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Q001 - VBB: Single coded
Not back
Bedankt voor uw deelname aan deze vragenlijst ter evaluatie van campagne voorafgaand aan de Tweede 
Kamerverkiezingen van 50PLUS. 

Deze vragenlijst is opgesteld in samenspraak met het Wetenschappelijk Instituut 50PLUS en Kantar opgesteld
ten behoeve van inzicht in het proces in aanloop naar, en de verkiezingscampagne van, de Tweede 
Kamerverkiezingen 2021. 

Kantar is een onafhankelijk onderzoeksbureau dat bemiddelt bij de uitvoering van dit onderzoek. Kantar is als
onafhankelijk onderzoeksbureau gebonden aan strenge privacyregels. Alle antwoorden worden volledig 
geanonimiseerd en alle informatie die het mogelijk maakt u te identificeren, wordt verwijderd. Uw 
antwoorden worden niet op individueel niveau geanalyseerd. De resultaten worden samengevoegd en pas 
daarna geanalyseerd. U kunt de enquête bovendien op elk moment verlaten als u niet verder wilt gaan.

Uw deelname aan deze vragenlijst is volledig anoniem en zal niet op persoonniveau terug gekoppeld worden 
aan 50PLUS.

Gaat u akkoord met het invullen van de vragenlijst?

 
Normal
1 Ja, ik ga akkoord
2 Nee, ik ga niet akoord

B001 - BBB: VASTSTELLEN STEMGEDRAG + VRAGEN UIT 
REGULIERE METING

Begin block

Q002 - Q001: Text
Not back
Graag stellen we u nog enkele vragen over uw stemgedrag bij de verkiezingen die op 15, 16 en 17 maart zijn 
gehouden.

Q003 - Q002: Single coded
Not back
Op welke partij heeft u gestemd bij afgelopen Tweede Kamerverkiezingen?

U hoeft niet zelf gestemd te hebben, het kan ook zo zijn dat iemand die u heeft gemachtigd namens u heeft
gestemd.

Normal
1 VVD    
2 PVV (Partij voor de Vrijheid)    
3 CDA    
4 D66    
5 GROENLINKS    
6 SP (Socialistische Partij)    
7 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)    
8 ChristenUnie    
9 Partij voor de Dieren    
10 50PLUS    
11 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
12 DENK    
13 Forum voor Democratie    
14 BIJ1
15 JA21
16 CODE ORANJE
17 Volt
18 NIDA
19 Piratenpartij
20 LP (Libertaire Partij)



21 JONG
22 Splinter
23 BBB
24 NLBeter
25 Lijst Henk Krol
26 OPRECHT
27 JEZUS LEEFT
28 Trots op Nederland (TROTS)
29 U-Buntu Connected Front
30 Blanco lijst met als eerste kandidaat Zeven, A.J.L.B.
31 Partij van de Eenheid
32 DE FEESTPARTIJ (DFP)
33 Vrij en Sociaal Nederland
34 Wij zijn Nederland
35 Modern Nederland
36 De Groenen
37 Partij voor de Republiek
95 Ik heb niet gestemd
96 Ik heb geen stemrecht
98 blanco / ongeldig gestemd *Fixed *Exclusive

99 weet niet meer *Fixed *Exclusive

97 wil niet zeggen *Fixed *Exclusive

Q004 - VBG: Multi coded
Not back | Min = 1
Welke andere partijen heeft u overwogen?

U hoeft niet zelf gestemd te hebben, het kan ook zo zijn dat iemand die u heeft gemachtigd namens u heeft
gestemd.

Normal
1 VVD    
2 PVV (Partij voor de Vrijheid)    
3 CDA    
4 D66    
5 GROENLINKS    
6 SP (Socialistische Partij)    
7 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)    
8 ChristenUnie    
9 Partij voor de Dieren    
10 50PLUS    
11 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
12 DENK    
13 Forum voor Democratie    
14 BIJ1
15 JA21
16 CODE ORANJE
17 Volt
18 NIDA
19 Piratenpartij
20 LP (Libertaire Partij)
21 JONG
22 Splinter
23 BBB
24 NLBeter
25 Lijst Henk Krol
26 OPRECHT
27 JEZUS LEEFT
28 Trots op Nederland (TROTS)
29 U-Buntu Connected Front



