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D E SOCIALE STEMTEST:
KERS OP DE TAART VAN IEDERS STEM TELT
Begin september 2012, een zestal weken voor de
gemeente- en provincieraadsverkiezingen van
14 oktober, lanceert de sector Samenlevingsopbouw de Sociale Stemtest. Dat op een breed
publiek mikkend online instrument vormt de
kers op de taart van „Ieders stem telt”, het participatief project waarmee een breed partnerschap
van sociale organisaties de belangen van maatschappelijk kwetsbare groepen zo hoog als
mogelijk op de politieke agenda helpen
plaatsen.1 We zetten het abc van de Sociale
Stemtest kort op een rijtje.

„Doe de stemtest” en de „Sociale
Stemtest”: gelijkenissen en verschillen
De Sociale Stemtest is een online instrument
dat in vele opzichten gelijkt op „Doe de
stemtest” die de VRT inzette tijdens federale en
Vlaamse verkiezingscampagnes uit het recente
verleden. Via het online beantwoorden van
een 20- à 25-tal stellingen (akkoord — niet
akkoord — geen mening) komen kiezers te
weten bij welke politieke partijen hun eigen
mening het nauwst aansluit. Politieke partijen
krijgen daarbij de kans om kort te motiveren
waarom ze al dan niet akkoord gingen met
een stelling. Naast gelijkenissen zijn er ook
duidelijke verschillen met „Doe de stemtest”:

van de Vlaamse politieke partijen) werden
daarom ook 14 centrumstedelijke varianten
uitgewerkt (zowel in Brussel-Stad als in de
13 Vlaamse centrumsteden 2 werden de
vragen met name beantwoord door de lokale
lijsttrekkers en/of lokale afdelingsvoorzitters).
Alle Vlaamse politieke partijen die vertegenwoordigd zijn in Kamer en/of Senaat, in het
Vlaams parlement en/of in het Europees
parlement 3 verleenden hun steun aan de
Vlaamse Sociale Stemtest. In Brussel-Stad en in
de 13 Vlaamse centrumsteden werden daarnaast
ook alle politieke partijen met minstens een
gemeente- of OCMW-raadslid uitgenodigd
tot deelname aan de lokale Sociale Stemtest.
* De Sociale Stemtest focust inhoudelijk op
beleidsthema’s die van belang zijn voor de
leefsituatie en het welzijn van maatschappelijk
kwetsbare groepen.4 De stellingen handelen
met andere woorden alle over sociale thema’,
weliswaar in de ruime zin van het woord:
energie, gezondheid, integratie & migratie,
leefbare woonomgeving en veiligheid,
maatschappelijke dienstverlening, onderwijs,
2 Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk,
Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en
Turnhout.

* De Sociale Stemtest is ontwikkeld met het oog
op de gemeenteraadsverkiezingen: naast een
Vlaamse Sociale Stemtest (waarvan de vragen
beantwoord werden door de partijvoorzitters

3 Met uitzondering van LDD dat zich nauwelijks in de lokale
kiesstrijd werpt.

1 Ter illustratie: het Vlaamse memorandum in het kader
van Ieders stem telt werd ondertekend door de sector
Samenlevingsopbouw, CAW Federatie, Steunpunt Algemeen
Welzijnswerk/Vlaams Straathoekwerkoverleg, het Vlaams
Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen,
Welzijnsschakels/Welzijnszorg, Socialistische Mutualiteiten
en Uit De Marge.

4 Dit zijn groepen die zich om financiële, sociale, lichamelijke
en andere redenen een kwetsbare positie bevinden. Denk
daarbij aan mensen in armoede, laaggeschoolde langdurig
werklozen, allochtonen, eenoudergezinnen met een laag
inkomen, bewoners van aandachtsgebieden, mensen
zonder wettig verblijf, minder mobiele mensen, mensen die
vereenzaamd leven enz.
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participatie & democratie, vrije tijd, werk,
armoede en wonen.5
Lokale besturen dienen steeds over de nodige
hefbomen te beschikken om de opgeworpen
voorstellen ook effectief te realiseren.

Politieke agendasetting via een objectief
en wetenschappelijk onderbouwd
instrument
De Sociale Stemtest nodigt kiezers uit om
door een sociale bril naar de nakende
gemeenteraadsverkiezingen te kijken. Op die
manier koestert Samenlevingsopbouw de
uitgesproken ambitie om sociale thema’s hoger
op de electorale en politieke agenda te plaatsen.
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onderbouwd instrument. Politicoloog Dave
Sinardet (UA – VUB) – daarin gesteund door
een klankbordgroep met academici van
de universiteiten van Gent, Hasselt, Brussel
en Antwerpen – nam de uitwerking van
de stellingen voor zijn rekening. Ook Tree
Company (een bedrijf dat zich specialiseert
in interactieve online tools en audiovisueel
materiaal voor maatschappelijke projecten) zette
mee de schouders onder de inhoudelijke en
technische uitwerking van de Sociale Stemtest.

Sociale Stemtest wil mee wegen op de
lokale stembusslag

Om alle politieke partijen te overtuigen om
hun steun te verlenen, maar ook om een zo
breed mogelijk publiek te bereiken, kozen we
bewust voor een weliswaar laagdrempelig,
maar tegelijk objectief en wetenschappelijk

Een zestal weken voor de lokale verkiezingen
van 14 oktober 2012, zal de verkiezingsstrijd
in alle hevigheid uitbarsten. Wetenschappelijk
onderzoek leert dat het gros van de kiezers pas
tijdens de eigenlijke verkiezingscampagne zijn
mening definitief bepaalt. Daarom lanceren
we de Sociale Stemtest pas begin september.

5 Een belangrijke inhoudelijke bron voor deze stellingen,
vormden de resultaten van het intensieve participatief
traject dat de afgelopen maanden onder begeleiding
van tal van partnerorganisaties met vele duizenden
maatschappelijk kwetsbare groepen werd afgelegd in het
kader van Ieders stem telt.

In tal van politieke kopstukdebatten
georganiseerd in het kader van Ieders stem
telt, zal de Sociale Stemtest een rode draad
vormen. Tot slot voeren we momenteel ook
onderhandelingen met (een) potentiële
mediapartner(s) om de Sociale Stemtest zo sterk
als mogelijk te promoten bij het grote publiek.
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