmee naartoe wil voor overzicht. Op 
basis van deze verdeling heb ik een overweging gemaakt om 
mij volledig te gaan focussen op e-information of op een ge-
heel nieuw systeem. Het idee om aan de slag te gaan met het 
ontwerpen van een platform dat ervoor zorgt dat informatie 
toegankelijker is werd ook gestimuleerd door abgeordneten-
watch, omdat ik de essentie heel goed vind maar de vormgev-
ing veel te wensen over laat. 
Tijdens het bedenken van een naam voor een Nederlandse 
variant kwam ik op ‘Open Kamer’. Toen ik dit opzocht bleek er 
al een website te zijn die deze naam draagt, uit interesse heb 
ik contact opgenomen met een van de makers, Bart Römgens. 
Samen met een vriend is hij in 2015 begonnen met openkamer. 
Het project is echter stil komen te liggen nadat het er steeds 
meer op begon te lijken dat zij de tweede kamer aan het helpen 
waren met het ontwikkelen van een werkende API, waardoor 
ze zich niet meer konden focussen op hun doel: meer inzicht 
geven in het tot stand komen van wetgeving en daarmee de 
politiek transparanter maken.
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Inzichten uit onderzoek naar digitale tools:

• Digitale tools ter behoeve van democratie worden in de 
meeste gevallen niet geïnitieerd door de politiek zelf maar door 
mensen met een interesse in politiek. Hierdoor blijven digitale 
tools vaak secundair.

• De meeste vormen van digitale participatie worden gedomi-
neerd door dezelfde groep mensen, kenmerken zijn:
Welvarend, wit, man, middelbare leeftijd en hoog opgeleid.

• Er vinden veel kleine experimenten plaats met digitale tools, 
op lokaal niveau. Die experimenten zijn vervolgens niet bind-
end.

• De vormgeving en gebruiksvriendelijkheid zijn over het alge-
meen laag van niveau, dit nodigt ook niet uit tot deelname. So-
ciale media zijn bijvoorbeeld veel toegankelijker dan de betere 
digitale tools.

Op de volgende pagina’s volgt een korte analyse van de 
verschillende tools die ik bekeken heb.
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Homepage

Frage stellen

Abgeordnetenwatch.de

Toen ik voor de eerste keer 
deze site bezocht had ik het 
gevoel dat ik op een soort 
forum terecht kwam van een 
club hobbyisten. 

Wat ik hiermee bedoel is dat 
de website nogal aanvoelt als 
een template en niet als een 
politieke tool. 

De website maakt een peti-
tie het meest prominent en 
daarna volgen de acht meest 
recent beantwoordde vragen. 
Ik zie heel veel tekst, waar ik 
misschien helemaal niet op te 
wachten zit als ik bijvoorbeeld 
op de website ben om het 
stemgedrag van een politicus 
te bekijken. 

Een ‘soort van’ tijdlijn waarin 
zowel een antwoord op een 
vraag voorbijkomt, of juist een 
gestelde vraag die ik kan high-
lighten, recente activiteiten 
van politici (die ik misschien 
wel kan volgen als gebruiker), 
onderzoeksresultaten en-
zovoorts. Zo ingericht dat het 
aantrekkelijk is om doorheen 
te scrollen. Een dergelijke 
inrichting kan er in mijn ogen 
voor zorgen dat het aantrek-
kelijker wordt voor gebruikers 
om meer te ontdekken. 

Hierboven zie je de pagina die bedoeld is om een vraag te 
stellen aan een politicus. Deze pagina onderscheid zich qua 
vormgeving te weinig met de homepage. Wederom zie ik me-
teen heel veel informatie (personen), zie ik dat er meer dan 9 
pagina’s zijn en lijkt de zoekfunctie haast verstopt te zijn.
 
