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Het StemPunt-panel bestaat uit circa 60.000 Nederlanders 

StemPunt – Online panel 

Wat is het StemPunt-panel? 
Het StemPunt-panel is het ISO 26362-gecertificeerde online 
onderzoekspanel van Motivaction. Het panel is opgericht in 2002 en 
bestaat op dit moment uit ruim 60.000 Nederlanders (peildatum april 
2016) waarvan verschillende achtergrondgegevens bekend zijn. 

We zetten het panel in voor representatief onderzoek onder de 
Nederlandse bevolking. Met het panel zijn representatieve netto 
steekproeven tot 20.000 respondenten te realiseren. 

Daarnaast kunnen natuurlijk specifieke doelgroepen worden 
geselecteerd zoals etnische en zakelijke. Het panel is tevens verrijkt met 
Mentality™, het unieke waarden- en leefstijlonderzoek van 
Motivaction. 

Waar kunt u het StemPunt-panel voor inzetten? 

Wij zetten het StemPunt-Panel in voor onze eigen kwantitatieve 
onderzoeken en ook voor de onderzoeken die u (gedeeltelijk) bij ons 
onderbrengt. 

Waar u bijvoorbeeld zelf de mogelijkheid heeft om vragenlijsten te 
programmeren en data te analyseren, kan StemPunt worden ingezet 
om respondenten te werven voor uw onderzoek (Sample Only). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Wilt u weten wat StemPunt voor uw onderzoek  kan 
betekenen? 

     Neem contact op met: 

 

 

 

 
     Kevin Miley  Jeroen Bruin 
     k.miley@motivaction.nl j.bruin@motivaction.nl 
     06 417 18 150  06 411 93 255 

 

 

 

Naast voor het traditionele kwantitatieve onderzoek 
zetten we het StemPunt-panel ook in voor:  
• Location based services (Geolocatie-onderzoek) 
• Bannertracking  (bereik van online uitingen) 
• Kwalitatief onderzoek (ondergebracht bij Motivaction 

of voor onderzoek in eigen beheer) en e-Safari’s 
(online kwalitatief onderzoek) 
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StemPunt – Online panel 

Hoe zorgen wij voor het panel? 
Motivaction besteedt grote zorg aan een kwalitatief hoogwaardige 
samenstelling van het panel. De basis van het panel bestaat uit online 
geworven panelleden. Om hierbij selectiviteit te voorkomen maken we 
gebruik van diverse online wervingsbronnen.  

Daarnaast werven we panelleden ’offline’, bijvoorbeeld via onderzoek 
waarvoor we respondenten per brief of op locatie benaderen.  

Werving vindt plaats via gerichte uitnodigingen en daarnaast via 
spontane aanmeldingen. 

Moeilijker bereikbare doelgroepen voor (online) onderzoek benaderen 
we via specialistische panelleveranciers.  

Motivaction doet regelmatig onderzoek naar zelfselectie en 
benaderingsmethoden en corrigeert de panelopbouw op basis van de 
resultaten van deze onderzoeken. 

 

Contact met de panelleden vindt plaats via e-mail. Panelleden hebben 
de mogelijkheid vragenlijsten in te vullen op hun computer maar ook op 
hun tablets of smartphones. 

 

 

 

 

 

 

 

Kijk verder voor de 
panelsamenstelling en een 
indicatie van de beschikbare 
achtergrondgegevens en 
verrijkingen. 



Panelboek - Personalia 

(60%) (40%) 









Mentality-segmentatie en stemgedrag 

Mentalitysegmentatie 

Stemgedrag: Op welke partij 
heeft u gestemd bij de laatste 
Tweede Kamerverkiezingen? 
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StemPunt - Panelverrijkingen 

Medische gegevens Boodschappen Mobiliteit en vervoer Vervoer 

TV, Radio, Telecom Rookgedrag Sport 

Werk details Print 

Internet 

Pensioen 

Energie 

Banken 
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StemPunt verrijkingen - Medische gegevens 

• Bij welke verzekeraar heb je je zorgverzekering 
afgesloten? 

