
Coronaproof  
verkiezingen in 2021
Met Procura, SIM en JCC Software

Corona gaat veel impact hebben op de 

Tweede Kamerverkiezingen in maart 

2021. Hoe goed is jouw gemeente 

voorbereid? SIM, Procura en JCC 

Software slaan, als drie Conxillium 

bedrijven, de handen ineen en bieden 

een aantal zeer praktische oplossingen 

om het verkiezingsproces voor de 

inwoner zo makkelijk en veilig mogelijk 

te laten verlopen. Graag vertellen we 

over hoe deze oplossingen jouw 

gemeente voor een groot deel kunnen 

ontzorgen tijdens de aankomende 

verkiezingen. 

CORONAPROOF STEMMEN? 

Bij Conxillium geloven wij dat de kracht ligt in de 

interactie met de inwoner. Zoals je inmiddels dit 

jaar hebt ondervonden is het een uitdaging om 

inwoners altijd up-to-date te informeren over de 

Corona maatregelen. En het ziet ernaar uit dat 

we hier tijdens de aankomende verkiezingen nog 

steeds mee te maken hebben. Procura, SIM en 

JCC Software bieden daarom een aantal 

oplossingen die gemeenten ondersteunen met 

een 'Coronaproof' voorbereiding en uitvoering 

van de verkiezingen in maart 2021.

Onze oplossingen in een notendop: 
 

Procura - MijnStembureau app en 

Stembureauledenportal 

De MijnStembureau app helpt voorzitters van de 

stembureaus op verschillende kritieke momenten 

tijdens de verkiezingsdag(en). De 

Stembureauledenportal zorgt voor tijdwinst in de 

communicatie richting stembureauleden en de 

bijbehorende organisatie hieromheen. 

 

JCC Software - Stemtijd reserven 

Maak het veilig en eenvoudig voor inwoners door 

online een stemtijd te reserveren. Op deze 

manier voorkom je dat het te druk wordt bij de 

stemlocaties en kunnen inwoners op een 

zelfgekozen moment stemmen. 

 

SIM - De verkiezingensite 

De SIM verkiezingensite, ontwikkeld in SIMsite 

Drupal en getest met inwoners, bevat alle 

onderdelen die inwoners graag terugzien in een 

verkiezingensite. Met Procura en JCC Software 

kan er tevens een koppeling gemaakt worden 

zodat o.a. verkiezingsuitslagen snel zichtbaar zijn 

en een stemtijd gereserveerd kan worden.



Uitslagen en opkomst automatisch verwerkt

De app maakt het werk van de voorzitter én dat 
van jou overzichtelijker en gemakkelijker. 
Gegevens over de opkomst en uitslagen gaan via 
de app rechtstreeks naar Procura Verkiezingen. 
Dat voorkomt fouten en doublures in de 
registratie en zorgt ervoor dat uitslagen 
razendsnel gepresenteerd kunnen worden.  
Aan de hand van de 
tussentijdse opkomst maakt 
de applicatie een prognose 
voor de gehele dag. Voordat 
bijvoorbeeld de voorraad van 
de stembiljetten een kritiek 
minimum bereikt, ben je al 
geïnformeerd en kan dit 
tijdig worden aangevuld.

Voordelen
• Digitale checklist voorkomt dat 

handelingen worden vergeten

• Tussentijdse opkomstcijfers worden snel 
en efficiënt verwerkt.

• Volledig zicht op voorraad stembiljetten 
en status van stembureaus.

• Direct contact tussen gemeente en 
voorzitter bij afwijkingen.

• Uitslagen kunnen razendsnel (online) 
gepresenteerd worden.

Geheugensteun

Op de verkiezingsdag helpt de app voorzitters 
van de stembureaus op verschillende kritieke 
momenten. De voorzitter logt in op de app met 
zijn of haar e-mailadres en een wachtwoord. Via 
SMS ontvangt de voorzitter een verificatiecode 
die in de app moet worden ingevoerd (twee-
factor-authenticatie). Voor de opening van het 
stembureau verschijnt in de app een checklist 
met taken, zoals: Is de ruimte correct ingericht? 
Zijn alle benodigde materialen aanwezig? Zit de 
stembus op slot?