30 Blanco lijst met als eerste kandidaat Zeven, A.J.L.B.
31 Partij van de Eenheid
32 DE FEESTPARTIJ (DFP)
33 Vrij en Sociaal Nederland
34 Wij zijn Nederland
35 Modern Nederland
36 De Groenen
37 Partij voor de Republiek
98 blanco  *Fixed *Exclusive

99 weet niet meer *Fixed *Exclusive

97 wil niet zeggen *Fixed *Exclusive

Q005 - VBB_Copy_2: Multi coded
Not back | Min = 1
U geeft aan dat u – als er nu verkiezingen zouden zijn – op (PIPE IN PARTY Q004) zou stemmen. Kunt u 
aangeven wat de redenen zijn om op (PIPE IN PARTY Q004) te stemmen?
Random
1 Omdat ik het eens ben met de ideologie van PARTYQ004
2 Omdat PARTYQ004 opkomt voor de groep waartoe ik mezelf reken
3 Omdat ik het eens ben met het partijprogramma van PARTYQ004
4 Omdat ik het eens ben met het standpunt over een bepaald thema
5 Omdat ik het niet eens ben met de andere politieke partijen
6 Omdat PARTYQ004 het goed doet in de regering/ oppositie
7 Omdat de lijsttrekker van PARTYQ004 mij aanspreekt
8 Ik stem uit gewoonte op PARTYQ004
9 Omdat dat strategisch slim is
10 Omdat PARTYQ004 het goed doet in de politieke peilingen
11 Omdat de stemwijzer mij dit vorige keer adviseerde
12 In mijn directe omgeving stemt men ook op PARTYQ004
13 Omdat PARTYQ004 het nu niet goed doet in de politieke peilingen
996 anders, namelijk... *Open *Fixed

999 weet niet *Fixed *Exclusive

Q006 - Q003: Single coded
Not back
Wanneer heeft u besloten om op deze partij te stemmen? Was dat:
Normal
1 op de dag van de verkiezingen zelf
2 de laatste dagen voor de verkiezingen
3 de laatste weken voor de verkiezingen
4 een paar maanden van tevoren
5 al langer dan een paar maanden van te voren
99 weet niet meer *Fixed *Exclusive

997 wil niet zeggen *Fixed *Exclusive

Q007 - VCNT: Single coded
Not back
Op welke dag heeft u gestemd?
Normal
1 Op maandag 15 maart
2 Op dinsdag 16 maart
3 Op woensdag 17 maart
4 Ik heb per brief gestemd

Q008 - Q006: Multi coded
Not back | Min = 1
Welke partijen ziet u het liefst terugkomen in een coalitie?
Normal
1 VVD    



2 PVV (Partij voor de Vrijheid)    
3 CDA    
4 D66    
5 GROENLINKS    
6 SP (Socialistische Partij)    
7 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)    
8 ChristenUnie    
9 Partij voor de Dieren    
10 50PLUS    
11 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
12 DENK    
13 Forum voor Democratie    
14 BIJ1
15 JA21
16 CODE ORANJE
17 Volt
18 NIDA
19 Piratenpartij
20 LP (Libertaire Partij)
21 JONG
22 Splinter
23 BBB
24 NLBeter
25 Lijst Henk Krol
26 OPRECHT
27 JEZUS LEEFT
28 Trots op Nederland (TROTS)
29 U-Buntu Connected Front
30 Blanco lijst met als eerste kandidaat Zeven, A.J.L.B.
31 Partij van de Eenheid
32 DE FEESTPARTIJ (DFP)
33 Vrij en Sociaal Nederland
34 Wij zijn Nederland
35 Modern Nederland
36 De Groenen
37 Partij voor de Republiek
998 geen van deze *Fixed *Exclusive

999 weet niet *Fixed *Exclusive

B001 - BBB: VASTSTELLEN STEMGEDRAG + VRAGEN UIT 
REGULIERE METING

End block

B002 - BBC: LEDEN SPECIFIEKE VRAGEN Begin block

B003 - BBD: Het verkiezingsprogramma Begin block

Q009 - VCNV: Text
Not back
De volgende vragen gaan specifiek over hoe u als lid van 50PLUS de voorbereidingen op de 
verkiezingscampagne hebt beleefd.

Q010 - VCNW: Single coded
Not back
Wat is uw algemene beoordeling van het verkiezingsprogramma van 50PLUS?