Als het goed is weet een gebruiker aan wie hij een vraag wilt 
stellen; deze pagina zou daarom veel toegankelijker zijn als 
hij rust uitstraalt en enkel uit een gebruiksvriendelijke, maar 
slimme zoekfunctie bestaat.
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Betrireykjavik.is
(Your Priority)

Deze pagina is opgezet vanuit 
Your Priority. Ook hier had ik 
bij mijn eerste bezoek niet 
het gevoel dat ik mij op een 
website bevond waar serieus 
politiek bedreven wordt. 

Het voelt net als Abgeord-
netenwatch.de meer aan als 
een hobbyisten website. Dit is 
wederom te danken aan een 
onrustige vormgeving. Ik krijg 
ook bij deze tool het gevoel 
dat het een ingekleurd tem-
plate is. 

Wat me wel opviel is hoeveel 
mensen er deelnemen. Dat is 
een positief iets in mijn ogen: 
ik krijg hierdoor namelijk het 
gevoel dat het gebruikt wordt 
en ik mee kan doen. 

Als ik kijk naar de district 
pagina is de vormgeving 
wederom hetzelfde, het geeft 
mij niet per se het gevoel 
dat ik mij nu op een andere 
plek bevind. De hoeveelheid 
afbeeldingen overprikkelt mij. 
Op het moment van raad-
plegen zijn er geen onderw-
erpen ‘open’ of ‘in progress’. 
Dit houdt in dat het afgerond 
is. Een andere indeling van 
deze pagina op het moment 
dat een onderwerp afgesloten 
is zou voor meer duidelijkheid 
kunnen zorgen. Hierbij denk ik 
zelf weer meer aan een tijdlijn 
inrichting.

Community (districten) Homepage

Districtpagina
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demo.consulproject.org

De demo versie van consul-
project lijkt in zekere zin op 
Your Priority. Echter voelt 
deze opzet een stuk rustiger 
aan. Nu vind ik persoonlijk de 
icoontjes (met de kleurcodes) 
niet optimaal, maar het nodigt 
me in zijn geheel wel meer uit 
om te verkennen.

Bovenin de balk kan ik 
duidelijk zien in welk domein 
ik mij bevind. Er zijn duidelijke 
filters en er is een zoekfunc-
tie. Al lijkt de zoekfunctie voor 
de gehele website te zijn en 
niet enkel voor het domein 
waarin ik mij bevind.

De domeinen (ofwel fases) van 
debat, voorstellen, stemmin-
gen, collaboratieve wetgeving 
en participatief budgetteren 
zijn duidelijk afgebakende 
ruimtes met een duidelijk 
doel.

Ieder domein is ook vormge-
geven voor het doel daarvan. 
Er is bij het collaboratieve 
wetgeving domein ook infor-
matie te vinden over het debat 
wat heeft plaatsgevonden en 
je vind er aanvullende docu-
menten. 

Consulproject heeft naar 
mijn inzien meer potentie dan 
Your Priority om een sterke 
digitale tool te worden. Dat 
komt vooral door de domein-
en (fases) die ieder hun eigen 
doel nastreven in vormgeving.

Community (districten) Homepage

Districtpagina
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Futureu.europa.eu

De conferentie over de toe-
komst van Europa voelt 
serieus aan: de aanwezigheid 
van de EU op deze site en de 
vormgeving die daarmee ge-
paard gaat voelt meteen legi-
tiem. Op de themapagina zijn 
duidelijke iconen zichtbaar in 
een duidelijke stijl en ik heb 
het gevoel dat ik meteen snap 
waar ik op moet klikken als ik 
mee wil praten over Digitale 
Transformatie.

Als ik dan beland bij het the-
ma Digitale Tranformatie krijg 
ik meteen informatie over dit 
thema en zie ik dat ik naar 
ideeën of evenementen kan 
gaan. 

Als ik dan naar ideeën ga 
(screenshot op de volgen-
de pagina) word ik echter 
teleurgesteld. Ik heb het 
gevoel dat ik weer beland ben 
bij Your Priority of Abgeord-
netenwatch. Een vormgeving 
die meer aan zou sluiten op 
Consulproject zou deze tool 
een bijna pefecte combinatie 
maken van de tools die ik 
bekeken heb. 