MijnStembureau app 

Digitaal afvinken

Voorzitters kunnen digitaal de lijst afvinken voor 
akkoord. Wanneer een voorzitter afwijkingen 
constateert, wordt via de app direct contact 
gezocht met de verantwoordelijke binnen de 
gemeente. Zo kan er snel en adequaat 
gereageerd worden. Als alles in orde is, volgt een 
melding op het dashboard van Procura 
Verkiezingen. Zo weet je dat alles is geregeld.

De Procura MijnStembureau app is in combinatie 
met Procura Verkiezingen te gebruiken op een 
smartphone of tablet. Dat zorgt voor rust en 
overzicht tijdens de verkiezingen en referenda.

Met de Procura MijnStembureau 
app loopt alles op rolletjes 

 
De Procura MijnStembureau app biedt voorzitters 
van stembureaus in uw gemeente, op de dag 
van de verkiezingen, drie belangrijke voordelen:

1. Het neemt onzekerheid weg bij 
stembureauleden.

2. Het voorkomt dat belangrijke handelingen 
worden vergeten.

3. Het zorgt ervoor dat je de hele dag volledig 
zicht hebt op de status en voorraden van 
alle stembureaus in uw gemeente. 

Procura is onderdeel van Conxillium



Voordelen
• Tijdwinst en realtime overzicht van de 

beschikbaarheid van stembureauleden

• De portal voorkomt 
fouten, doordat ingevoerde 
gegevens automatisch 
worden verwerkt in 
Procura Verkiezingen.

• Specifieke voorkeuren van 
stembureauleden kunnen 
direct worden 
meegenomen.

• Het is een eigen portal: je 
bepaalt zelf welke vragen  
gesteld worden en welke 
keuzemogelijkheden 
aangeboden worden aan 
de stembureauleden.

Van handmatig naar volledig 
geautomatiseerd

Tijdens verkiezingen en referenda is het vaak 
hectisch en krijgt de gemeente er een 
tijdrovende taak bij. Vooral het uitnodigen van  
potentiële stembureauleden en het verwerken 
van hun beschikbaarheid kost medewerkers veel 
tijd. Met de portal wordt dat werk voor een 
groot deel uit handen genomen. 

Stembureauledenportal 

Direct overzicht

Via Procura Verkiezingen nodigt jouw gemeente 
potentiële stembureauleden per e-mail uit om 
hun beschikbaarheid door te geven. Ze loggen in 
op de  portal met hun e-mailadres en een 
wachtwoord. Via SMS ontvangen ze een 
verificatiecode (twee-factor-authenticatie). Op de 
portal voeren ze hun beschikbaarheid in voor de 
aangegeven verkiezingen en maken daarbij 
direct – als de gemeente dat wil uitvragen – hun 
voorkeuren kenbaar voor bijvoorbeeld een locatie 
of een bepaalde functie binnen het 
stembureauteam. Op het dashboard in Procura 
Verkiezingen heeft u direct een overzicht van de 
ontvangen reacties.

Procura introduceert een portal waarmee 
stembureauleden in jouw gemeente hun 
beschikbaarheid kunnen doorgeven. De nieuwe 
module voor Procura Verkiezingen levert een 
aanzienlijke tijdwinst op in de voorbereiding voor 
de verkiezingen, omdat reacties direct zichtbaar 
zijn en verwerkt kunnen worden in de applicatie.

Meer gemak met  
portal stembureauleden

Procura  is onderdeel van Conxillium



Impressie

Voordelen

• Lanceer binnen een handomdraai een zeer 
representatief en duidelijk online 
communicatiekanaal voor de inwoner.

• Geen zorgen over toegankelijkheid, 
actualiteit en taalgebruik.

• Word volledig ontzorgd, en heb meer tijd vrij 
voor andere prioriteiten rondom de 
verkiezingen.

