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De nieuwe generatie
verkiezingsborden

Tweede Kamerverkiezingen 15 maart 2017

Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

Provinciale Statenverkiezingen 20 maart 2019

Waterschapsverkiezingen 20 maart 2019

Europese Parlementsverkiezingen 23 mei 2019
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Introductie Trotter

De Trotter is het eerste mobiele verkiezingsbord met een 

hoge kwaliteit en de juiste eigenschappen. De ontwikkeling 

van de Trotter is ontstaan uit een groeiende behoefte aan 

tijdelijke en duurzame inrichting van de openbare ruimte. 

De Trotter is met behulp van een kraan op nagenoeg iedere 

ondergrond te plaatsen.

De Trotter bestaat uit twee in hoogte verstelbare beeldvlak-

ken, een zuil en een voet. De voet gaat niet de grond in, zodat 

er geen rekening gehouden hoeft te worden met kabels en 

leidingen. De productie- en logistieke processen zijn geheel 

in handen van Image Building. Het design en de techniek van 

de Trotter zijn juridisch beschermd.

Kenmerken Trotter:

Maximale hoogte incl. voet 488 cm

Netto doekformaten 335 x 230 cm

Voetoppervlak 220 x 220 cm

Gewicht: 2330 kg
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Vroeger en nu 

Het zal ook uw gemeente niet ontgaan zijn dat de wijze waarop 

politieke partijen zich tijdens de verkiezingsstrijd presenteren 

aan het veranderen is. Door de mogelijkheden van social media 

heeft het bereiken van de juiste doelgroep een slag gemaakt. 

De inzet van de juiste communicatiemiddelen vraagt om meer 

resultaat en ook kwaliteit. Niet alleen in de digitale, maar ook in 

de fysieke openbare ruimte is een juiste presentatie nog essen-

tiëler geworden.  

Daarnaast is er bij zowel de overheid als de burger een groei-

ende behoefte aan een leefbare en esthetische omgeving. 

Waar vroeger een in elkaar getimmerde houten constructie 

stond waar partijen ‘plakoorlog’ voerden door op een ladder te 

staan en een partijposter over die van een concurrent te plak-

ken, staat nu een voorgedrukt, representatief en recyclebaar 

verkiezingsbord waarbij iedere partij een gelijke kans krijgt.

De inzet van Trotters werpt op grote schaal zijn vruchten af. On-

der andere de volgende gemeenten hebben de afgelopen jaren 

al gekozen voor een schonere stad: Amsterdam, Breda, Den 

Haag, Eindhoven, Schiedam en Zoetermeer.

4



Het leven van een verkiezingsbord ‘oude generatie’



Meerjarige
samenwerkingsovereenkomst 

In 2017, 2018 en 2019 vinden er vijf verkiezingen plaats in uw 

gemeente, namelijk:

Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017

Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018

Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart 2019

Waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019

Europese Parlementsverkiezingen op 23 mei 2019

Dit vereist een tijdige voorbereiding binnen uw gemeente en 

bij ons. De aanpak en werkwijze voor wat betreft de inzet van 

verkiezingsborden zijn, afgezien van de inhoud van de verkie-

zing, ongeveer gelijk. Door een meerjarige samenwerkings-

overeenkomst met elkaar aan te gaan kunt uw gemeente 

zorg, tijd en geld besparen.

Een samenwerkingsovereenkomst voor de duur van 3 

jaar (2017-2019) omvat vijf verkiezingen en levert uw 

gemeente een aanzienlijk schaalvoordeel op dat zich ver-

taalt in lagere kosten per verkiezing.
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2019: drie verkiezingen, één
verkiezingsbord 

In 2019 vinden er maar liefst drie verkiezingen plaats, namelijk 

de Provinciale Staten, de Waterschappen en het Europese Par-

lement. De eerste twee vinden, net zoals in 2015, op dezelfde 

dag plaats (20 maart 2019) en kunnen door de dubbelzijdigheid 

van de Trotter gecombineerd worden op één verkiezingsbord. 

Bij een combinatie van twee verkiezingen is het raadzaam dat 

beide beeldvlakken op alle locaties goed zichtbaar zijn.

Twee maanden later (23 mei 2019) zijn de Europese Parlements-

verkiezingen. Aangezien de periode tussen deze verkiezingen 

relatief kort is, laten we de Trotters staan. Kort na 20 maart 2019 

worden de beeldvlakken voorzien van de tekst: Bedankt voor uw 

stem! Geef ook uw stem op 23 mei bij de Europese Parlementsverkie-

zingen (zie voorbeeld hiernaast). Zodra het beeldmateriaal van 

de volgende verkiezing klaar is, worden de beeldvlakken vervan-

gen. Op deze wijze houdt u uw verkiezingsborden actueel.

U gebruikt één verkiezingsbord voor drie verkiezingen, dus 

minder zorg, tijd en geld.
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Voordelen op een rij

Geen vervuiling van de openbare ruimte door
rondslingerende verkiezingsposters

Geen plakoorlog dankzij voorgedrukte campagneposters

Posterplakkers zijn overbodig: reducering van
campagnekosten van politieke partijen

Duurzaam door hergebruik van de Trotter en
recyclebare vinyl doeken (beeldvlakken)

De Trotter kan op elke ondergrond geplaatst worden en gaat 
niet de grond in

Ontzorging van communicatie met politieke partijen m.b.t. 
campagnemateriaal

Iedere politieke partij krijgt een gelijke hoeveelheid
posterruimte, waardoor campagnes duidelijk zijn en de
verkiezing democratisch is

Veilig en weerbestendig

Hoogwaardige uitstraling van straatmeubilair, passend in 
openbare ruimte
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Campagnes van politieke partijen èn 
gemeente 

Alle deelnemende politieke partijen in een gemeente krijgen 

een gelijke hoeveelheid ruimte op de beeldvlakken. De di-

gitale campagneposters worden door de politieke partijen bij 

ons aangeleverd en door onze ontwerpafdeling op volgorde 

van de lijstnummering ingedeeld. Het formaat van de campag-

neposters is afhankelijk van het aantal politieke partijen. In een 

gemeente met 8 partijen is het posterformaat dus groter dan 

in een gemeente met 24 partijen.

De beeldvlakken worden in de huisstijl van uw gemeente 

opgemaakt. Aan de onderzijde van de beeldvlakken is ruimte 

voor een zogenaamde opkomstbevorderingscampagne: 

een campagne die burgers stimuleert om naar de stembus te 

gaan. De stimulerende boodschap kan per gemeente en per 

verkiezing verschillen.

Hiernaast ziet u een voorbeeld van een opkomstbevorderings-

campagne.
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dit posterformaat is 63 x 88 cm

Opkomstbevorderingscampagne in gemeentehuisstijl

dit posterformaat is 53 x 73  cm
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De Trotter in de media 

De afgelopen jaren heeft de Trotter gedurende diverse verkiezingen veel posi-

tieve aandacht gekregen in de media. Hieronder een greep uit een aantal lokale 

en nationale media:



Contact 

Wij kunnen ons voorstellen dat u van gedachten wilt

wisselen en dat u inspiratie heeft gekregen. Het is mogelijk om 

geheel vrijblijvend een voorstel te ontvangen of een afspraak 

te maken. U kunt dan contact opnemen met:

Raymond in ’t Veld 

Telefoon: 070 315 10 90

Mobiel: 06 10 55 67 83 

Mail: verkiezingen@imagebuilding.com
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