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Onderzoek raadsleden (deel 1): 
Diversiteit in de gemeenteraad

Rapport



Afspiegeling
Ruim 4 op 10 raadsleden: raad is  
geen goede afspiegeling
De volgende vragen gaan over de diversiteit in de gemeenteraad (het meedoen). Het 
gaat daarbij vooral over interne diversiteit: de mate waarin diverse groepen uit de 
samenleving actief zijn in de gemeentepolitiek en de gemeenteraad een afspiegeling is 
van burgers in de gemeente.    
31 januari zijn de kandidatenlijsten ingediend voor partijen die mee willen doen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2022.  
 
Los van het thema diversiteit, in hoeverre had de lokale afdeling van uw partij 
moeite met het vinden van geschikte kandidaat-raadsleden? 
Veel moeite 9%  
Redelijk wat moeite 31%  
Niet zo veel moeite 34%  
Geen moeite 24%  
Weet niet / geen mening 2%

In hoeverre vindt u dat de huidige raad in uw gemeente een goede afspiegeling is 
van de inwoners in uw gemeente? 
Zeer goed 4%  
Redelijk goed 49%  
Niet zo goed 35%  
Helemaal niet goed 10%  
Weet niet / geen mening 2%

Veel groepen ondervertegen- 
woordigd in gemeenteraad 
Zijn de volgende groepen in uw gemeente voldoende of onvoldoende 
vertegenwoordigd in uw gemeenteraad?
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Ondervertegenwoordigd in raad

Voldoende Onvoldoende Weet niet / geen 
mening

Jongeren 33% 64% 2%

Praktisch opgeleiden 46% 46% 8%

Mensen met een 
migratieachtergrond 24% 66% 10%

LHBTIQ+'ers 32% 41% 27%

Vrouwen 60% 37% 3%

Mensen met een beperking 14% 70% 16%
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4 op 10 raadsleden: diversiteit 
geen prioriteit op kieslijst
Met welk van onderstaande uitspraken bent u het vooral eens? 
De gemeenteraad moet een afspiegeling zijn van inwoners in mijn gemeente.' 68%  
Het is niet erg als de gemeenteraad geen afspiegeling is van inwoners in mijn 
gemeente.' 29%  
Weet niet / geen mening 4% 
 
Was het voor jouw partij wel of geen prioriteit om kandidaten uit minstens twee 
ondervertegenwoordigde groepen te vinden voor de kieslijst van de komende 
gemeenteraadsverkiezingen?  
Met ondervertegenwoordigde groepen bedoelen we vrouwen, jongeren, mensen met een 
migratieachtergrond, mensen met een beperking, LHBTIQ+’ers, praktisch opgeleiden. 
Wel prioriteit 51%  
Geen prioriteit 42%  
Weet niet / geen mening 7%

Ben je het eens of oneens met de volgende stelling?  
‘Mijn partij is niet bezig met diversiteit op de kieslijst omdat we als lokale partij al 
moeite genoeg hebben om überhaupt kandidaat-raadsleden te vinden.’  
Eens 25%  
Oneens 68%  
Weet niet / geen mening 6%

 

De volgende vragen zijn alleen gesteld aan raadsleden uit ondervertegenwoordigde 
groepen (vrouw, LHBTIQ+, met beperking, met migratieachtergrond, praktisch 
opgeleid, jongere, n=487)  
 
Zijn de volgende uitspraken wel of niet op u van toepassing?

 
 

 
In hoeverre heeft u zich in uw periode als raadslid over het algemeen geaccepteerd 
gevoeld om wie u bent door… 

Diversiteit op kieslijst Ondervertegenwoordigde groepen
'Niet altijd geaccepteerd gevoeld 
als raadslid'

Wel Niet Weet niet / 
geen mening

‘Ik word mijn partijleiding voor mijn gevoel meer gewaardeerd 
om mijn identiteit dan op andere vaardigheden (kennis, 

debatvaardigheden etc.)’
9% 85% 6%

‘Er wordt van mijn partijleiding verwacht dat ik me vooral met 
thema’s bezighoud die samenhangen met mijn identiteit (bijv. 
als vrouw, jongere, LHBTIQ+’er, praktisch opgeleide, iemand 
met een migratieachtergrond of iemand met een beperking).’

6% 89% 5%

Altijd Meestal wel Meestal niet Nooit Weet niet / geen 
mening

... burgers in de 
gemeente 49% 48% 2% 0% 1%

... raadsleden van 
uw eigen partij 

75% 21% 2% 0% 2%

... raadsleden van 
andere partijen 41% 51% 6% 0% 2%

... college B&W 52% 37% 7% 1% 3%



Raadsleden negatief bejegend om 
identiteit
De volgende vraag is alleen gesteld aan raadsleden uit ondervertegenwoordigde 
groepen (vrouw, LHBTIQ+, met beperking, met migratieachtergrond, praktisch 
opgeleid, jongere, n=487)  
 
Bent u tijdens uw werk als raadslid door negatief bejegend om wie u bent door… 

Niet altijd voldoende steun na  
negatieve bejegening raadslid
De volgende vragen zijn alleen gesteld aan raadsleden uit ondervertegenwoordigde 
groepen (vrouw, LHBTIQ+, met beperking, met migratieachtergrond, praktisch 
opgeleid, jongere) die tijdens hun werk als raadslid wel eens negatief bejegend zijn 
bejegend zijn door minstens één voorgelegde actor (n=236) 

Heeft u van de volgende instanties voldoende of onvoldoende steun gevoeld nadat u 
als raadslid negatief werd bejegend om wie u bent?
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(Bijna) nooit Enkele keer Meerdere 
keren Heel vaak Weet niet / 

geen mening

... burgers in de 
gemeente 68% 24% 5% 2% 0%

... raadsleden van 
uw eigen partij 90% 7% 2% 1% 0%

... raadsleden van 
andere partijen 71% 22% 6% 1% 0%

... college B&W 84% 11% 3% 1% 1%

Ondervertegenwoordigde groepen

Voldoende Onvoldoende Weet niet / geen mening

... eigen partijbestuur 64% 14% 22%

... raadsleden van uw 
eigen partij 78% 7% 16%

... college B&W 51% 23% 26%

Ondervertegenwoordigde groepen



EenVandaag Opiniepanel

Over dit onderzoek
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Het onderzoek is gehouden van 21 tot en met 23 april 2021. Aan het onderzoek deden 
28.648 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek is na weging 
representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, 
spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede 
Kamerverkiezingen van 2021.  
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onderzoeker Jeroen Kester, 
jeroen.kester@eenvandaag.nl

Over het EenVandaag Opiniepanel 
Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 70.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten 
op basis van een online onderzoek. Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een 
uitnodiging om aan een peiling mee te doen.

EenVandaag Opiniepanel

Over dit onderzoek

Over dit onderzoek  
In samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden voerde EenVandaag 
grootschalig onderzoek uit onder huidige Nederlandse raadsleden. De resultaten komen 
uit een onderzoek dat is gehouden van 10 tot en met 17 februari 2022. Aan dit 
onderzoek deden 947 raadsleden mee. Deze respondenten komen voort uit de database 
van circa 8.000 huidige raadsleden van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en 
zijn via die organisatie per e-mail uitgenodigd deel te nemen aan een online vragenlijst. 
De resultaten zijn na respons gewogen op kenmerken van raadsleden, te weten 
geslacht, provincie, gemeentegrootte, de partij die zij vertegenwoordigen en de grootte 
van die partij. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onderzoeker Jeroen Kester, 
jeroen.kester@eenvandaag.nl
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