• Blijf op de hoogte van (wettelijke) 
wijzigingen die van invloed zijn op de 
content van de website.

De SIM verkiezingensite is een tijdelijke,  
'pre-filled' website op SIMsite Drupal met alle 
belangrijke informatie rondom de Tweede Kamer 
verkiezingen van 2021.  
Op basis van de resultaten vanuit verschillende 
gebruikerstests is er een overzichtelijke structuur 
ontwikkeld met informatie waar inwoners 
behoefte aan hebben. Zo proberen wij jouw 
gemeente te ontzorgen op het gebied van online 
communicatie rondom de verkiezingen.

Zoals je van ons gewend bent voldoet de 
verkiezingensite volledig aan de digitale 
toegankelijkheidseisen. Daarnaast zijn alle 
teksten al op B1-niveau geschreven. 
 
SIM levert de basiswebsite op, die 
gepersonaliseerd wordt naar de desbetreffende 
gemeente. Vervolgens is de gemeente vrij om 
eigen aanpassingen te doen en informatie te 
tonen die relevant is voor het verkiezingsproces 
in de desbetreffende gemeente. 
 

Een SIMverkiezingensite bestaat uit:

• Een compleet gevulde, tijdelijke 
Tweede Kamer verkiezingen template, 
gemaakt in SIMsite Drupal.

• Up-to-date teksten gecheckt vanuit de 
Rijksoverheid en geschreven op B1-niveau 
met toegankelijkheidscheck.

• Een ingerichte SIMiam omgeving, waardoor 
inloggen veilig en overzichtelijk is.

• 1 seat voor Online Training SIMsite Drupal  
(€ 499,- euro per seat additioneel).

• Hulp bij het inrichten en opleveren van de 
online omgeving door een SIM consultant. 
Dit bestaat o.a. uit het technisch inrichten 
van de omgeving, het toepassen van de 
huisstijl en het technisch klaarzetten van de 
website.

• Optioneel: met Procura en JCC Software 
kunnen wij een koppeling maken zodat o.a. 
verkiezingsuitslagen via de site soepel en 
snel bekend gemaakt kunnen worden. Ook 
kunnen inwoners dan via de website een 
stemmoment reserveren. 

De verkiezingensite 

Bekijk de online demosite 
 
Hoe ziet de SIMverkiezingenwebsite eruit? Via 
deze link bekijk je de demosite van de fictieve 
gemeente Stellesluis. Deze wordt continu 
geoptimaliseerd.

SIM is onderdeel van Conxillium

https://simverkiezingen.simpreproductie.nl/home
https://simverkiezingen.simpreproductie.nl/home
https://simverkiezingen.simpreproductie.nl/home
https://simverkiezingen.simpreproductie.nl/home


Voordelen
Voor de gemeente

• Betere spreiding door minder 
onverwachte drukte.

• Minder drukte op “populaire’ stemtijden, 
zoals bijvoorbeeld de avond en de 
“rustige momenten” worden beter benut.

• Van tevoren meer inzicht wie wanneer 
komt.

• Continue monitoring van de 
bezettingsgraad.

• Betere voorbereiding: inwoners krijgen 
nogmaals de actuele informatie over de 
verkiezingen. 

Voor de inwoners

• De kans om in een wachtrij terecht te 
komen neemt af.

• Vooraf inzicht wanneer en waar je het 
beste kan stemmen.

• De gezondheidscheck is gelijk geregeld.

• Er wordt nog een keer vermeld wat je 
mee moet nemen.

Hoe werkt het? 
De inwoners reserveren online, via bijvoorbeeld 
de verkiezingswebsite, hun stemtijd. Stap voor 
stap maken ze dan een reservering, waarbij ze 
zelf hun gewenste tijd reserveren en stembureau 
kiezen. Na het reserveren ontvangen ze gelijk 
een bevestiging met alle informatie en 
benodigdheden.

Reserveer uw stemtijd! 