Al met al vind ik deze tool 
de sterkste van allemaal. 
Dat komt vooral doordat hij 
primair voelt door de aan-
wezigheid van de EU en corre-
sponderende stijl en vormgev-
ing van de website.

Themapagina



Onderzoek
Wat kan ik leren van David van Reybrouck en zijn kijk op 
democratie?

David van Reybrouck is een autoriteit als het gaat om politieke 
vernieuwing en meer democratie. Naast dat hij een van de ini-
tiatiefnemers is van de G1000 schreef hij ook het boek ‘Tegen 
Verkiezingen’. 

Van Reybrouck heeft het in zijn boek over het “democratisch 
vermoeidheidssyndroom” dat een aantal zaken samenvat: het 
steeds trager worden van politieke processen zowel besluit-
en als formaties, de kans op het überhaupt bereiken van een 
meerderheid, de continue campagne strijd van politieke parti-
jen, mediaspektakel en vast nog een aantal zaken. Dit zijn voor 
mij in ieder geval de belangrijkste. Hij schetst dat er een balans 
moet zijn in legitimiteit en efficiëntie, hoe meer van het een des 
te minder van het ander. In de analyse schuilt echter het state-
ment dat beide op dit moment ongekend laag zijn. 

Echter trapt hij zijn boek af met de resultaten van een 
grootschalig internationaal onderzoeksproject, het World 
Values Survey. Er werden in dit onderzoek 73.000 mensen uit 
57 landen ondervraagd die 85 procent van de wereldbevolking 
representeerden. Op de vraag of democratie een goede mani-
er is om het land te besturen antwoordde 91,6 procent van 
de ondervraagden positief. Hieruit concludeer ik dus ook dat 
democratie ansicht goed is, maar de manier waarop het wordt 
vormgegeven beter kan.

Ook benoemt hij dat er al 3000 jaar geëxperimenteerd wordt 
met democratie en dat dit de laatste 200 jaar uitsluitend geb-
eurd met verkiezingen. Wat vergeten wordt is dat de context 
waarin verkiezingen ontstonden totaal anders waren dan waar 
ze vandaag de dag in moeten fungeren.

De oplossing ziet Van Reybrouck in burgerparticipatie en loting, 
hij licht het systeem genaamd “multi-body sortition”, bedacht 
door Terril Bouricius (SORA, 2021), dan ook graag toe. Dit is 
een totaal ander systeem dan wat we kennen, ruimschoots 
gebaseerd op loting en veel democratischer. Dit systeem staat 
echter los van digitalisering, maar het resoneert wel met mij als 
ontwerper. 

Zelf is Van Reybrouck ook een van de initiatiefnemers van de 
G1000, een burgerinitiatief dat ook op basis van loting “ge-
wone” burgers uitnodigde om de dialoog aan te gaan met 
elkaar en onderwerpen te ontdekken die er voor hun toe doen. 
De onderwerpen die hier uit voortkwamen werden vervolgens 
aangeboden aan de politiek om ze te voorzien van input vanuit 
het volk.

Belangrijke punten:

• David van Reybrouck bevestigd dat de context waarin verkiez-
ingen ontstonden niet te vergelijken zijn met de huidige con-
text.

• Democratie is goed, maar de manier waarop het vormgegeven 
is kan anders.

• Lottocratie is een interessant alternatief waar al modellen 
voor ontworpen zijn.
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Onderzoek
Gedurende mijn onderzoek kwamen twee ideeën in mij naar 
boven waar ik met mijn project naar toe wil. Enerzijds voelde 
ik heel veel voor het opzetten van een platform wat inspeelt op 
e-information, anderzijds werd mijn gevoel voor een nieuw of 
ander systeem ook steeds sterker.

