
Overzicht campagnemiddelen

provinciale staten en de waterschappen 2023

Verkiezingen



15 maart 2023 zijn de provinciale staten- en de 

waterschapverkiezingen. De Rijksoverheid voert een campagne 

om kiezers te attenderen op deze verkiezingen en hen te 

informeren over wat zij nodig hebben om hun stem uit te kunnen 

brengen.

In de toolkit (https://www.campagnetoolkits.nl/elke-stem-telt)

vindt u beelden, middelen en teksten waarmee u kiezers kunt 

attenderen op de verkiezingen en informeren over het proces. 

Bijvoorbeeld met middelen over wat je nodig hebt om je stem uit 

te brengen, wanneer je kan stemmen, waar je kan stemmen etc. 

De middelen sluiten aan bij de landelijke campagne van de 

Rijksoverheid die op TV, radio en online gevoerd wordt.

U kunt de landelijk campagne versterken door de volgende 

hashtag #elkestemtelt toe te voegen aan uw social media 

uitingen, waar dat passend is.

Deze presentatie bevat een overzicht van al deze middelen en hoe 

u deze kunt inzetten.

Alle middelen zijn afgekocht tot en met 31 maart 2023 en 

mogen tot die tijd gebruikt worden.

Provinciale staten- en de waterschapsverkiezingen 2023

https://www.campagnetoolkits.nl/elke-stem-telt


1. Posters

2. Statische social post met verschillende 
boodschappen voor Facebook, Instagram 
en Snapchat (geschikt voor tijdlijn & story)

3. Statische banners voor websites

4. Losse foto's

5. Font

6. Video: TVC & OLV

Inhoud toolkit



Aankondiging 
verkiezingen 2023



• 5 versies met verschillende 

mensen

• Formaten: A0, A1, A3, A4, Abri

• De uitingen mogen t/m 31 

maart 2023 gebruikt worden 

voor de communicatie 

over de provinciale staten- en 

de waterschapsverkiezingen

Poster



• 2 versies

• Formaat: 1080x1350 (tijdlijn) en 1080x1920 (story)

• Deze afbeelding kan ingezet worden op Instagram en Facebook

• De uitingen mogen t/m 31 maart 2023 gebruikt worden voor de 

communicatie over de provinciale staten- en de 

waterschapsverkiezingen

• Een suggestie voor de caption vindt u hier rechts, onder de 

afbeelding

Caption:
Op woensdag 15 maart mag je twee keer 

stemmen. Zo bepaal je mee wat er de 
komende jaren in jouw leefomgeving 

gebeurt.

Sub headline:
Meer weten?

URL:
<in te vullen door gemeenten>

Socials



• 2 versies met verschillende mensen

• Formaat: 1080x1350 (tijdlijn) en 1080x1920 (story)

• Deze afbeelding kan ingezet worden op Instagram en Facebook

• De uitingen mogen t/m 31 maart 2023 gebruikt worden voor de 

communicatie over de provinciale staten- en de 

waterschapsverkiezingen

• Een suggestie voor de caption vindt u hier rechts, onder de 

afbeelding

Socials

Caption:
Op woensdag 15 maart mag je twee keer 

stemmen. Zo bepaal je mee wat er de 
komende jaren in jouw leefomgeving 

gebeurt.

Sub headline:
Meer weten?

URL:
<in te vullen door gemeenten>



Statische banners

• 4 versies met verschillende mensen

• Formaten:

• 1200x627px

• 1920x320px

• 1080x1080px

• 300x250px

• Deze middelen kunnen ingezet worden op 

uw eigen website

• De uitingen mogen t/m 31 maart 2023 

gebruikt worden voor de communicatie over 

de provinciale staten- en de 

waterschapsverkiezingen



300x250 1920x320

1200x627 1080x1080



300x250 1920x320

1200x627 1080x1080



300x250 1920x320

1200x627 1080x1080



300x250 1920x320

1200x627 1080x1080



300x250 1920x320

1200x627 1080x1080



Statische banners met eigen logo

• PSD bestanden waarbij u uw eigen logo kan 

toevoegen. Zie voorbeeld rechts

• Formaten:

• 1200x627px

• 1920x320px

• 1080x1080px

• 300x250px

• Deze middelen kunnen ingezet worden op 

uw eigen website

• De uitingen mogen t/m 31 maart 2023 

gebruikt worden voor de communicatie over 

de provinciale staten- en de 

waterschapsverkiezingen



Stempassen mee



• 1 versie

• Formaat: 1080x1350 (tijdlijn) en 1080x1920 (story)

• Deze afbeelding kan ingezet worden op Instagram 

en Facebook

• De uitingen mogen t/m 31 maart 2023 gebruikt 

worden voor de communicatie over de provinciale 

staten- en de waterschapsverkiezingen

• Een suggestie voor de caption vindt u hier 

rechts, onder de afbeelding

Social

Caption:
Woensdag 15 maart stemmen we voor de 
provinciale staten en de waterschappen. 