Normal
1 Zeer slecht
2 Slecht
3 Niet slecht, maar ook niet goed
4 Goed
5 Zeer goed
999 weet niet *Fixed *Exclusive

Ask only if Q010 - VCNW,1,2

Q028 - VCPS: Open
Not back
Kunt u aangeven wat u slecht vond aan de verkiezingsprogramma van 50PLUS?

999 weet niet *Fixed *Exclusive

Ask only if Q010 - VCNW,4,5

Q029 - VCPT: Open
Not back
Kunt u aangeven wat u goed vond aan het verkiezingsprogramma van 50PLUS?

999 weet niet *Fixed *Exclusive

Q011 - VCNX: Matrix
Not back | Number of rows: 6 | Number of columns: 5
In hoeverre ging het verkiezingsprogramma van 50PLUS volgens u voldoende in op de volgende speerpunten?
Rows: Random | Columns: Normal
Rendered as Dynamic Grid

Ruim
onvoldoen

de

Onvoldoen
de

Voldoende Ruim
voldoende

weet niet
*Fixed

*Exclusive

AOW en AOW leeftijd m m m m m
Pensioenen en de rekenrente m m m m m
Zorg m m m m m
Veiligheid m m m m m
Wonen m m m m m
Leeftijdsdiscriminatie. m m m m m

Q012 - VCNY: Single coded
Not back
Heeft u bepaalde zaken gemist in het verkiezingsprogramma die er volgens u wel, of meer in hadden moeten 
staan?
Normal
1 Ja, namelijk... *Open

2 Nee *Open

B003 - BBD: Het verkiezingsprogramma End block



B005 - BBG: De landelijke campagnestrategie Begin block

Q013 - VCNZ: Single coded
Not back
Wat is uw algemene beoordeling van de gevoerde verkiezingscampagne voor de Tweede Kamerverkiezingen 
van 50PLUS?
Normal
1 Zeer slecht
2 Slecht
3 Niet slecht, maar ook niet goed
4 Goed
5 Zeer goed
999 weet niet *Fixed *Exclusive

Ask only if Q013 - VCNZ,1,2

Q030 - VCPV: Open
Not back
Kunt u aangeven wat u slecht vond aan de verkiezingscampagne van 50PLUS?

999 weet niet *Fixed *Exclusive

Ask only if Q013 - VCNZ,4,5

Q031 - VCPW: Open
Not back
Kunt u aangeven wat u goed vond aan de verkiezingscampagne van 50PLUS?

999 weet niet *Fixed *Exclusive

Q019 - VCPH: Matrix
Not back | Number of rows: 4 | Number of columns: 6
Geef aan in hoeverre u het eens of oneens bent met onderstaande stellingen.

De boodschap van 50PLUS in de media...

Rows: Random | Columns: Normal
Rendered as Dynamic Grid

Helemaa
l mee

oneens

Mee
oneens

Niet
mee

oneens,
niet mee

eens

Mee
eens

Helemaa
l mee
eens

weet
niet

*Fixed
*Exclusiv

e

...kwam goed over. m m m m m m

...was duidelijk. m m m m m m

...was in lijn met het 
verkiezingsprogramma. 

m m m m m m

...sprak de doelgroep aan. m m m m m m



Q014 - VCPB: Matrix
Not back | Number of rows: 3 | Number of columns: 6
In hoeverre bent u het eens of oneens met de onderstaande stellingen?
Rows: Normal | Columns: Random
Rendered as Dynamic Grid
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Niet
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eens
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l mee
eens

weet
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*Fixed
*Exclusiv

e

De campagne van 50PLUS heeft haar 
doelen bereikt.

m m m m m m

50PLUS heeft een goede campagne 
gevoerd. 

m m m m m m

Ik ben alles overziende tevreden met het 
behaalde resultaat van 50PLUS.

m m m m m m

Ask only if Q014 - VCPB ROW=2 & COL=1,2,3

Q015 - VCPC: Open
Not back
Kunt u aangeven waarom u vindt dat 50PLUS geen goede campagne gevoerd heeft?

