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VOORONDERZOEK

verhaal extra informatie

DATA

Met de infographic wil ik duidelijk maken wat de favoriete 
partij is van de Rotterdammers. En hoe vaak daar op ge-
stemd wordt in vergelijking met het totaal aantal stemmen 
in Rotterdam. 

Van de partijen die bij iedere verkiezing meededen licht ik 
de top 3 in Rotterdam eruit. Dit zijn PvdA, VVD en PVV. Dit 
in de periode van 12 september 2012 tot 15 maart 2017.

In deze data is te zien hoeveel stemmen de VVD, PvdA en PVV kregen in Rotterdam. De cijfers zijn van de Tweede Kamer 
verkiezingen op 12 september 2012, de Europees Parlement verkiezing op 22 mei 2014, de Gemeenteraad verkiezing op 19 
maart 2014, de Provinciale Staten verkiezing op 18 maart 2015 en de Tweede Kamer verkiezing op 15 maart (van links naar 
rechts gezien).

De grote steden in Nederland stemmen vaak op de partijen 
PVV, PvdA en VVD. Uit de onderstaande informatie was het 
ook gebleken dat deze 3 partijen de top 3 partijen waren 
in Rotterdam. Blijkbaar stemt het merendeel tegenwoordig 
meer op DENK in Rotterdam dan het aantal stemmen voor 
de PvdA. Dus als ik een infographic zou moeten maken van 
de huidige top 3 partijen in Rotterdam, dan zou PvdA er 
waarschijnlijk niet bij staan. 

Bron: https://nos.nl/artikel/2165775-hoe-stemde-jouw-buurt-bekijk-hier-de-kaart.htmlBron: https://data.overheid.nl/data/dataset/gemeente-amsterdam-ois-36108

Politieke groepering:  Aantal Stemmen in Rotterdam:    Totaal per partij:   
  
VVD    56182  13024  16210  22257  53498  161171
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 88404  13275  34149  18833  20750  175411
PVV (Partij voor de Vrijheid) 36903  23544  0          25837  50904  137188

          
Totaal geldige stemmen  275402   125239     216136     155649     324231  1096657 
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DOELGROEP

doelgroep

Persona

De doelgroep van deze infographic (animatie) is: volwasse-
nen die willen weten welke partij het meest succesvol is in 
Rotterdam. Deze mensen weten bij welke partij welk stand-
punt hoort en zijn geïnteresseerd in de politiek. Deze men-
sen wonen tevens in Rotterdam. Doordat dit de doelgroep 
is, zal de animatie weinig humor bevatten en erg simpel zijn.

De persona is Tini. Tini is een huisvrouw van 35 en gaat 
vaak op de koffie bij haar vriendinnen. Haar vriendinnen 
wonen in de Crooswijk in Rotterdam. Tini woont zelf in 
Kralingen in Rotterdam, met haar man en twee kinderen. Ze 
woont in een rijtjes huis. Tini doet geen sport, maar fietst 
wel heel veel. Bij Tini thuis hebben ze maar een auto, dit is 
een Volkswagen Up. Tini heeft zelf wel een rijbewijs, maar 
haar man heeft de auto nodig om naar zijn werk te gaan. Op 
de afbeelding hiernaast is de persona Tini te zien.
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INFOGRAPHIC

uiting

inspiratiebeelden

Medium

Ik wil een uitleg animatie maken, omdat ik beter wil worden 
in het maken van animaties. Deze uiting zal een simpele 
maar strakke stijl krijgen. Met een duidelijk verschil per 
partij. Deze animatie is te vinden op de site van gemeente 
Rotterdam.

Aangezien de animatie op de website van Gemeente 
Rotterdam (www.rotterdam.nl) moet komen zijn de kleuren 
wit, groen en zwart het beste bruikbaar voor de tekst en 
neutrale vormen in de animatie. De verschillen per partij wil 
ik aangeven met de partij hun eigen kleuren. Afmetingen 
van de animatie zijn 1920x1080. 

Hieronder staan de kleurcodes van de kleuren die ik als 
basiskleuren terug wil laten komen in de animatie.

De uitleganimatie wil ik er niet te moeilijk uit laten zien. 
Hij moet tenslotte de informatie goed overbrengen op de 
doelgroep. De cijfers moeten goed naar voren komen en 
ook moet het duidelijk zijn bij welke verkiezing de cijfers 
horen. Hieronder is een moodboard te zien van de stijl van 
de animatie.

Groen: #18933C

Zwart: #000000

Wit: #FFFFFF