De vraag wat een geschikte frequentie zou zijn heb ik dan ook 
tot dusver nog niet behandeld, omdat ik nog niet duidelijk voor 
ogen had welke richting ik op wou gaan.

Vanuit zekerheid gezien zou mijn keuze gevallen zijn op het 
opzetten en vormgeven van een platform dat zich focust op 
het transparant maken van de democratie, sterk geïnspireerd 
door abgeorvdnetenwatch maar dan gebruiksvriendelijker en 
strakker in vormgeving. Echter zou ik dan iets dat reeds besta-
at enkel ‘mooier’ maken en dat is resoneert minder met mij als 
ontwerper.

Daarom was het op dit punt dat ik ervoor gekozen heb om aan 
de slag te gaan met het bedenken van een nieuw systeem. 
Met name ook de uitkomst van mijn test, waarin het idee dat 
de democratie in Nederland een wedstrijd is tussen links en 
rechts, het hoogst scoort was hier een sterke drijfveer voor.

Daarnaast zou een platform soortgelijk aan abgeordneten-
watch het probleem wat ik schets ook niet verhelpen. En het 
gegeven dat er slechts een dominerende groep mensen met 
digitale participatie aan de haal gaat weerhield mij hier ook 
van.
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Een nieuw systeem
Nadat ik mijn zinnen had gezet op het bedenken van een nieuw 
systeem merkte ik al gauw dat de complexiteit van een democ-
ratisch systeem mij snel blokkeerde. 

Ik heb in eerste instantie geprobeerd om inspiratie te halen 
uit andere dingen dan politiek. Ik heb bijvoorbeeld gekeken en 
onderzocht hoe besluitvorming plaats vindt bij groepen dieren, 
op wat voor manier bijvoorbeeld het proces van koken democ-
ratisch is, een snelle duik in psychologie genomen over groeps-
denken en ik heb een begin gemaakt aan het boek ‘Ruis’ van 
Kahneman & Sibony (2021).

Het meest interessante inzicht dat ik hieruit verkreeg was dat 
als je boodschappen gaat doen in een supermarkt je niet al je 
producten van een merk koopt, maar er verschillende merken 
in je winkelwagen belanden. In de politiek kun je zo gezegd, als 
een partij een merk zou zijn, maar van een merk je “politieke” 
boodschappen doen.

Het gegeven dat te veel homogeniteit in een groep leidt tot 
slechtere beslissingen (Zimbardo et al., 2011) vond ik ook een 
interessant inzicht.

Verder heb ik weinig andere inspiratie hieruit gehaald en 
besloot ik om toch weer te kijken naar projecten die zich bezig 
houden met democratische vernieuwing. Vooral omdat ik op dit 
punt in mijn afstuderen toch een bepaalde zekerheid zocht en 
die niet snel genoeg leek te vinden in andere zaken dan poli-
tiek.

Ik heb het samenvattende document New Democracy door 
Netwerk Democratie et al. (2020) van 40 bijeenkomsten ver-
spreid over vier jaar, waar over democratische vernieuwing ge-
discussieerd is geworden doorgenomen en een aantal meetups 
teruggekeken via het Youtube kanaal van Pakhuis de Zwijger. 
Daar kwamen de volgende nieuwe inzichten uit voort:

• Het systeem moet eerst veranderen voordat het verandering 
toe kan laten.

• Hybride model van democratie is een optie. Daarin bestaat er 
zowel een representatieve democratie en vindt er burgerpartic-
ipatie plaats.

• Lokale experimenten leiden niet tot systeem verandering. 

Met deze punten in mijn achterhoofd is het dus goed om me te 
richten op een systeem voor nationaal niveau, een systeem dat 
op basis van het huidige systeem voortborduurt of er misschien 
enkel een toevoeging nodig is in plaats van een wijziging van 
het huidige systeem.