Vergeet je stempassen en ID-bewijs niet!

Sub headline:
Meer weten?

URL:
<in te vullen door gemeenten>



First time voters



Caption:
15 maart zijn de provinciale staten- en 

de waterschapsverkiezingen.
Mag je voor het eerst stemmen? Check wat 

jij nodig hebt.

Sub headline:
Meer weten?

URL:
<in te vullen door gemeenten>

• 1versie

• Formaat: 1080x1350 (tijdlijn) en 1080x1920 (story)

• Deze afbeelding kan ingezet worden op Instagram 

en Facebook

• De uitingen mogen t/m 31 maart 2023 gebruikt 

worden voor de communicatie over de provinciale 

staten- en de waterschapsverkiezingen

• Een suggestie voor de caption vindt u hier 

rechts, onder de afbeelding

Social



Stempas kwijt?



Caption:
15 maart zijn de verkiezingen. Stempas(sen) 

kwijt? Vraag voor 14 maart 12:00 uur een 
nieuwe aan bij de gemeente.

Sub headline:
Meer weten?

URL:
<in te vullen door gemeenten>

• 1 versie

• Formaat: 1080x1350 (tijdlijn) en 1080x1920 (story)

• Deze afbeelding kan ingezet worden op Instagram 

en Facebook

• De uitingen mogen t/m 31 maart 2023 gebruikt 

worden voor de communicatie over de provinciale 

staten- en de waterschapsverkiezingen

• Een suggestie voor de caption vindt u hier 

rechts, onder de afbeelding

Social



Machtigen



Caption:
Stem 15 maart voor de provinciale staten 

en de waterschappen. Kan je zelf niet? 
Vraag dan iemand anders om voor jou te 

stemmen.

Sub headline:
Meer weten?

URL:
elkestemtelt.nl

• 1 versie

• Formaat: 1080x1350 (tijdlijn) en 1080x1920 (story)

• Deze afbeelding kan ingezet worden op Instagram 

en Facebook

• De uitingen mogen t/m 31 maart 2023 gebruikt 

worden voor de communicatie over de provinciale 

staten- en de waterschapsverkiezingen

• Een suggestie voor de caption vindt u hier 

rechts, onder de afbeelding

Social



Stemlocaties



Caption:
Woensdag 15 maart zijn de provinciale 

staten- en de waterschapsverkiezingen. 
Check waar je kunt stemmen bij jou in de 

buurt.

Sub headline:
Vind jouw stemlokaal

URL:
www.waarismijnstemlokaal.nl

• 1 versie: vind een stemlocatie

• 1 versie: openingstijden

• 1 versie: stemmen in een andere gemeente

• Formaat: 1080x1350 (tijdlijn) en 1080x1920 (story)

• Deze afbeelding kan ingezet worden op Instagram 

en Facebook

• De uitingen mogen t/m 31 maart 2023 gebruikt 

worden voor de communicatie over de provinciale 

staten- en de waterschapsverkiezingen

• Een suggestie voor de caption vindt u onder de 

afbeelding

Social Locatie stemlokaal

http://www.waarismijnstemlokaal.nl/


Caption:
Woensdag 15 maart zijn de provinciale 

staten- en de waterschapsverkiezingen. 
Je kunt stemmen tussen 7:30 

en 21:00 uur

Sub headline:
Meer weten?

URL:
elkestemtelt.nl

Caption:
Woensdag 15 maart zijn de verkiezingen. 

Met een kiezerspas kun je stemmen in elke 
gemeente binnen jouw provincie.

Sub headline:
Meer weten?

URL:
elkestemtelt.nl

Stemtijden Andere gemeente



Reminder



Caption:
Aanstaande woensdag 15 maart zijn de 

verkiezingen voor de provinciale staten en 
de waterschappen. Zet het in je agenda!

Sub headline:
Meer weten?

URL:
elkestemtelt.nl

• 6 versies (aftellen vanaf 10 maart)

• Formaat: 1080x1350 (tijdlijn) en 1080x1920 (story)

• Deze afbeelding kan ingezet worden op Instagram 

en Facebook

• De uitingen mogen t/m 31 maart 2023 gebruikt 

worden voor de communicatie over de provinciale 

staten- en de waterschapsverkiezingen

• Een suggestie voor de caption vindt u onder de 

afbeeldingen

Social reminders Inzet op 10 maart 2023



Caption:
Aanstaande woensdag 15 maart zijn de 

verkiezingen voor de provinciale staten en
de waterschappen. Zet het in je agenda!

