Verkiezingsmonitor Provinciale Staten
verkiezingen 20 maart 2019
De GKSV verkiezingsmonitor helpt u kansen te verzilveren
Op 20 maart 2019 mogen we weer naar de stembus voor de Provinciale Staten verkiezingen. De
provincie is belangrijker dan u misschien van tevoren had gedacht en wij zien voor organisaties
veel kansen voor belangenbehartiging. Met de verkiezingsmonitor is uw organisatie op de
hoogte van alles wat er speelt in uw provincie om stappen te zetten in succesvolle en effectieve
belangenbehartiging.
De politieke partijen zijn al volop bezig met de voorbereidingen, met het opstarten van
verkiezingsprogrammacommissies, campagneteams benoemen en selectiegesprekken met
mogelijke kandidaten. Het politieke spel rondom de verkiezingen bepaalt uiteindelijk de
verkiezingsuitslag, de uitkomst van de formatie en heeft invloed op het beleid in uw provincie.

Waarom is de provincie van groot belang voor het maken van beleid?
De provincie houdt zich voornamelijk bezig met thema’s op het gebied van ruimtelijke ordening,
milieu, natuur, energie en cultuur.
De Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordiging van de provincie en worden elke vier jaar
gekozen. Daarnaast kiezen de Provinciale staten de leden van de Eerste Kamer. Zij stellen in
hoofdlijnen het beleid van de provincie vast, controleren of het dagelijkse bestuur het beleid goed
uitvoert en kunnen invloed uitoefenen op regionaal beleid binnen de provincie.

GKSV verkiezingsmonitor,
want u wilt toch ook weten wat er gaat gebeuren in uw regio?
De GKSV verkiezingsmonitor bestaat uit:
+
+
+
+
+

Verkiezingsprogramma’s (en het proces richting vaststelling)
Kandidatenlijsten en beknopte achtergrondinformatie
Peilingen
Campagnenieuws en kalender
Ontwikkelingen omtrent de Eerste Kamerverkiezingen

GKSV informeert u frequent over de verkiezingsontwikkelingen; we starten met een wekelijkse
nieuwsbrief, vanzelfsprekend neemt de intensiteit toe naarmate de dag van verkiezingen dichterbij komt. Daarnaast heeft u toegang tot ons overzichtelijke, interactieve dashboard waar u meer
te weten kunt komen over bepaalde issues en verkiezingsprogramma’s.

In het kort
Meer informatie?
Wilt u tot de verkiezingen op de hoogte
worden gehouden, neem dan contact op
met Maaike Hellingman- van Hooidonk
(+31 648786630, vanhooidonk@gksv.
nl). Wij kunnen u meer vertellen over
wat u kunt verwachten, de bijbehorende
eenmalige investering en wat deze voor u
kan betekenen.

Start:
Duur:

September 2018
8 maanden, tot en met de
verkiezingen 20 maart 2019
en de daaropvolgend de
verkiezingen van de Eerste
Kamer.
Frequentie: We starten met een wekelijkse
nieuwsbrief, de intensiteit
neemt gedurende de maanden
toe. Daarnaast toegang tot
dashboard.
Prijs:
Eenmalig €3.000,-