Het idee dat je een eigen programma kunt samenstellen aan 
de hand van een eigen selectie aan standpunten, geïnspireerd 
door het boodschappen doen, is een idee dat hier op in zou 
kunnen spelen en waar ik ook echt potentie in zie.
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Het nieuwe kiezen
Vervolgens kwam ik door wéér opnieuw zoeken naar een com-
binatie van de termen ‘democratie’ en ‘vernieuwing’ op de 
website www.insearchofdemocracy.com waar ik een mini doc-
umentaire (Stichting Nieuwe Helden, 2021) aantrof met daarin 
onder andere Rudy van Belkom.

Dit was mijn eerste kennismaking met zijn project Het Nieuwe 
Kiezen en hij had me meteen te pakken. Zonder te aarzelen heb 
ik meteen contact gezocht om te kijken of ik als ontwerper bij 
kan dragen aan dit project.

Om een volledig beeld te krijgen van wat Het Nieuwe Kiezen 
inhoudt zou ik graag willen vragen om de video te bekijken 
waarin dit wordt uitgelegd. Deze is te vinden in het .zip pakket 
met bestandsnaam: uitleg_HetNieuweKiezen.mp4 en in de 
literatuurlijst staat ook een verwijzing naar dezelfde video op 
Youtube (Het Nieuwe Kiezen, 2015). Daarnaast heb ik het im-
plementatieplan ook als los document toegevoegd in het .zip 
pakket, de bestandsnaam daarvan is: Implementatieplan_Het-
NieuweKiezen.pdf

Belangrijkste punten Het Nieuwe Kiezen:

• Er worden stemhulpen ontworpen die kiezers helpen om 
inzicht te krijgen in hoe zij zich verhouden tot ieder thema. 

• Als kiezer kun je per thema op een partij stemmen; dat wil 
zeggen dat je binnen het thema Binnenlandse Zaken bijvoor-
beeld op D66 kunt stemmen en binnen het thema Justitie en 
Veiligheid op de VVD.

• Er zal per verkiesbaar thema een zogenoemde Themakamer 
opgericht worden met daarin 30 vertegenwoordigers. Daardoor 
verdwijnt de Tweede Kamer zoals we die nu kennen en wordt er 
eigenlijk per thema een kleinere kamer opgericht. 
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Het nieuwe kiezen
Na contact opgenomen te hebben met Rudy ontving ik een 
enthousiaste reactie dat hij momenteel bezig is met de 
voorbereidingen voor een schaduwverkiezing tijdens de ge-
meenteraadsverkiezingen in maart 2022, in de gemeente Breda 
en dat hij altijd hulp kan gebruiken.

Mijn voorstel aan Rudy was om mij als ontwerper te focussen 
op hoe het stemmen op thema’s er in de praktijk uit zou gaan 
zien en de gebruiksvriendelijkheid van dit proces. Hiervoor heb 
ik vervolgens een plan van aanpak uitgeschreven die te vinden 
is in Bijlage 4 / Plan van aanpak - Het Nieuwe Kiezen. Naast 
mijn bestaande onderzoeksvraag is er nu een tweede vraag:

Hoe kun je een persoonlijk programma samenstellen door op 
standpunten binnen thema’s te stemmen? 

In meer concrete woorden: Hoe ziet een stembiljet eruit als 
er per thema gekozen kan worden? Naast dat ik nu voor Het 
Nieuwe Kiezen een bruikbaar ontwerp ga maken is er zoals ik in 
het plan van aanpak ook beschrijf, nog steeds ruimte voor mijn 
eigen meer speculatieve ontwerp.

Voor mij was het vanaf het begin af aan al heel erg belangri-
jk dat hetgeen wat ik ga ontwerpen op een of andere manier 
toegepast zou kunnen worden. Door de aansluiting die ik heb 
gevonden bij Het Nieuwe Kiezen is dit mogelijk en is er zelfs 
een kans dat de resultaten van mijn speculatieve ontwerp ook 
nog geïmplementeerd gaan worden.
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Het nieuwe kiezen
Ik ben begonnen met de concrete vraag hoe een stembiljet eruit 
zou kunnen zien als er per thema gekozen kan worden. Voor de 
schaduwverkiezing in Breda gaat een burgerpanel bepalen met 
welke verkiesbare thema’s er gewerkt gaat worden. 

