
Eenvoudig, veilig 
anoniem en snel 
stemmen met de 
Online Stemtool 



De tool kan worden gebruikt in alle situaties waarbij 
publiek, leden, medewerkers of wie dan ook hun 
voorkeur mogen uitspreken voor bijvoorbeeld een 
persoon of een presentatie. Voorbeelden van online 
verkiezingen zijn OR-verkiezingen of bestuurders-
verkiezingen, waarbij de potentiele kandidaten zich 
voorstellen. Uit een lijst van kandidaten kiest de 
stemgerechtigde er één of meer, afhankelijk van de 
situatie. 

Hoe werkt het? 
De eerste stap is dat we het stemformulier maken. Er 
zijn allerlei varianten mogelijk. Dat kan een heel 
eenvoudig formulier zijn met alleen de namen en een 
optie om te stemmen. Of een uitgebreid stemformulier 
met foto’s, filmpjes, persoonlijke tekst, een bevestiging 
of een optie om iemand anders te machtigen. Natuur-
lijk kan een vragenlijst altijd conform uw eigen huisstijl 
worden opgemaakt.

De tweede stap is dat de emailadressen van de stem-
gerechtigden worden ingelezen. Dit wordt gedaan in 
onze tool Easion Survey.

Online Stemtool
Eenvoudig, veilig, anoniem en snel stemmen

Met de Online Stemtool van Parantion is een verkiezing in een 
handomdraai geregeld. U kunt kiezen voor een eenvoudig formulier, 
dat anoniem kan worden verzonden naar alle stemgerechtigden. 
U kunt er ook voor kiezen om pasfoto’s, filmpjes of een motivatie 
van de kandidaten in het formulier op te nemen. Zo kunnen de 
deelnemers beter inschatten op wie ze stemmen. Vooral in wat 
grotere organisaties, of organisaties waar veel verandert, kan dit 
handig zijn. Het formulier is door iedere stemgerechtigde één 
maal in te vullen en de uitslag kan al binnen een dag bekend zijn.

De teksten voor de uitnodiging en andere voorwaarden 
worden toegevoegd aan het stemformulier en de 
formulieren worden aan de stemgerechtigden 
verzonden. Er kan nog een herinnering worden 
verstuurd, maar vaak is na een dag al bekend wat de 
uitslag is. Naast het digitaal uitnodigen, kunt u stemge-
rechtigden ook per post aanschrijven. In de brief 
worden de inloggegevens voor de stemgerechtigde 
meegestuurd en online kan er eenvoudig en veilig 
gestemd worden. Er rolt volledig automatisch een 
uitslag uit het systeem dat in een rapport op maat naar 
de opdrachtgever wordt verzonden.

Wat kost dat, zo’n verkiezing? 
Een volledig uitgevoerde verkiezing kan al worden 
gerealiseerd vanaf € 1.995,-. U krijgt dan één formulier 
met de namen van de kandidaten, inclusief 5000 
adressen die u kunt uitnodigen en herinneren, en 
natuurlijk de uitslag. 



De voordelen van Easion
Overal toegang tot de private cloud
Easion Survey staat in een private cloud. Dat betekent 
dat de software én alle data altijd online bereikbaar zijn,
op elk apparaat. Installaties en updates zijn niet nodig.

Sneller en efficiënter werken
Easion laat je eenvoudig verkiezingen uitzetten, moni-
toren en verwerken in rapporten. Stap voor stap. Alle 
vragen, data en analyses staan op één plek: nooit meer
rondslingerende papieren formulieren en tijdrovende,
handmatige data-invoer.

Eenvoudig invullen, hogere respons
Het maakt niet uit welk apparaat je respondent 
gebruikt: de verkiezing blijft goed leesbaar en 
eenvoudig invulbaar. De antwoorden op open vragen 
kunnen zelfs ingesproken worden op een mobiele tele-
foon. Het resultaat: minder gedoe voor respondenten, 
meer stemmen.

Professionele en herkenbare vragenlijsten
Easion heeft vijf professioneel ontworpen stan-
daardthema’s. Zo stuur je meteen een goed uitziend 
formulier naar je respondenten. Wil je je formulier nog 
herkenbaarder maken? Zet de verkiezing dan in de 
huisstijl van je eigen organisatie.

Direct inzicht in de voortgang
In één oogopslag zie je hoe hoog je respons is, hoeveel
genodigden nog niet geantwoord hebben en of al je 
verstuurde e-mailuitnodigingen zijn aangekomen. Ook 
zie je welke respondent heeft gestemd, en op welk 
moment. Zo monitor je je verkiezing actief en kun je 
waar nodig actie ondernemen om de respons te 
verhogen.

Privacy voorop
Onze tools draaien in een private cloud op Nederlandse 
bodem; dat betekent dat je data gegarandeerd veilig 
zijn én dat jij er altijd en overal bij kunt. Onze servers 
voldoen aan de hoogste beveiligingsstandaarden: 
Parantion is ISO:27001-en NEN:7510-gecertificeerd. 
Anders dan aanbieders van ‘gratis’ onderzoekstools, 
deelt Parantion jouw onderzoeksdata nooit met 
anderen. Dit betekent dat jouw data 100% veilig zijn. 

Wie maakt Easion?
Easion is ontwikkeld door Parantion. Parantion 
ontwikkelde ook het talent ontwikkelings platform 
Scorion en het Groeidocument. 

Meer informatie?
Wil je meer weten over de Online Stemtool? Of wil je 
een demonstratie? Ga naar easion.nl of neem contact 
op met Mathilde Sanders: bel 0570 - 234567 of mail 
naar mathilde.sanders@parantion.nl.
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