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In verkiezingstijd weten veel mensen 

niet op welke politieke partij ze moe-

ten stemmen. Daarom zoeken ze mas-

saal toevlucht bij stemhulpen als 

Stemwijzer en Kieskompas. Ze krijgen 

politieke stellingen voorgelegd waar 

ze het mee (on)eens zijn en op basis 

daarvan volgt een stemadvies. Nu 

blijken gebruikers de stellingen niet 

altijd goed te snappen. Hoe kunnen 

we hen ertoe bewegen om eerst 

informatie op te zoeken voordat ze 

een stelling beantwoorden? Uit ons 

onderzoek blijkt dat stemhulp-chat-

bots de benodigde informatie op 

maat kunnen aanbieden.
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 D e twee bekendste stemhulpen van eigen bodem, 
Kieskompas en Stemwijzer, werden tijdens de Tweede 
Kamerverkiezingen in 2012 maar liefst 6,1 miljoen keer 
geraadpleegd en bij de daaropvolgende verkiezingen in 

2017 zo’n 7,3 miljoen keer. Stemhulpen zijn niet alleen populair, ze 
hebben ook een aantoonbaar positief effect op de politieke kennis 
en interesse van burgers, en kunnen de opkomst bij de verkiezin-
gen verhogen (zie bijvoorbeeld Ruusuvirta & Rosema, 2009). 

Stellingen in stemhulpen gaan over allerlei politieke kwesties, 
zoals:

•   Er moet een bindend referendum komen, waarmee burgers door 
het parlement aangenomen wetten kunnen tegenhouden.

•   De vennootschapsbelasting voor ondernemingen moet na 2021 
verder omlaag.

•   Het kinderpardon moet weer ingevoerd worden.

Hoewel het concept van een stemhulp simpel lijkt, blijkt het voor 
burgers behoorlijk lastig om een goed antwoord te geven op de 
stemhulpstellingen. Want wat betekent een bindend referendum 
ook alweer? Wat is eigenlijk de huidige stand van zaken op het ge-
bied van de vennootschapsbelasting, en blijkbaar is het kinderpar-
don op een bepaald moment afgeschaft? 

Vertekend stemadvies
Uit onderzoek van Kamoen en Holleman (2017) blijkt dat invullers 
van een stemhulp vaak tegen dit soort begripsproblemen aanlopen: 
gemiddeld ervaart een stemhulpgebruiker bij ongeveer 1 op de 5 
vragen een probleem. In sommige gevallen is dat begripsprobleem 
semantisch van aard; de invuller weet dan niet wat een bepaalde 
term uit de vraag betekent (bijvoorbeeld: Wat is een bindend referen-
dum?). In andere gevallen is het begripsprobleem te herleiden naar 
een gebrek aan achtergrondkennis (bijvoorbeeld: wat is de huidige 
stand van zaken; hebben we in Nederland een bindend referendum, 
of niet?). Ook blijkt dat stemhulpgebruikers doorgaans weinig moei-

te doen om die informatie op het web op te zoeken. In plaats daarvan 
maken ze aannames over de betekenis van een vraag en geven ze 
toch een antwoord. Dit vertekent het stemadvies.

Extra informatie in stemhulpen 
Stemwijzer en Kieskompas bieden op dit moment geen extra be-
gripsinformatie bij de stellingen aan. Kieskompas geeft helemaal 
geen extra informatie bij de stellingen, en invullers van de Stem-
wijzer kunnen per stelling de standpunten van partijen bekijken. 
Maar deze uitleg bevat geen semantische uitleg van termen noch 
algemene (neutrale) achtergrondinformatie. 

Natuurlijk zou deze informatie eenvoudig toegevoegd kunnen 
worden aan een traditionele stemhulp, maar die statische informa-
tie zou dan voor elke gebruiker hetzelfde zijn. Aangezien mensen 
verschillende begripsvragen kunnen hebben, betekent dit dat ze 
ook veel irrelevante informatie moeten verwerken om het antwoord 
op de voor hen relevante vraag te vinden. Daarom ontwikkelden en 
testten we een nieuw type stemhulp die informatie op maat kan 
aanbieden: de stemhulp-chatbot.