Sub headline:
Meer weten?

URL:
elkestemtelt.nl

Caption:
Aanstaande woensdag 15 maart zijn de 

verkiezingen voor de provinciale staten en
de waterschappen. Zet het in je agenda!

Sub headline:
Meer weten?

URL:
elkestemtelt.nl

Inzet op 11 maart 2023 Inzet op 12 maart 2023



Inzet op 13 maart 2023 Inzet op 14 maart 2023

Caption:
Aanstaande woensdag 15 maart zijn de 

verkiezingen voor de provinciale staten en 
de waterschappen. Zet het in je agenda!

Sub headline:
Meer weten?

URL:
elkestemtelt.nl

Caption:
Morgen stemmen we voor de provinciale 
staten en de waterschappen. Jij toch ook? 

Leg je stempassen alvast klaar!

Sub headline:
Meer weten?

URL:
elkestemtelt.nl



Inzet op 15 maart 2023

Caption:
Vandaag stemmen we voor de provinciale 
staten en de waterschappen. Jij toch ook? 
Vergeet je stempassen en ID-bewijs niet!

Sub headline:
Meer weten?

URL:
elkestemtelt.nl



Foto’s



• 8 verschillende foto's

• De uiting mag t/m 31 maart 

2023 gebruikt worden voor 

de communicatie over de 

provinciale staten- en de 

waterschapsverkiezingen

Losse foto’s - 1080x1350 (tijdlijn)



• 8 verschillende foto's

• De uiting mag t/m 31 maart 2023 gebruikt worden 

voor de communicatie over de provinciale staten-

en de waterschapsverkiezingen

Losse foto’s - 1080x1920 (story)



Font



Alle uiting gelieve opmaken met het Rijksoverheid font: RijksoverheidSans-Regular en Bold.

De Rijksoverheid Sans is een schreefloze letter en heeft een moderne uitstraling en een neutraal en helder karakter.

Het font is geschikt voor drukwerk en voor toepassing in grotere corpsen zoals koppen en titels.

Font



Video's



Formaat: 1 variant van 16:9 (tijdlijn) met 

ondertiteling

Linkje: volgt nog via BZK

Suggestie caption:
Op woensdag 15 maart mag je twee keer stemmen. 
Zo bepaal je mee wat er de komende jaren in jouw 
leefomgeving gebeurt.

Sub headline:
Meer weten?

URL:
<in te vullen door gemeenten>

TVC – 27 seconden

Formaat: 1 variant van 16:9 (tijdlijn) met ondertiteling

In de OLV staat er geen URL in beeld. Daarbij is het extra belangrijk 

dat de link wordt toegevoegd onder de post in de caption,

zie hieronder.

Linkje: volgt nog via BZK

Suggestie caption:
Op woensdag 15 maart mag je twee keer stemmen. Zo bepaal 
je mee wat er de komende jaren in jouw leefomgeving gebeurt.

Sub headline:
Meer weten?

URL:
Elkestemtelt.nl

OLV – 15 seconden



Versies: 3 verschillende video's

Formaat: 1 variant van 16:9 (tijdlijn) met 

ondertiteling

Linkjes: volgen nog via BZK

Suggestie caption:
Op woensdag 15 maart mogen we weer stemmen, 
maar wat houden de provinciale staten- en 
waterschapsverkiezingen eigenlijk in?

Sub headline:
Bekijk alle drie de video's

URL:
Elkestemtelt.nl

Social format

Straatinterviews - 90 tot 120 seconden



Rechten en 
contact



• Alle beelden in de toolkit zijn middelen- en rechtenvrij in te zetten om aandacht te vragen voor de provinciale staten- en de 

waterschapsverkiezingen 2023. Gebruik deze niet als inzet voor politiek gekleurde campagnes of andere onderwerpen dan de 

verkiezingen zelf. Beeldrechten zijn afgekocht tot en met 31 maart 2023. Na deze periode kunnen uitingen met de 

campagnebeelden niet meer ingezet worden.

• U vindt alle middelen in de toolkit verkiezingen (https://www.campagnetoolkits.nl/elke-stem-telt) onder 

'Communicatiematerialen' en vervolgens onder 'Campagnematerialen Elke Stem Telt'.

• Heeft u vragen over het gebruik van de communicatiematerialen in de toolkit, dan kunt u mailen 

naar campagnemanagement@minaz.nl.

Rechten en contact

https://www.campagnetoolkits.nl/elke-stem-telt
mailto:campagnemanagement@minaz.nl