• Welke van de volgende aandoeningen heb je 
gehad of heb je nog steeds? 
 Luchtwegen 
 Huid 
 Spijsvertering 
 Ogen 
 Allergie 
 Stofwisseling 
 Nieren/Urinewegen 
 Hart en bloedvaten 
 Hoofd en nekklachten 
 Bewegingsapparaat 
 Psyche 
 Overig 

 
 



Het StemPunt-panel bestaat uit circa 60.000 Nederlanders 

StemPunt verrijkingen - Boodschappen 

• Bij welke type winkels die je de 
boodschappen? 
 Supermarkt 
 Slagerij 
 Groenteboer 
 Bakkerij 
 Drogisterij 
 Biologische winkel 
 Doe-het-zelf-zaak 
 Tuincentrum 

• Bij welke supermarkten of 
natuurvoedingswinkels doe je de  
boodschappen? 

• In welke winkel doe je de meeste 
boodschappen? 

• Wanneer worden gewoonlijk de 
boodschappen bij de supermarkt gedaan? 
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StemPunt verrijkingen – Mobiliteit en vervoer 

• Kan je aangeven hoe ver je bereid bent te reizen om de volgende activiteiten te 
ondernemen?  

 Naar mijn werk gaan 
 Naar school/studie gaan (voor mijzelf of voor mijn kinderen) 
 Winkelen (voor andere artikelen dan dagelijkse boodschappen) 
 Bezoek aan bioscoop 
 Bezoek aan huisarts 

• In welke gemeente werk je? 
• Hoe lang ben je onderweg voordat je op je werk of school bent?  
• In welke gemeente ga je naar je school of studie? 
• Hoe lang ben je onderweg voordat je op je school bent?  
• Hoe vaak maak je gebruik van de volgende vervoermiddelen?  

 Auto 
 Elektrische fiets 
 Brommer / scooter 
 Fiets 
 Trein 
 Tram 
 Bus 

• Welke vervoermiddelen zijn aanwezig in je huishouden? 
 Auto 
 Elektrische fiets 
 Brommer / scooter 
 Fiets 

• Van welk merk is de auto waar het meest in gereden wordt? 
• Is deze auto:  

 Nieuw 
 Tweedehands 

 

• Is deze auto:  
 Zelf gekocht  
 Lease  
 Private lease 

• Van welke merken zijn de eventuele andere auto's? 
• Van welk merk is je (meest gebruikte) fiets? 
• Heb je een abonnement voor de: 

 Trein 
 Tram 
 Bus 

• Wie betaalt het OV-abonnement? 
• Van welk merk is deze (meest gebruikte) brommer / scooter? 
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StemPunt verrijkingen - Internet 

• Hoe vaak en hoeveel uur gebruik je internet via:  
 PC / laptop thuis 
 PC / laptop op school 
 PC / laptop op werk 
 Tablet 
 Smartphone 
 Gameconsole 
 Dvd- mediaspeler 
 Smart TV 

 
• Welk van de volgende producten bestel je weleens online:  

 Dagelijkse boodschappen 
 Verzorgingsproducten 
 Kleding 
 Schoenen 
 Boeken 
 Tijdschriften 
 Muziek 

 Films 
 Games 
 Elektronische apparaten 
 Tuinspullen 
 Verzekeringen 
 Meubels 
 Huishoudelijke artikelen 
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StemPunt verrijkingen - Internet 

• Op welke van de onderstaande sociale media platforms ben je actief 
en hoe vaak gebruik je ze: 
 Google+ 
 LinkedIn 
 Pinterest 
 Twitter 
 Instagram 
 Vine 
 Snapchat 
 Tumblr 

• Via internet is het mogelijk om programma's, films, televisieseries, 
fragmenten en dergelijke te bekijken. Hoe vaak doe je dit: 
 Live  
 Niet live  
 Bestanden downloaden 

• Hoe vaak komt het voor dat je, terwijl je televisie kijkt, ook op 
internet actief bent? 
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StemPunt verrijkingen - TV, Radio en Telecom 

• Hoe vaak kijk je televisie via:  
 TV 
 PC / laptop 
 Tablet 
 Telefoon / smartphone 

• Naar welke TV-zenders en omroepen kijk je weleens? 
• Hoe vaak luister je naar de radio via:  

 Radio/stereo 
 Autoradio 
 MP3 speler 
 TV 
 PC / laptop 
 Tablet 
 Telefoon / smartphone 

• Naar welke van de onderstaande radiozenders luister je weleens? 
• Wie is je huidige aanbieder van:  

 Televisie  
 Vaste telefonie  
 Vast internet thuis  
 Mobiele telefonie privé 

• Wat is het merk van je mobiele telefoon? 
• Hoe vaak gebruik je de volgende functies op je mobiele telefoon?  

