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Rijgersberg, L. (Loes) - DGW 

Onderwerp: FW: stembiljet 

-----Oorspronkelijk bericht----

Van:
 
Verzonden: zondag 21 januari 2007 22:31
 
Aan:
 
Onderwerp: stembiljet
 

Goede morgen,
 
In het Waterschapsbesluit in wording is bepaald dat het model van de stembiljetten (brief en internet) wordt
 
vastgesteld door de minister van Verkeer en Waterstaat. AI eerder heb ik aangegeven dat de planning van de
 
voorbereiding van de verkiezingen en de regelgeving niet parallel lopen. Naast allerlei voorbereidend intern
 
waterschappelijk overleg start nu de fase van pretesten en de voorbereiding van een Europese aanbesteding.
 
Bijgaand louter ter informatie de conceptopdracht aan een DM-bureau. Ik stel voor de volgende
 
teamvergadering (de 24e?) even stil te staan bij het verloop van verkiezingsproces in relatie tot de formele
 
regelgeving. Als er eenmaal Europees is aanbesteed is de ministeriële vrijheid om een ander stembiljet vast
 
te stellen dan is ontwikkeld materieel niet groot, om niet te zeggen afwezig, tenzij we op grote schaal aan
 
kapitaalvernietiging willen meewerken en de verkiezingen uitstellen. Kortom in welke fases en in welke
 
mate zou departementale betrokkenheid moeten worden georganiseerd?
 
Groet,
 

8-2-2008
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Opdrachtbevestiging 

Het Waterschapshuis 

Postbus 130 
1135 ZK Edam 
0299 - 663 000 

Landelijke Waterschapsverkiezingen 2008 

In november 2008 worden voor 26 waterschappen in Nederland 
voor het eerst gelijktijdig verkiezingen gehouden voor de leden 
van het algemeen bestuur. In de aanloopperiode naar deze 
verkiezingen dient een dummy van het stembiljet en de 
mailpack geproduceerd en getest te worden. Villa DM wordt 
ingeschakeld voor de volgende onderdelen: 

1) Ontwerpen van een dummy van het verkiezingspakket 2008 
2) Coördineren van de pretest van het stembiljet 
3) Laten printen van 2.500 stembiljetten 
4) Laten scannen van 2.500 stembiljetten 
5) Specificeren van het druk-, print- en couverteerwerk 

Europese aanbesteding 

Villa DM 
Villa DM is een gespecialiseerd DM-bureau dat werkt voor een 
60-tal opdrachtgevers. Villa DM beschikt over ruime DM 
ervaring (>15 jaar) en een eigen creatieve studio. Daarnaast 
hebben medewerkers van Villa DM in het verleden grote 
overheidsopdrachten (mede) verzorgd w.o. het 
Orgaandonatieproject. 

Ad 1) Ontwerpen van een dummy van het verkiezingspakket 
2008 
De sleutelwoorden voor het verkiezingspakket 2008 zijn: 

zekerheid 
snelheid 
respons 

Andere factoren die van belang zijn: 
te produceren door meerdere grafische leveranciers 
productiekosten 
controlemogelijkheden tijdens productie 
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Op dit moment zijn er drie ontwerp-concepten. 

Stap 1 
We stellen voor een vierde concept te ontwikkelen en deze vier 
concepten in grote lijnen uit te werken en in te vullen. 
Stap 2 
Vervolgens willen we graag deze vier concepten in overleg met 
Het Waterschapshuis toetsen aan hand van (o.a.) bovenstaande 
criteria. 
Stap 3 
Na deze toetsing stellen we voor om twee geselecteerde 
concepten volledig uit te werken, mogelijk in meerdere creatieve 
varianten. 
Stap 4 
De twee gekozen concepten willen we vervolgens in panels 
laten beoordelen, zodat consumenten zelf kunnen bepalen wat 
hen het meeste aanspreekt en van welk pakket de beste respons 
verwacht mag worden. 

Op deze wijze wordt op basis van objectieve criteria het beste 
basispakket geselecteerd. In de aanbesteding wordt uiteraard 
ruimte gelaten voor alternatieven van producenten, waarbij 
echter de alternatieven moeten voldoen aan bovenstaande 
selectiecriteria. 

