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Hoe doen we het onderzoek?

Maandelijkse peilingen voor de Politicus
van het Jaar
1. Iedere maand wordt door de redactie van EenVandaag een lijst samengesteld van
25 Haagse politici. Daarin zijn de fractievoorzitters van de dertien partijen in de
Tweede Kamer, en bewindspersonen en Tweede Kamerleden opgenomen die in die
maand veel in de belangstelling hebben gestaan.
2. Iedere maand wordt uit die lijst, door de leden van het Opiniepanel, gekozen wie die
maand de beste politicus is. De leden kunnen ook zelf (via een 'anders, nl'-categorie)
een politicus voordragen.
3. De uitslag wordt iedere maand gewogen op zes variabelen en is daarnaast
representatief voor de politieke verhoudingen van die maand, op basis van de
zetelpeiling zoals die wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Ipsos voor
EenVandaag.
4. De top-drie politici van elke maand tellen mee voor de eindstand in december: de
nummer één van iedere maand krijgt drie punten, de nummer twee twee punten, de
nummer drie krijgt één punt. De punten van de maanden januari tot en met
november worden per politicus opgeteld. Degene met de meeste punten is dat jaar
de 'Politicus van het Jaar'.
5. Mochten twee politici gelijk eindigen, dan wordt de stand bepaald door het aantal
malen dat een politicus dat jaar in de maandelijkse top-drie staat.
6. Als de stand dan nog gelijk is, telt de hoogte van de posities. Wie het vaakst
nummer één staat, wint. Als dat gelijk is, wie het vaakst nummer twee staat.
7. Als de stand dan nog gelijk is, wijzen we twee winnaars aan.

EenVandaag Opiniepanel

Over dit onderzoek
Van januari tot december vroegen we aan het eind van iedere maand gemiddeld
ongeveer 25.000 leden van het Opiniepanel wie hun politicus van de maand is.
Panelleden konden iedere kiezen uit een lijst van 25 politici die hen gerandomiseerd
werd voorgelegd (om geen volgorde-effect te creëren).
De lijst met politici bestaat uit huidige fractieleiders en belangrijkste ministers (op het
moment van vragen). Wanneer een politicus veelvuldig in het nieuws is geweest, werd
deze aan de lijst toegevoegd. Wanneer een fractieleider of minister (tijdelijk) uit
functie treedt, wordt zijn of haar vervanger aan de lijst toegevoegd. Staat de beoogde
politicus van de maand er volgens panelleden nog niet tussen, kunnen zij hun keuze
aangeven bij 'andere politicus, namelijk...'
Hiernaast, ter illustratie, de vraagstelling met voorgelegde politici van november.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onderzoekers Jeroen Kester
(jeroen.kester@eenvandaag.nl) en Rozemarijn Lubbe
(rozemarijn.lubbe@eenvandaag.nl)
Over het EenVandaag Opiniepanel
Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 55.000 mensen. Zij beantwoorden
vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het
EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk
leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke
voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Panelleden krijgen
ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de
meeste onderzoeken respondeert 60 tot 70 procent van de panelleden.

Politicus van de maand
We vragen onze panelleden elk jaar wie ze de beste politicus van het jaar vinden. We willen je nu
vragen om de politicus van de maand november te kiezen.

Ongeacht je politieke voorkeur of stemgedrag: wie vond je de beste politicus van
de maand november?
De lijst van 25 politici staat in willekeurige volgorde. Als jouw keuze er niet bij staat, kan je onderaan zelf een politicus invullen. In
de lijst van 25 Haagse politici zijn de fractievoorzitters opgenomen van de 13 partijen in de Tweede Kamer. Daarnaast zijn
bewindspersonen opgenomen die veel in de belangstelling hebben gestaan. Als je het niet weet, vul dan 'weet niet / geen
mening' in.

Khadija Arib (Kamervoorzitter, PvdA)
Lodewijk Asscher (fractievoorzitter PvdA)
Rob Jetten (Fractievoorzitter D66)
Sybrand Buma (fractievoorzitter CDA)
Jesse Klaver (fractievoorzitter GroenLinks)
Klaas Dijkhoff (fractievoorzitter VVD)
Tunahan Kuzu (fractievoorzitter DENK)
Henk Krol (fractievoorzitter 50PLUS)
Thierry Baudet (fractievoorzitter Forum voor Democratie)
Lilian Marijnissen (fractievoorzitter SP)
Gert-Jan Segers (fractievoorzitter CU)
Kees van der Staaij (fractievoorzitter SGP)
Esther Ouwehand (tijdelijk fractievoorzitter Partij voor de Dieren)
Geert Wilders (fractievoorzitter PVV)
Mark Rutte (minister-president, VVD)
Hugo de Jonge (minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, CDA)
Stef Blok (minister van Buitenlandse Zaken, VVD)
Kajsa Ollongren (minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, D66)
Carola Schouten (minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, CU)
Eric Wiebes (minister van Economische Zaken en Klimaat, VVD)
Wopke Hoekstra (minister van Financiën, CDA)
Sigrid Kaag (minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, D66)
Wouter Koolmees (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, D66)
Ferdinand Grapperhaus (minister van Justitie en Veiligheid, CDA)
Arie Slob (Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, CU)
Andere politicus, namelijk: ...
Weet niet / geen mening
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