
 
 

Nieuwsbrief Stemmen met een visuele beperking (3) 
 

Webinar 

Ter voorbereiding op de aankomende verkiezingen organiseert de 

Oogvereniging in samenwerking met de Gemeente Utrecht, Koninklijke 

Visio en Bartiméus een informatieve webinar voor gemeenteambtenaren, 

stembureaumedewerkers en andere belangstellenden over het stemmen 

met de stemmal en soundbox en de begeleiding van kiezers met een 

visuele beperking. De webinar vindt plats op 4 maart 2021 van 14.00 tot 

15.00 uur (met de mogelijkheid tot uitloop van ongeveer 15 minuten). U 

kunt zich aanmelden door dit formulier in te vullen: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qFZaX5N520agdF

1KO4DcgkatV-

U_JQJNpK3i7zxpoHFUNVBVSVo4VDNLRlNWR1VJRDhBUTNPQTM2Wi4u. 

Informatie over het programma van de webinar vindt u binnenkort op 

www.oogvereniging/verkiezingen.    

Adresgegevens 

Hebt u de adres- en bereikbaarheidsgegevens van de stemlocatie(s) waar 

de stemmal en soundbox beschikbaar zullen zijn al aan ons doorgegeven? 

Zo niet, verzoeken wij u dit te doen via communicatie@oogvereniging.nl. 

Vermeldt hierbij ook of deze stemlocatie alle drie de stemdagen is 

geopend.   

Aangepaste kieslijsten 

Krijgt u veel vragen van inwoners over aangepaste kieslijsten (grootletter, 

braille of gesproken kieslijsten)? U kunt deze aanvragen bij uw leverancier 

voor de stembureau-inrichting.   

Informatievoorziening op uw kanalen 

Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen gebruik kunnen maken 

van de stemmal en soundbox, is het van belang dat u hierover duidelijk 

communiceert met de inwoners van uw gemeente. 

Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld: 

- in de brief bij de stempas en/of kieslijst 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qFZaX5N520agdF1KO4DcgkatV-U_JQJNpK3i7zxpoHFUNVBVSVo4VDNLRlNWR1VJRDhBUTNPQTM2Wi4u
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- via lokale radio en/of tv spotjes 

- in huis-aan-huis bladen 

- op uw toegankelijke gemeentelijke website 

- posters etc. 

 

Boodschap van uw communicatie: 

Breng op 15, 16 of 17 maart uw stem uit voor de Tweede kamer 

verkiezingen 2021. In onze gemeente kan dit op enkele stembureaus met 

behulp van de stemmal en soundbox, zodat u -ook met een visuele 

beperking- zelfstandig kunt stemmen. 

 

Wie kan de stemmal nog meer gebruiken? 

De stemmal is ontwikkeld voor en door mensen met een visuele 

beperking. De stemmal kan natuurlijk ook ingezet worden voor mensen 

die om een andere reden een leesbeperking hebben, bijvoorbeeld door 

dyslexie. Ook voor mensen die moeite hebben om binnen de lijnen van 

het rondje te blijven kan de mal een goede hulp zijn om te voorkomen dat 

het stembiljet ongeldig wordt verklaard. 

 

Fotomateriaal:  

Hieronder vindt u enkele links naar foto’s van de mal zoals die in 2019 is 

gebruikt bij de Europese verkiezingen. De stemmal voor de Tweede Kamer 

verkiezingen van 2021 zal er iets anders uitzien.   

• foto 1 

• foto 2  

• foto 3  

• foto 4 

 

Op de website van de Oogvereniging 

(www.oogvereniging.nl/verkiezingen) vindt u aanvullend materiaal waar u 

naar kunt verwijzen. 

Hieronder treft u teksten over het gebruik van de stemmal en de 

soundbox en de voorbereiding voor de stemdag. Deze tekst kunt u 

overnemen op -bijvoorbeeld- uw website.  

 

Hoe werken de stemmal en de souncbox? 

https://www.oogvereniging.nl/wp-content/uploads/2019/05/FabLab-StemMal-14.jpg
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http://www.oogvereniging.nl/


De soundbox is een audioapparaat waar u de ingesproken kieslijsten op 

kunt beluisteren. 

Door middel van twee knoppen kunt u door de verschillende kieslijsten 

navigeren om de juiste partij en/of kandidaat te vinden.  

De stemmal is een plaat met een opstaande rand en een deksel. De 

medewerker van het stembureau legt het stembiljet in de mal en sluit de 

deksel. Op de deksel staan in voelbare cijfers en in braille de 

partijnummers vermeld. Recht onder het partijnummer vindt u een 

verdieping met daarin ronde gaatjes. Deze gaatjes komen overeen met 

het rondje op het stembiljet. U steekt het rode potlood in het gaatje, 

beweegt het wat heen en weer en het rondje van uw keuze is rood 

gekleurd. Door de deksel te openen haalt u het stembiljet weer uit de mal 

en kunt u het biljet opvouwen. 

 

Voorbereiding 

Het is goed om vooraf al een keuze te maken op welke partij en kandidaat 

u wilt stemmen. Het afluisteren van alle partijen en kandidaten vergt veel 

tijd. Als u thuis rustig, met behulp van de u vertrouwde hulpmiddelen, de 

kieslijsten doorneemt, kunt u in het stembureau gelijk via de mal het 

gewenste rondje aankruisen. Weet u niet zeker meer op welk nummer de 

gewenste kandidaat staat? Gebruik dan de soundbox om dit te 

controleren.  

---------------------------EINDE TEKSTEN--------------------------------------  

Aanvullende informatie 

Nog niet alle informatie is aanwezig, omdat de kieslijsten nog niet bekend 

zijn. Hieronder treft u een overzicht met wat u nog kunt verwachten. We 

sturen u deze informatie zodra deze beschikbaar is.  

- Gesproken kieslijsten (mogelijk pas in de week van 8 maart) 

- Gesproken handleiding voor soundbox en stemmal (mogelijk pas in 

de week van 8 maart) 

- Handleiding van stemmal en soundbox in Word-formaat (zodra deze 

gereed is) 

- Filmpje met algemene informatie over de verkiezingen  

- Filmpje over de werking van de stemmal en soundbox  

 

Informatievoorziening naar de kiezer 



Plaats op uw website (in een toegankelijk formaat) zoveel mogelijk 

informatie over de stemlocatie(s) waar u aanpassingen heeft gedaan die 

specifiek voor een doelgroep bestemd zijn. Hoe meer informatie vooraf, 

hoe minder stress er is om naar een vreemde locatie te gaan. Plaats 

bijvoorbeeld een duidelijke routebeschrijving en/of de buslijn die in de 

buurt van de stemlocatie stopt. 

 

 

 

 