Daarom heb ik voor de test voorlopig een eigen selectie en 
samenstelling aan mogelijke thema’s gemaakt. De Tweede 
Kamer kent op dit moment 14 ministers, dat houdt in dat er 14 
thema’s zijn. Ik heb nieuwe combinaties gemaakt waardoor ik 
het aantal van veertien terug heb weten te brengen tot tien. 
Met deze tien thema’s ben ik begonnen met het vormgeven van 
verschillende mogelijkheden voor een stembiljet. In de .zip map 
vind je het document Schetsen_Stembiljet_HetNieuweKiezen.
pdf daarin zijn de schetsen op ware grootte te bekijken.

Ik heb in mijn schetsen gekozen om het biljet te maken voor de 
gemeenteraadsverkiezingen in Roermond omdat ik dit biljet wil 
testen bij mensen in mijn eigen omgeving.

Variant 1 correspondeert het meest met het stembiljet zoals 
we dat reeds kennen. In variant 2 is al een kleine wijziging 
zichtbaar, mijn idee bij dit biljet was dat het de kiezer makke-
lijker in staat stelt om op alle punten (waar mogelijk) toch voor 
één partij te kiezen. Variant 3 gaat ervan uit dat er per thema 
een stembiljet zou zijn. In deze variant krijgt iedere partij de 
kans om een korte toelichting te geven met daarin de belangri-
jkste punten over het betreffende thema.
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Het nieuwe kiezen
Naast deze passieve ontwerpen heb ik variant 1 ook uitgewerkt 
via Figma, een tool voor website en applicatie prototyping. Het 
eerste prototype vind je via deze link:

https://tinyurl.com/3637xdaz

Daarnaast heb ik in Figma nog een ander ontwerp gemaakt 
(variant 4) om Rudy verschillende ideeën te laten zien:

https://tinyurl.com/2s3s5d6f

Rudy was het meest tevreden over de uitwerking van variant 1, 
met name omdat dit ontwerp het meest correspondeert met de 
huidige manier van stemmen, maar het toch de mogelijkheid 
geeft om per thema op een partij te stemmen. Variant 3 & 4 
lijken niet geschikt te zijn, omdat een stembiljet neutraal moet 
zijn, op deze varianten staan standpunten vermeld en dat geeft 
toch kleur aan een stembiljet.

Variant 1 is dan ook de variant die ik getest heb bij ±18 per-
sonen die niet tot nauwelijks op de hoogte zijn van waar ik mee 
bezig ben en dus zonder enige informatie dit biljet voorges-
choteld hebben gekregen.

16 van de 18 personen gebruikte het biljet zoals die bedoeld 
is, zij begrepen zonder enige instructies dat ze per thema een 
keuze mochten maken en deden dit dan ook. 2 van de 18 per-
sonen hadden het gevoel dat ze op het hele stembiljet maar 
een bolletje mochten aanvinken. De reacties van deze twee 
personen op de vraag wat hier (het stembiljet) de bedoeling is: 

Persoon 1: “Ik heb geen idee eigenlijk. Denk dat ik moet stem-
men op iets? Maar zie niet hoeveel stemmen ik mag uitbrengen, 
er staan nergens instructies? Erna kom ik er achter dat ik per 
thema had kunnen stemmen maar zeker weten doe ik niet.”

Persoon 2: “Dat ik ga stemmen, op een bepaalde categorie 
bijvoorbeeld gezondheid, welzijn en zorg. En dan op 1 van de 
partijen daaronder” Daarop vroeg ik wat geeft je het gevoel dat 
je maar bij 1 categorie op 1 partij mag stemmen? “Omdat het 
heel erg lijkt op het officiële stembiljet”.

