
Instellingsbesluit Verkiezingsevaluatiecommissie (VEC) 1 
 2 
Taak 3 
De verkiezingsevaluatiecommissie evalueert het proces van deelname aan de 4 
verkiezingen. De exacte scope van de evaluatie is beschreven in dit deelnamebesluit 5 
onder het kopje ‘focus van de evaluatie’.  6 
 7 
Samenstelling 8 
De commissie zal bestaan uit minimaal twee personen, te weten: 9 

• Een voorzitter; 10 
• Een lid. 11 

Deze leden hebben bij voorkeur enige kennis van D66 in Utrecht of kennen 12 
verkiezingsprocessen en campagnes goed.  De kandidaten hebben tevens een 13 
onafhankelijke positie doordat zij niet actief betrokken zijn geweest als kandidaat of 14 
een andere officiële rol bij deze verkiezingen. Het bestuur wordt gemandateerd om de 15 
leden van de VEC aan te stellen.  16 
 17 
Focus van de evaluatie 18 
De focus van de evaluatie zal liggen op: 19 

- De totale planning en procedures;  20 
- Het verkiezingsprogramma; 21 
- De werving en selectie van kandidaten, waarbij aandacht is voor diversiteit 22 

en kwaliteit; 23 
- De inhoud en organisatie van de online en fysieke campagne; 24 
- De strategie en besluitvorming; 25 
- De rol van het bestuur in het proces; 26 
- De financiën rondom de organisatie van alle processen; 27 
- De (eventuele) coalitieonderhandelingen.  28 

Het doel is om te komen tot een lerende evaluatie (hebben we de goede dingen gedaan; 29 
in plaats van hebben we de dingen goed gedaan). Daarmee vooral een evaluatie van 30 
proces en rollen en geen evaluatie van personen. De evaluatie geeft inzicht in wat er 31 
behouden kan blijven en wat er beter kan ten behoeve van toekomstige verkiezingen.  32 
 33 
Vertrouwelijkheid 34 
Vertrouwelijkheid is het uitgangspunt, zowel in het evaluatieproces als in het 35 
eindproduct. Geïnterviewden moeten zich namelijk vrij voelen om hun beelden en 36 
ervaringen bij het proces te kunnen delen in de gesprekken met de twee evaluatoren, 37 
maar ook de vrijheid krijgen om de weergave van hun interview te corrigeren of (deels) 38 
buiten het eindproduct te houden. 39 
 40 
In overleg met betrokkenen kan besloten worden om bepaalde onderdelen wel te 41 
evalueren en met betrokkenen te delen, maar dit verder buiten het eindproduct te 42 
laten. 43 
 44 
Rapportage 45 
De VEC zal een vertrouwelijk rapport voor het bestuur opleveren en de bevindingen op 46 
hoofdlijnen presenteren aan de leden op de AAV die zal plaatsvinden in het najaar van 47 
2022 48 