999 weet niet *Fixed *Exclusive

Q016 - VCPD: Matrix
Not back | Number of rows: 4 | Number of columns: 7
Hoe beoordeelt u de volgende onderdelen van de campagne van 50PLUS?
Rows: Normal | Columns: Normal
Rendered as Dynamic Grid
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Slecht Niet
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maar
ook
niet
goed

Goed Zeer
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el niet
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of
gelezen

weet
niet

*Fixed
*Exclusi

ve

De TV debatten m m m m m m m
Inzet lokale media m m m m m m m
De TV spot ( in het kader van de zendtijd 
voor politieke partijen )

m m m m m m m

Het doorberekenen van het 
partijprogramma door het CPB

m m m m m m m

Q017 - VCPF: Matrix
Not back | Number of rows: 3 | Number of columns: 6
In hoeverre bent u het eens of oneens met de onderstaande stellingen?
Rows: Random | Columns: Normal
Rendered as Dynamic Grid
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e

50PLUS heeft in de campagne optimaal m m m m m m



gebruik gemaakt van de ingezette 
mediavormen. 
50PLUS had in de campagne minder 
moeten inzetten op het gebruik van 
traditionele media. 

m m m m m m

50PLUS had in de campagne meer moeten
inzetten op het gebruik van sociale media.

m m m m m m

Q018 - VCPG: Single coded
Not back
Hieronder vindt u de campagneflyer van 50PLUS. Wat vindt u van deze campagneflyer?
 
INSERT CAMPAGNEFLYER
Normal
1 Zeer goed
2 Goed
3 Redelijk
4 Matig
5 Slecht
6 Zeer slecht
999 weet niet *Fixed *Exclusive

B005 - BBG: De landelijke campagnestrategie End block

B004 - BBF: De kandidatenlijst Begin block

Q023 - VCPM: Single coded
Not back
Wat is uw algemene beoordeling van de selectiecommissie ten aanzien van het vaststellen van de kieslijst 
voor de Tweede Kamerverkiezingen van 50PLUS?
Normal
1 Zeer slecht
2 Slecht
3 Niet slecht, maar ook niet goed
4 Goed
5 Zeer goed
999 weet niet *Fixed *Exclusive

Ask only if Q023 - VCPM,1,2

Q032 - VCPX: Open
Not back
Kunt u aangeven wat u slecht vond aan de selectiecommissie van 50PLUS?

999 weet niet *Fixed *Exclusive

Ask only if Q023 - VCPM,4,5

Q033 - VCPY: Open
Not back
Kunt u aangeven wat u goed vond aan de selectiecommissie van 50PLUS?



999 weet niet *Fixed *Exclusive

Q024 - VCPN: Matrix
Not back | Number of rows: 2 | Number of columns: 6
In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen.
Rows: Random | Columns: Normal
Rendered as Dynamic Grid
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weet
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*Fixed
*Exclusiv

e

De selectiecommissie was deskundig. m m m m m m
De selectiecommissie heeft zorgvuldig 
gehandeld. 

m m m m m m

Q025 - VCPP: Matrix
Not back | Number of rows: 4 | Number of columns: 6
In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen.

In mijn visie waren de kandidaten die door de commissie op verkiesbare plaatsen zijn gezet...

Rows: Random | Columns: Normal
Rendered as Dynamic Grid
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Niet
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Mee
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eens

weet
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*Fixed
*Exclusiv

e

...deskundig. m m m m m m

...een goede afspiegeling van het 50PLUS 
kader. 

m m m m m m

...hadden een hoog 50PLUS gehalte. m m m m m m

...een goede mix tussen interne en 
externe partij kandidaten. 

m m m m m m

Q027 - VCPR: Matrix
Not back | Number of rows: 2 | Number of columns: 6
In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen.
Rows: Random | Columns: Normal
Rendered as Dynamic Grid
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Niet
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eens

weet
niet

*Fixed
*Exclusiv

e

Ik ben tevreden met de definitieve 
kandidatenlijst. 

m m m m m m

Ik kon mij goed vinden in de gevolgde 
procedure tijdens de Algemene Leden 
vergadering. 

m m m m m m

Q026 - VCPQ: Single coded
Not back
Reageer op de volgende stelling.
Het vaststellen van de definitieve lijst op de Algemene Ledenvergadering verliep transparant en democratisch.
Normal



1 Helemaal mee oneens
2 Mee oneens
3 Niet mee oneens, niet mee eens
4 Mee eens
5 Helemaal mee eens
999 weet niet *Fixed *Exclusive

998 Daar ben ik niet bij aanwezig/getuige van geweest *Fixed *Exclusive

B004 - BBF: De kandidatenlijst End block

B006 - BBH: De lijsttrekker Begin block

Q020 - VCPJ: Single coded
Not back
Wat is uw algemene beoordeling van de lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen van 50PLUS?
Normal
1 Zeer slecht
2 Slecht
3 Niet slecht, maar ook niet goed
4 Goed
5 Zeer goed
999 weet niet *Fixed *Exclusive

Ask only if Q020 - VCPJ,1,2

Q034 - VCPZ: Open
Not back
Kunt u aangeven wat u slecht vond aan de lijsttrekker van 50PLUS?