Ad 2) Coördineren van de pretest van stembiljet 
Teneinde het ontwerp van het stembiljet te optimaliseren, 
worden verkennende gesprekken gevoerd met drie leidende 
Nederlandse bedrijven op het gebied van bulk
responsverwerking. Hun input wordt mede bepalend voor het 
ontwerp van het stembiljet en hoe de hoogste mate van 
zekerheid en snelheid kan worden verkregen. Mogelijk is het 
zinvol voor de pretest, om twee creatieve varianten uit te 
werken. 

Ad 3) Laten printen van 2.500 stembiljetten 
Vervolgens laten we 2.500 stembiljetten produceren. 
Afhankelijk van de resultaten bij ad 1) en ad 2) worden 
eventueel twee varianten geproduceerd. Ook dient nog bepaald 
te worden ofhet wenselijk en noodzakelijk is dat de 
stembiljetten volledig worden geprint ofwel worden voorgedrukt 
en ingeprint. In samenwerking met thuiswerkers zullen de 
stembiljetten willekeurig worden ingevuld, zodat de verdere 
verwerking kan worden getest. 
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Ad 4) Laten scannen van 2.500 stembiljetten 
De geprinte en ingevulde stembiljetten worden handmatig 
verwerkt zodat in een basisrapportage kan worden vastgesteld 
wat de juiste input is (dubbele vastlegging). 
Vervolgens worden de geprinte en ingevulde stembiljetten 
gescand door meerdere geselecteerde partijen. De scanresultaten 
worden vergeleken met de basisrapportage en a.h.v. een 
standaardrapportage beoordeeld. Op basis van deze gegevens 
wordt het definitieve stembiljet-ontwerp bepaald. 

Ad 5) Specificeren van het druk-, print- en couverteerwerk 
Europese aanbesteding 
Uit de stappen 1 t/m 4 volgen de specificaties voor de Europese 
aanbesteding van het basispakket. Daarnaast wordt 
geformuleerd welke ruimte marktpartijen krijgen voor het 
aanbieden van alternatieven. Tenslotte wordt ook vastgelegd aan 
welke randvoorwaarden producenten dienen te voldoen (bijv. 
productietijd, back-up faciliteiten, foutenpercentages, garanties, 
controles). 

Actie Einddatum Wie 
Goedkeuring voorstel en begroting Villa DM Week 3 Waterschapshuis 
Aanlevering grafisch materiaal tbv dummy's Week 3 Waterschapshuis 
Ontwerpen op hoofdlijnen gereed van 4 concepten Week 5 Villa DM 
Toetsen vier concepten/selectie beste twee Week 6 Allen 
Twee geselecteerde concepten uitwerken Week 7 Villa DM 
Beoordeling geselecteerde concepten door panel Week 8 Villa DM 
Keuze basispakket Week 9 Allen 
Formuleren van aanbestedingsspecificaties Week 11 Villa DM 
Definitief vaststellen specificaties Week 12 Allen 

Planning: 

Verkiezingspakket 

Stembiljet 
Gesprekken met geselecteerde responsverwerkers Week 4 Villa DM 
Twee stembiljet varianten uitwerken Week 5 Villa DM 
Productie van 2.500 stembiljetten in 1 of2 varianten Week 6 Villa DM 
Invullen van 2.500 stembiljetten als test Week 7 Villa DM 
Handmatige basisrapportage vastleggen Week 8 Villa DM 
Scannen stembiljetten door geselecteerde leveranciers Week 9 Villa DM 
Vergelijken rapportages leveranciers met basisrapport Week 10 Allen 
Definitieve keuze specificaties stembiljet Week 11 Allen 
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Kosten: 

Contactpersonen: 

Ingangsdatum: 

Leveringsvoorwaarden: 

Facturatie:
 

Voor akkoord tekenen:
 

Januari 2007 

Op deze opdracht zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden van 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2004 van 
toepassing, met de volgende kanttekeningen: 
- De aansprakelijkheid voor Villa DM is maximaal gelijk aan de 
orderwaarde. 
- Het is niet noodzakelijk om een 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. 

Het Waterschapshuis behoudt het intellectuele eigendom van de 
ontwerpen. 

50% bij opdracht en 50% bij afronding van de opdracht (betaling 
netto bedrag binnen 14 dagen na factuurdatum). 

Amste1hoek, 18 januari, 