De gedachte achter stemhulp-chatbots
Een stemhulp in de vorm van een chatbot (ook wel conversational 
agent genoemd) biedt een manier om informatie dynamischer aan 
te bieden, passend bij iemands informatiebehoefte. De gebruiker 
kan in zo’n tool een gericht antwoord krijgen op specifieke vragen 
over de stemhulpstelling (via buttons of een open intypeveld; zie 
verderop voor de verschillende vormgevingsmogelijkheden). In 
vergelijking met statische tekst die gebruikers moeten doorzoeken, 
hoeven ze zo dus minder moeite te doen om de relevante informa-
tie te vinden. 

De laagdrempeligheid om informatie te zoeken, lijkt goed te pas-
sen bij de gemoedstoestand waarin stemhulpgebruikers zitten als 
ze een stemhulp invullen: ze willen op een efficiënte en gemakke-

Stemhulp-chatbots

Politieke informatie op maat
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lijke manier geïnformeerd worden over politieke kwesties die spe-
len. Om het effect van stemhulp-chatbots te onderzoeken, voerden 
we twee experimentele studies uit: één waarin we een stem-
hulp-chatbot vergeleken met een reguliere stemhulp zonder additi-
onele informatie, en één waarin we verschillende varianten van een 
stemhulp-chatbot onderling vergeleken. 

Ontwikkeling van de stemhulp-chatbot
Voor een goede vergelijking van de twee typen stemhulpen maak-
ten we zowel een traditionele stemhulp als een stemhulp-chatbot. 
Hiervoor raadpleegden we bestaande stemhulpen en selecteerden 
we twintig stellingen die vanwege politiek jargon (bijvoorbeeld ‘re-
ferendum’) of belastingtermen (bijvoorbeeld ‘vennootschapsbelas-
ting’) begripsproblemen konden veroorzaken. Met de antwoord-
opties eens, neutraal, oneens en geen mening konden gebruikers 
hun mening geven over elke stelling, waarna aan het eind een stem-
advies volgde gebaseerd op de antwoorden van de gebruiker en de 
actuele standpunten van de acht grootste politieke partijen.

In de stemhulp-chatbot konden gebruikers per stelling extra infor-
matie opvragen. Hieronder geven we een voorbeeld van semanti-
sche en pragmatische informatie die werd aangeboden bij de stel-
ling over het bindend referendum. De uitleg was gebaseerd op 
bronnen als overheidswebsites, woordenboeken en het CBS. We 
formuleerden de informatie zo partijonafhankelijk mogelijk.  

•   Semantische informatie: Wat is een bindend referendum? 
“Een referendum is een volksstemming over een bepaalde poli-
tieke kwestie. Een bindend referendum is een referendum waar-
van de overheid zich aan de uitslag van de volksstemming moet 
houden.”

gen zouden zijn, zouden beide groepen even vaak wel of niet gaan 
stemmen. Negen maanden voor de eerstvolgende Tweede Kamer-
verkiezingen vonden mensen deze vragen wellicht erg abstract om 
te beantwoorden. 

Verschillende chatbotdesigns
In de tweede studie onderzochten we drie varianten van de stem-
hulp-chatbot. In het arsenaal aan chatbots bestaan namelijk ver-
schillende designs: van chatbots die gebruikers met buttons door 
een beslisboomstructuur leiden tot tools waarin gebruikers chat-
berichten kunnen typen zoals ze ook doen in chats met mensen. 
We wilden weten of deze designkeuzes invloed zouden hebben op 
het politieke begrip van gebruikers, en op hun evaluatie van de tool. 

Naast de stemhulp-chatbot met buttons en intypvenster uit de eer-
ste studie (een semisturend design, Figuur 1), ontwikkelden we 
daarom ook een variant met alleen buttons (een volledig sturend 
design, Figuur 4) en een variant met alleen een intypveld (een 
niet-sturend design, Figuur 5). 

Kies geen volledig open design
We vonden positieve effecten van het sturende design op de evalua-
tiematen in deze tweede studie. Vergeleken met een niet-sturend 
design, waarbij mensen alleen konden typen, werd de stem-
hulp-chatbot met buttons gebruiksvriendelijker en amusanter 
gevonden. Deze effecten zijn te verklaren vanuit het idee dat de 
interface eenvoudig is. Gebruikers hoefden immers enkel op but-
tons te klikken met teksten als Wat is een bindend referendum? of 
Wat is de huidige stand van zaken? Dat heeft twee voordelen: ge-
bruikers hoeven de vragen die zij hebben niet zelf te formuleren en 

ze kunnen geen vragen stellen waarop de stemhulp-chatbot geen 
passend antwoord heeft. 

