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Wat kunnen we leren van de tweede kamer verkiezingen voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2022? 

De tweede kamer verkiezingen zijn nog maar net achter de rug, of de volgende 
verkiezingen staan al weer voor de deur. En als we naar de verschuivingen in het 
politieke spectrum kijken, is er voor veel partijen nog behoorlijk wat werk aan de winkel 
om de gemeenteraadsverkiezingen naar wens te laten verlopen. 
In het vorige artikel over de DISC leefstijlen en het stemgedrag hebben we laten zien 
dat er een duidelijke relatie ligt tussen de DISC leefstijlen en de politieke voorkeur van 
de Nederlanders. In dit artikel kijken we vooruit naar de gemeenteraadsverkiezingen, 
en geven we aan hoe het werken met de leefstijlen kan helpen om kiezers te 
behouden, of juist te binden. 

Als voorbeeld nemen we daarvoor de grootste partij op dit moment, de VVD. Bij de 
tweede kamer verkiezingen van 2017 kreeg deze partij 2,24 miljoen stemmen (33 
zetels) Bij de laatste verkiezingen kreeg deze partij 2,28 miljoen stemmen, wat goed 
was voor 34 kamer zetels. Een stabiel totaalbeeld, maar als we kijken naar de 
onderliggende dynamiek in DISC leefstijlen, zien we toch behoorlijke verschuivingen.  

 

De meer “traditionele” VVD kiezers uit de DISC groepen Aqua en Paars vallen zowel in 
aandeel als in absolute aantallen duidelijk terug. Landelijk wordt dit gecompenseerd 
door een groei van de leefstijlgroepen Oranje Geel en Lime.  

Wat betekent dit nu voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022? 
Anders dan bij de tweede Kamerverkiezingen spelen de gemeenteraadsverkiezingen 
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zich af op lokaal niveau, en spelen dus ook lokale thema’s een rol. Voor een goed 
resultaat is het belangrijk om daar op in te spelen. Dit werken we uit aan de hand van 
een voorbeeld over de Utrechtse Heuvelrug. 

 

Terwijl de VVD landelijk in 2021 iets beter heeft gescoord dan in 2017, zien we in deze 
gemeente juist een daling van ruim 12%, van 8.758 naar 7.667 stemmen. Daarnaast 
zien we dat twee voor de VVD belangrijke leefstijlgroepen Aqua en Paars, hier relatief 
sterk aanwezig zijn. Meer dan 1 op de 3 inwoners van de Utrechtse Heuvelrug heeft dit 
leefstijlprofiel. Het landelijke beeld waarbij de VVD het bij deze kiezersgroepen minder 
goed heeft gedaan, zien we hier in de uitslag duidelijk terug. Landelijk hebben de 
leefstijlgroepen Aqua en Paars vaker een keuze gemaakt voor D66 en Volt. En ook dit 
beeld zien we goed terug op de Utrechtse Heuvelrug. 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen is het daarom van belang, vooral te kijken naar de 
lokale thema’s die de Aqua en Paarse doelgroep aanspreken. Daarbij kan ook gekeken 
worden naar de verschillende woonkernen. Zo is de Aqua groep in Maarn met 27% van 
alle inwoners nog sterker vertegenwoordigd dan in de hele gemeente en is de Paarse 
doelgroep juist in Driebergen sterker aanwezig. En de landelijke groei bij de 
leefstijlgroepen Oranje Geel en Lime? Die vinden we lokaal het sterkst terug in 
Amerongen, waar ruim 38% een van deze leefstijlprofielen heeft. Een duidelijk verschil 
met Maarn, waar deze groepen niet verder komen dan 27,7%. 

Welk thema spreekt de Aqua doelgroep aan? Door welke lokale of “bekende landelijke” 
VVD-er kan dat het beste gebracht worden, en in welke woonkern willen we dit met 
posters en affiches extra ondersteunen? Vooral deze vragen zijn van belang om de 
verloren stemmen weer terug te winnen. Met een “one size fit’s all” benadering, of een 
paar landelijk gerichte posters die in alle woonkernen opgehangen worden, zal dat 
waarschijnlijk niet lukken! 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met André Doffer van DISCvision. 

TK 17 TK 21 verschil
GeldigeStemmen 32.719 32.521 -198 
VVD 8.758 7.667 -1.091 
Democraten 66 (D66) 4.669 6.255 1.586
PVV (Partij voor de Vrijheid) 2.976 2.395 -581 
CDA 4.025 2.970 -1.055 
SP (Socialistische Partij) 1.668 1.234 -434 
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 1.705 1.589 -116 
GROENLINKS 3.136 1.888 -1.248 
Forum voor Democratie 555 1.041 486
Partij voor de Dieren 1.183 1.824 641
ChristenUnie 1.337 1.494 157
Volt 1.030 1.030
JA21 711 711
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 1.297 1.158 -139 
DENK 305 316 11
50PLUS 792 246 -546 