 Internet 
 E-mail 
 SMS 
 Whats-App 
 Bluetooth 
 GPS 

• Heb je een abonnement of maak je gebruik van prepaid? 
• Maak je weleens gebruik van de vaste telefoon? 
• Ben jij degene die de aanbieder van de vaste telefoon kiest? 
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StemPunt verrijkingen - Rookgedrag 

• Rook je? 
• Hoe veel keer per dag rook je? 
• Welke van de volgende tabaksproducten gebruik je:  

 Sigaretten kant en klaar 
 Filtersigaretten 
 E-sigaretten 
 Shag 
 Sigaren 

• Welk merk shag rook je meestal? 
• Welke variant shag rook je meestal? 
• Welk merk vloei gebruik je om shagjes te draaien?  
• Welke shagmerken rook je naast je vaste merk nog meer? 
• Welk merk kant en klare sigaretten rook je meestal? 
• Welke merken kant en klare sigaretten rook je naast je vaste merk 

nog meer? 
• Welk merk filtersigaretten rook je meestal? 
• Welke merken filtersigaretten rook je naast je vaste merk nog meer? 
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StemPunt verrijkingen - Energie 

• Wie kiest de energieleverancier in je huishouden? 
 
• Bij welke energieleverancier ben je klant? 
  
• Om welke van de onderstaande redenen zou je overstappen naar een 

andere energieleveranicer?  
  

• Ben je voor de energielevering weleens overgestapt naar een andere 
energieleverancier? 
 

• In wat voor soort huis woon je?  
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StemPunt verrijkingen - Sport 

• Hoe vaak sport je? 
• Waar sport je? Thuis, Buiten, In de sportschool, Bij een 

sportvereniging 
• Welke sporten beoefen je?  
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StemPunt verrijkingen - Werkdetails 

Overheid 
• Binnen welke sector van de overheid ben je werkzaam? 

 
Onderwijs 
• Wat voor werk doe je binnen het onderwijs? (primair onderwijs, 

voortgezet onderwijs, MBO, HBO, WO, Onderzoeksinstellingen, 
Universitaire medische centra, volwassenonderwijs, anders) 

• Wat voor functie(s) heb je binnen het onderwijs?  
 

Zorg 
• Voor wat voor type zorginstelling werk je? 
• Wat voor werk doe je in de eerstelijnszorg? 
• Welke functie heb je in de zorg? 

 
IT 
• Wat voor type functie heb je in de IT / automatisering? 
• Welke programmeertalen beheers je?  
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StemPunt verrijkingen - Print 

• Lees je kranten? (op papier, via smartphone, via tablet, via PC) 
• Welke kranten lees je?  
• Lees je tijdschriften? (op papier, via smartphone, via tablet, via PC) 
• Welke tijdschriften lees je? 
• Welke omroepbladen lees je?  
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StemPunt verrijkingen - Banken 

• Wie neemt de meeste financiële beslissingen in je huishouden? 
 

• Bij welke bank(en) heb je een betaalrekening lopen? 
 

• Bij welke bank(en) heb je een spaarrekening lopen? 
 

• Bij welke bank(en) heb je een beleggingsrekening lopen? 
 

• Bij welke instelling(en) heb je een hypotheek lopen? 
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StemPunt verrijkingen - Pensioen 

• Wat is van toepassing op je pensioen? 
 Ik ben gepensioneerd 
 Ik bouw momenteel via mijn werk pensioen op 
 Ik spaar zelf voor mijn pensioen 
 Geen van deze 

  
• Van wie ontvang je pensioen? 

 Pensioenfonds namelijk, … 
 Pensioenverzekeraars namelijk, … 

•  
Welke pensioenregeling is bij jou van toepassing? 
 Middelloonregeling 
 Eindloonregeling 
 Beschikbare premie-regeling 
 Een combinatie van bovenstaande 
 Weet ik niet 

 
• Bij wie bouw je pensioen op via je werk? 

 Pensioenfonds namelijk, … 
 Pensioenverzekeraars namelijk, … 

 
• Bij wie spaar je zelf voor je pensioen? 
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