Om de feitelijke politieke kennis te meten, beantwoordden de deel-
nemers aan het eind van het onderzoek kennisvragen over de poli-
tieke kwesties uit de stellingen, net als in de eerste studie. Gebrui-
kers van de semi-sturende stemhulp-chatbot bleken hierop beter te 
scoren dan gebruikers van het sturende chatbotdesign. Blijkbaar 
beklijft informatie dus beter wanneer gebruikers ook nog andere 
informatie kunnen opvragen via het intypveld, en niet alleen ge-
stuurd worden door de buttons. In een vervolgonderzoek willen we 
ook de chatbotgesprekken analyseren om te bepalen hoe vaak kie-
zers precies van die mogelijkheid gebruikmaken.

En nu?
Met nieuwe verkiezingen op komst, in maart 2021, is de kans groot 
dat Nederlanders weer massaal gebruikmaken van stemhulpen om 
zich te informeren over de standpunten van politieke partijen en 
een stemadvies op maat te krijgen. Zaak dus dat het stemadvies 
berust op oordelen op stellingen die de gebruiker ook daadwerke-
lijk heeft begrepen. Wie weet via een stemhulp-chatbot?   ■
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 Samenvattend

•    Stemhulpgebruikers zoeken nauwelijks informatie op voor-
dat ze hun mening geven over een politieke stelling; 

•   Wij ontwikkelden een stemhulp-chatbot die mensen per 
stelling op toegankelijke wijze van de benodigde informatie 
voorziet;

•   Na gebruik van een stemhulp-chatbot is de politieke kennis 
hoger dan na het gebruik van een reguliere stemhulp. Ook 
worden chatbots positiever geëvalueerd;

•   Binnen de stemhulp-chatbots is een variant met een geslo-
ten structuur het meest gunstig voor de gebruikerserva-
ring. Maar als gebruikers daarnaast ook zelf vragen kun-
nen intypen, verwerven ze meer politieke kennis.

Figuur 1: Stelling in de chatbot met 

buttons en intypevenster. 

Figuur 2: Een antwoord op een 

gebruikersvraag.

Figuur 3: Stemadvies in de chatbot.

Figuur 4 (links): Sturend design.

Figuur 5 (rechts): Niet-sturend design.

•   Pragmatische informatie: Wat is de huidige stand van zaken? 
“Tussen juli 2015 en juli 2018 was het in Nederland mogelijk een 
raadgevend referendum aan te vragen voor bepaalde wetsvoor-
stellen en verdragen. In juli 2018 is deze wet ingetrokken. Een 
bindend referendum is vooralsnog niet mogelijk omdat daarvoor 
de Grondwet gewijzigd moet worden.”

Voor de ontwikkeling van de stemhulp-chatbot gebruikten we de 
software van Flow.ai, waarbij we kozen voor een opzet met buttons 
waarop gebruikers konden klikken voor extra informatie: een but-
ton met semantische informatie over een specifieke term uit de 
vraag, en een button met pragmatische informatie over de stand 
van zaken van het politieke onderwerp. Een derde button was toe-
gevoegd voor de gebruiker die geen extra informatie bij de stelling 
nodig had. Daarnaast konden mensen zelf vragen intypen, bijvoor-
beeld om voorbeelden, partijstandpunten, of voor- en nadelen van 
een maatregel op te vragen. In Figuur 1 is te zien hoe de stem-
hulp-chatbot met buttons en intypvenster er precies uitzag. Figuur 
2 laat het chatbotantwoord zien als de gebruiker op de semantische 
button klikte, en in Figuur 3 is het stemadvies weergegeven. 

Vergelijking stemhulp-chatbot en reguliere stemhulp
In het eerste onderzoek vergeleken we de stemhulp-chatbot met de 
traditionele stemhulp. Hieruit kwam naar voren dat gebruikers van 
stemhulp-chatbots meer politieke kennis hadden opgedaan dan 
gebruikers van de reguliere stemhulp: in de vragenlijst aan het 
eind van het onderzoek beantwoordden ze meer vragen goed over 
specifieke politieke onderwerpen uit de stellingen. Ook werden de 
stemhulp-chatbots positiever geëvalueerd dan de reguliere stem-
hulp. We vonden geen effect op stemintentie: als er nu verkiezin-


