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Verkiezingen maart 2022:  
zorg dat u klaar bent

De organisatie van de Tweede Kamerverkiezingen 

in maart 2021 was voor gemeenten hectischer dan 

ooit. De Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 zorgde 

voor veel onzekerheid en ingewikkelde puzzels, 

bijvoorbeeld in de zoektocht naar alternatieve 

stemlocaties. Deze situatie onderstreepte wat een 

uitdaging het voor de afdeling Publiekszaken is om 

naast hun gewone taken verkiezingen te 

organiseren. Gemeenteraadsverkiezingen vragen 

nog meer inspanning van de gemeente. Dat geldt 

zeker voor de komende verkiezingen in maart, 

waarbij waarschijnlijk een deel van de Tijdelijke wet 

blijft gelden. Begin daarom op tijd met de 

organisatie en zorg dat u voldoende capaciteit 

vrijmaakt of inhuurt.

Toekomstbestendige aanpak

Veel gemeenten leerden bij de afgelopen 

verkiezingen hoe belangrijk het is om een 

toekomstbestendige aanpak te volgen. Juist 

omdat er zoveel anders moest, bleek dat de 

normale gang van zaken niet goed vastgelegd 

was, bijvoorbeeld in een draaiboek. Bij BMC weten 

we uit ervaring wat er allemaal bij verkiezingen 

komt kijken. Wat ervoor nodig is om 

veranderingen soepel door te voeren. En om de 

hele organisatie mee te nemen in het proces. 

Daarom ondersteunen we niet alleen bij de 

uitvoering; we helpen desgewenst ook om de 

organisatie zo in te richten dat u in de toekomst 

efficiënter te werk kunt gaan.

Vrije keuze uit totaalpakket

BMC biedt een compleet totaalpakket voor de 

organisatie van verkiezingen. U kiest daaruit zelf 

de componenten die uw gemeente nodig heeft.  

Of u nu advies vooraf wilt of handjes tijdens de 

uitvoering, wij ontzorgen u. En u houdt de regie. 

Ons aanbod bestaat onder andere uit:

· (assistent) projectleiders 

· training projectteam verkiezingen

· ervaren processpecialisten 

· training stembureauleden

· selectie en werving stembureauleden

Vrije keuze uit totaalpakket

Heeft uw projectteam verkiezingen meer sturing 

nodig? De senior projectleiders van BMC nemen 

deze taak desgewenst volledig op zich. Maar u 

kunt er ook voor kiezen om uw eigen projectleider 

te ondersteunen met een van onze assistenten. 

Of onze projectleider inschakelen om uw eigen 

projectleider(s) of teamleden te trainen en te 

coachen. Of de training nu fysiek kan plaatsvinden 

of online moet, uw medewerkers krijgen 

uitgebreide persoonlijke aandacht. Er is 

voldoende ruimte om diepgaande casuïstiek te 

bespreken, ervaringen uit te wisselen en 

doelgerichte tips te ontvangen. Aan de hand van 

het draaiboek en de verkiezingskalender zorgen 

jullie samen voor een goede organisatie van de 

verkiezingen. Welke ondersteuning u ook kiest,  

uw team komt er sterker uit. 

De gemeenteraadsverkiezingen komen er weer aan.  
BMC weet uit ervaring hoeveel extra druk dit op de gemeente 
legt. Wij ondersteunen u daarom graag met een breed pakket 
diensten, van advies tot uitvoering. Daarbij kiezen we een 
toekomstbestendige aanpak.



Ervaren processpecialisten:  
speel uw eigen medewerkers vrij

Hebt u de juiste mensen in huis om zelf de 

verkiezingen te organiseren, maar lukt het niet 

om ze vrij te spelen van hun gewone taken?  

Vraag BMC om ondersteuning op de back-office. 

Onze ervaren processpecialisten BRP, burgerlijke 

stand of kwaliteit en beleid staan klaar om uw 

BRP-specialist, beleidsmedewerker of 

kwaliteitsmedewerker te ontlasten. Zo hebben uw 

mensen de handen vrij om zich in te zetten voor 

een goede organisatie van de verkiezingen.

Stembureauleden trainen

Bij de afgelopen verkiezingen kwamen 

stembureauleden nog wel eens voor vragen  

te staan die zij niet kenden uit de door hen 

ontvangen instructies. Onze ervaren 

projectleiders weten als geen ander met welke 

vraagstukken uw stembureauleden te maken 

krijgen. Zij delen hun kennis graag in een 

interactieve training met veel persoonlijke 

aandacht. Ook na de training blijven zij  

bereikbaar om vragen te beantwoorden in 

aanloop naar de verkiezingen – of eventueel  

zelfs na afloop daarvan.

Stembureauleden werven

BMC traint stembureauleden niet alleen, we 

kunnen ze ook eerst voor u zoeken. Voor werving 

en selectie van geschikte kandidaten werken wij 

nauw samen met de uitzendbureaus van onze 

partners Tempo Team en Randstad. Desgewenst 

leggen we ook reservelijsten voor u aan en 

verzorgen de betaling van de geworven leden. 

Bovendien bieden we ondersteuning bij het 

zoeken naar alternatieve locaties voor 

stembureaus. Wij verbinden u graag met de 

contactpersoon in uw regio.

Flexibele inzet over de tijd

Voor welke dienst u ook kiest, u bepaalt zelf 

hoeveel ondersteuning u wanneer nodig hebt in 

het traject. Begin bijvoorbeeld met 8 uur advies 

in de week en bouw uit naar 40 uur. Zo zorgt u 

voor continuïteit en voorkomt u onnodige 

uitgaven. Maak uw keuze tijdig in overleg met 

onze accountmanager. Dan bent u er zeker van 

dat onze mensen beschikbaar zijn op het moment 

dat u ze nodig hebt.



Kijk voor meer informatie ook eens op onze website www.bmc.nl
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Meer informatie & contact

Hebt u nog vragen of bent u benieuwd wat wij concreet voor uw gemeente kunnen betekenen in aanloop 

naar de verkiezingen? Neem gerust contact op met Zohra el Haddaoui, onze senior adviseur en proces-

specialist dienstverlening en burgerzaken.

Zohra el Haddaoui

senior adviseur 

zohra.el-haddaoui@bmc.nl

06 - 83 43 71 78