Reserveringsportaal in de huisstijl  
van uw gemeente 
Wij zorgen ervoor dat het portaal klaar is voor 
gebruik. Zo voorzien wij het portaal van het logo 
en de hoofdkleur van de huisstijl van de 
gemeente en voeren wij de stembureaus en 
bijbehorende locatiegegevens in. Het aantal te 
maken reserveringen stemmen wij samen met 
jou af op basis van het aantal stemhokken. Het 
portaal wordt aangeboden op basis van hosting.

Laat de inwoner KIEZEN 
Uiteraard is het aan de inwoner zelf of hij of zij 
gebruik maakt van deze mogelijkheid. Inwoners 
kunnen natuurlijk ook zonder reservering een 
bezoek brengen aan het stembureau. Feit is wel: 
bij elke reservering neemt de kans op 
onverwachte drukte af en de spreiding toe. De 
gemeente biedt hiermee de inwoner een extra 
service voor het veilig en Coronaproof stemmen.

Drukte verspreiden 
Aan de achterkant bepaal je zelf hoeveel 
inwoners op een specifiek moment een 
reservering kunnen plaatsen. Omdat er ook 
rekening gehouden moet worden met een 
stroom van vrije inloop, zorgen wij voor minder 
reserveringsmogelijkheden tijdens populaire 
tijden en juist meer reserveringsmogelijkheden 
tijdens minder populaire tijden. Op deze manier 
ontstaat er meer spreiding.

Doorlopen van de gezondheidscheck  
Voor het maken van de reservering doorlopen de 
inwoners (optioneel) ook een gezondheidscheck. 
Is deze negatief? Dan wordt een bezoek 
afgeraden en zien ze gelijk op welke andere 
manieren ze wel kunnen stemmen.

Geneer een lijst voor bron- en 
contactonderzoek  
Door inwoners die een reservering hebben 
gemaakt aanwezig te melden op locatie, kan je 
achteraf een lijst creëren voor het bron- en 
contactonderzoek. Je weet namelijk dan wie op 
welk moment op welke locatie aanwezig was.

Hoe voorkom je dat het te druk wordt bij de 
stemlocaties? Voor de aankomende Tweede 
Kamerverkiezingen hebben we hier bij JCC 
Software iets op bedacht: het reserveren van 
een stemtijd! Inzichtelijk voor het stembureau en 
eenvoudig voor de inwoner.

JCC Software is onderdeel van Conxillium



Investering  
& bestellen
Hoe kunnen we jouw gemeente ondersteunen? 
Overtuigd van de voordelen van onze oplossingen voor het Coronaproof stemmen? Vul dan hier het 
online bestelformulier in. Eén van onze consultants zal direct contact met je opnemen om het 
vervolgtraject te bespreken.

Op deze prijzen zijn de volgende uitgangspunten van toepassing:

• Genoemde prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW.

• Betaling eenmalige kosten 100% bij opdracht.

• Indien de SIM verkiezingensite afgenomen wordt: deze tijdelijke website staat 6 maanden live, daarna bedragen de kosten 

€99,- per maand. De prijs is exclusief verplicht veiligheidscertificaat à € 450,- voor 6 maanden.

Aantal inwoners < 30.000 30.000 - 100.000 > 100.000

Procura 
MijnStembureau App 

Licentiekosten (jaarlijks) € 395,- 
Implementatiekosten (eenmalig) € 1250,-

Procura 
Stembureauledenportaal

Licentiekosten (jaarlijks) € 395,- 
Implementatiekosten (eenmalig) € 1250,-

SIM
Verkiezingensite

€ 1.950 € 2.450 € 2.950

JCC Software 
Reserveer uw stemtijd!

€ 1.950 € 2.450 € 2.950

Investering

DIRECT AAN DE SLAG? BESTEL HIER

https://to.simgroep.nl/bestelformulier-2021
https://to.simgroep.nl/bestelformulier-2021
https://to.simgroep.nl/bestelformulier-2021
https://to.simgroep.nl/bestelformulier-2021