999 weet niet *Fixed *Exclusive

Ask only if Q020 - VCPJ,4,5

Q035 - VCQB: Open
Not back
Kunt u aangeven wat u goed vond aan de lijsttrekker van 50PLUS?

999 weet niet *Fixed *Exclusive

Q021 - VCPK: Matrix
Not back | Number of rows: 3 | Number of columns: 7
Hoe beoordeelt u de lijsttrekker van 50PLUS gedurende de volgende onderdelen van de campagne van 
50PLUS?
Rows: Normal | Columns: Normal
Rendered as Dynamic Grid
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weet
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maar
ook
niet
goed

onderde
el niet
gezien

of
gelezen

*Fixed
*Exclusi

ve

Tijdens de campagne. m m m m m m m
Tijdens interviews in radio, kranten of TV. m m m m m m m
Tijdens de grote debatten op TV. m m m m m m m

Q022 - VCPL: Matrix
Not back | Number of rows: 8 | Number of columns: 6
Geef aan in hoeverre u het eens of oneens bent met onderstaande stellingen.

De lijsttrekker van 50PLUS...

Rows: Random | Columns: Normal
Rendered as Dynamic Grid
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eens
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eens

weet
niet

*Fixed
*Exclusiv

e

...kwam goed over. m m m m m m

...was duidelijk. m m m m m m

...was in lijn met het 
verkiezingsprogramma. 

m m m m m m

...sprak de doelgroep aan. m m m m m m

...was communicatief scherp. m m m m m m

...was duidelijk tijdens de interviews. m m m m m m

...was duidelijk tijdens de TV debatten. m m m m m m

...bracht standpunten van 50PLUS, goed 
naar voren. 

m m m m m m

Q039 - VCQG: Single coded
Not back
Vindt u het een goede of een slechte keuze geweest dat Liane den Haan is aangesteld als lijsttrekker van 
50PLUS?
Normal
1 Een zeer slechte keuze
2 Een slechte keuze
3 Een goede keuze
4 Een zeer goede keuze
999 weet niet *Fixed *Exclusive

Ask only if Q039 - VCQG,1,2

Q040 - VCQH: Open
Not back
Kunt u aangeven wie u liever als lijsttrekker had gezien?

999 weet niet *Fixed *Exclusive

B006 - BBH: De lijsttrekker End block

B007 - BBJ: Overige interne strubbelingen Begin block



Q036 - VCQC: Single coded
Not back
Begin mei 2020 stapt toenmalig fractievoorzitter van 50PLUS Henk Krol uit 50PLUS en startte een eigen 
partij. In hoeverre had u graag Henk Krol als lijsttrekker van de afgelopen verkiezingen gehad?
Normal
1 Graag
2 niet graag
999 weet niet *Fixed *Exclusive

Q037 - VCQD: Single coded
Not back
Daarnaast is ook voorzitter Geert Dales eind mei 2020 opgestapt. In hoeverre had u graag Geert Dales als 
voorzitter behouden? 
Normal
1 Graag
2 niet graag
999 weet niet *Fixed *Exclusive

Q038 - VCQF: Matrix
Not back | Number of rows: 2 | Number of columns: 6
Geef aan in hoeverre u tevreden of ontevreden bent dat zowel Geert Dales als Henk Krol 50PLUS hebben 
verlaten.
Rows: Normal | Columns: Normal
Rendered as Dynamic Grid
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Niet
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weet
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*Fixed
*Exclusi

ve

Geert Dales m m m m m m
Henk Krol m m m m m m

Q041 - VCQJ: Single coded
Not back
Gedurende de campagne was er ook onenigheid tussen lijsttrekker Liane den Haan en nummer #3 op de 
kieslijst Ellen Verkoelen over het AOW standpunt van 50PLUS.

In hoeverre was u bij de verkiezingen op de hoogte van deze onenigheid?
Normal
1 Dat wist ik niet
2 Dat wist ik wel

B007 - BBJ: Overige interne strubbelingen End block

B002 - BBC: LEDEN SPECIFIEKE VRAGEN End block
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