Deze feedback ga ik meenemen in mijn itteratie. Daarnaast gaf 
ik in de eerste bespreking van de schetsen met Rudy al aan dat 
er voor mijn gevoel ook een onderdeel ontworpen moet worden 
hoe partijen zich kunnen/moeten presenteren indien er per 
thema gekozen kan worden. Dit zou dan eventueel toegevoegd 
kunnen worden als bijlage aan de stempas die iedereen reeds 
per post ontvangt.

De oriëntatie mogelijkheid (partij presentatie) en het stembiljet 
ga ik in de komende periode dan ook verder door ontwikkelen. 
Daarnaast ga ik ook een speculatief voorstel doen hoe er fre-
quenter gestemd zou kunnen worden en hoe dit er in de prakti-
jk uit zou kunnen zien.
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Conclusie
Digitale tools ter bevordering van de democratie komen steeds 
meer voor en worden op dit moment zelfs op Europees niveau 
toegepast. Een doorslag zou je kunnen zeggen. Echter zijn 
digitale tools niet de oplossing voor meer betrokkenheid en 
meer betekenis van een stem.

Er is iets in ons huidige kiesstelsel dat schuurt. Niet eens zo-
zeer dat er ‘maar’ één keer in de vier jaar gestemd kan worden, 
maar dat je stem eigenlijk altijd een compromis is. Je kiest 
namelijk voor een partij die op zoveel mogelijk thema’s zo goed 
mogelijk bij jou ideeën aansluit. 

Dat heeft als gevolg dat je over sommige thema’s toch anders 
denkt dan de partij waar jij jouw volledige stem aan schenkt. 
Daarom zou stemmen per thema, waardoor je als kiezer als het 
ware je eigen programma samen kunt stellen veel logischer 
zijn. Dit geeft een stem ook meer betekenis, je bent namelijk 
regisseur van je eigen programma.

Het stemmen op thema’s is anders en nieuw. Het vraagt om 
een andere opzet van een stembiljet of misschien wel meer-
dere biljetten. Politieke partijen zullen zich anders moeten 
presenteren en kiezers zullen zich anders moeten oriënteren.
Die verandering kan digitaal ondersteund worden.

Als thema stemmen werkelijkheid wordt en er wordt in The-
makamers gewerkt, zouden deze ook een digitale ruimte moet-
en krijgen waar kiezers inzicht krijgen in werkzaamheden, en 
ook de mogelijkheid hebben om tevreden- of ontevredenheid 
te uiten. Die graadmeter zou dan bijvoorbeeld invloed kunnen 
hebben op een nieuwe themaverkiezing.

Exploratie — Tim Young



Nawoord
Als ik kijk waar ik vandaan kom en waar ik nu sta, ben ik niet 
ontevreden. De eerste ontwerpen zijn gemaakt, getest en be-
sproken. Het feit dat ik door middel van mijn onderzoek aanslu-
iting heb gevonden bij Het Nieuwe Kiezen heeft ervoor gezorgd 
dat ik richting en houvast heb gevonden in een complex onder-
werp. 

De komende, laatste periode staat voor mij dan ook volledig in 
het teken van het ontwerpen van een bruikbaar stembiljet voor 
de schaduwverkiezingen in Breda. Daarnaast werk ik aan een 
speculatief ontwerp hoe er, als Het Nieuwe Kiezen realiteit zou 
worden ook frequenter gestemd zou kunnen worden.

Tijdens de expositie zal ik dus twee ontwerpen delen. Een daar-
van zal, mits Rudy daar tevreden mee is, daadwerkelijk gebrui-
kt gaan worden tijdens de schaduwverkiezing in Breda. Het an-
dere speculatieve ontwerp gaat hopelijk Het Nieuwe Kiezen van 
nieuwe inzichten en ideeën voorzien dat ook de frequentie van 
het stemmen wellicht iets is dat aangepast dient te worden.
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