
Gespreksthema’s interviews

1. Verkiezingsprogramma (15 min )

 Was het verkiezingsprogramma representatief voor de 50PLUS partij?
 Hebben de leden voldoende mogelijkheden gehad om input te kunnen 

leveren voor het verkiezingsprogramma?
 Vormde het programma een goede insteek voor de campagne?

Ging het verkiezingsprogramma voldoende in op de volgende speerpunten:

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

2. De landelijke campagne ( 15 min )

 Heeft de landelijke campagne haar doelen bereikt?
 Was het een goede campagne?

Hoe beroordeelt u de volgende onderdelen van de campagne:

 De TV debatten
 Inzet lokale media
 De TV spot ( in het kader van de zendtijd voor politieke partijen )
 Het doorberekenen van het partijprogramma door het CPB
 Het campagne materiaal voor de sociale media
 De Toolkit

Inzet Media in de campagne

 Heeft 50PLUS in de campagne optimaal gebruik gemaakt van de 
ingezette mediavormen?

 Moet 50PLUS meer of minder inzetten op het gebruik van traditionele 
media en of sociale media?



 Hoe beoordeelt u de campagne flyer van 50PLUS 
(vouwbrochure/poster). 

Uw mening over de boodschap van 50PLUS in de media

• Kwam de boodschap goed over?
• Was de boodschap duidelijk?
• Was de boodschap in lijn met het verkiezingsprogramma?
• Sprak de boodschap de 50PLUS doelgroep aan?

3. Algemeen ( 30min ):
 

 Welke invloed heeft het Liane den Haan-Ellen Verkoelen conflict gehad 
op het resultaat van de campagne?

 Welk effect heeft het gewijzigde standpunt inzake AOW leeftijd en het 
pensioenakkoord op het resultaat?

 Zijn de gekozen thema's in de campagne de juiste geweest?
 Hoe is de samenwerking binnen het team van de kandidaten / het 

campagneteam? De programmacommissie ervaren?
 Hoe is de kwaliteit van de campagne in vergelijking tot de vorige 

campagnes van 50PLUS?
 Welke oorzaken kunnen benoemd worden die het teleurstellende 

resultaat van 50PLUS bij de TK2021 kunnen verklaren?
 Wat kunnen we van de afgelopen verkiezingen TK2021 leren?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noot voor de interviewers:

De opdracht van het Hoofdbestuur van 50PLUS is.

"een onderzoek te verrichten naar de resultaten van deelname van 50PLUS 
aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer 17 maart 2021".

Het onderzoek gaat uitsluitend over het resultaat van 50PLUS bij de 
verkiezingen TK2021, alle andere thema’s vallen niet onder de scoop van dit 
onderzoek. Eventuele gebeurtenissen na de verkiezingsdatum ( 17 maart ) 
vallen ook buiten de scoop van dit onderzoek. 




