Uw stemlokaal coronaproof
met het Veilig
stemmenpakket!

Veilig stemmen; de overheid
bepaalde de kaders en
Even Werkt! stemde het
inrichtingspakket erop af.

Er komen weer verkiezingen aan!
17 maart 2021 komt snel dichterbij. Als
gemeente heeft u er nog een hele kluif aan.
Het is normaal al een logistiek proces en nu
helemaal. Zie maar eens voldoende
stemlokalen te vinden die voldoen aan de
maatregelen die het Rijk voorschrijft. En die
u vervolgens compleet coronaproof moet
maken!
Wij gaan u daarbij helpen. Even Werkt! zorgt
voor de materialen waarmee u de stemlokalen
veilig kunt inrichten. Alles in één pakket.
Dat scheelt u veel tijd en werk!

€1.995
excl. btw

Vier onderdelen in
één pakket
Veilig stemmen betekent aandacht voor veiligheid,
desinfectie, bewegwijzering en communicatie.
Wij hebben ons Veilig stemmenpakket hierop
afgestemd.
Hierbij gaan wij uit van 1 stemlokaal met
3 stemhokjes, gemiddeld 1500 kiezers en
10-12 stembureauleden (inclusief toezichthouders
en verdeeld over 2 shifts).

Een greep uit ons pakket:

1. Afstand & veiligheid
Inhoud:
15 gele hesjes ‘houd 1,5 meter afstand’
400 wegwerphandschoenen
3 kuchschermen (tafelmodel met
doorgeefluik)
. 1 roll-up banner met richtlijnen betreden
stemlokaal
. 15 facial shields met verwisselbare schermen*
. 200 mondmaskers civil use*

.
.
.

3. Bewegwijzering
Inhoud:
1 set vloerstickers (10 pijlen, 2 stickers
‘geen toegang’, 2 stickers ‘ingang’,
3 banen om achter te wachten, 3 ronde
stickers ‘houd 1,5 meter afstand’)
. 33 meter vloertape (geel/zwart)
. 100 meter afzetlint rood/wit

.

*Extra aanvulling op de voorgeschreven
maatregelen, om het gevoel van veiligheid te
verhogen onder stembureauleden én kiezers.

4. Communicatie

2. Desinfectie
Inhoud:
. 1 infrarood desinfectiepaal incl. 4 liter
desinfectie en 1 set batterijen (voor
3000 x gebruik)
. 1 extra set van 4 batterijen voor de infrarood
paal (voor 3000 x gebruik)
. 1 emmer met bacteriedodende desinfectiedoekjes (400 doekjes)
. 4 desinfectiespuitbussen
. 4 handpompjes van 1 liter
. 2000 stempotloodjes

Inhoud:
In samenwerking met ons partnerbureau
Zwijg Communicatie verzorgen wij:
. een inwoners-/kiezersinformatiebrief
. twee persberichten; eenmaal na bestelling en
eenmaal richting de verkiezingen
. pictogrammen over het gedrag in het
stemlokaal

De producten in dit pakket zijn samengesteld
onder strenge kwaliteitseisen en volgen het
huidige kader van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

.

Advies & communicatie
De Even Werkt! Academy biedt cursussen
verkiezingen aan voor projectleiders verkiezingen
en stembureauleden. Ook kunnen wij uw
stembureauleden informeren en briefen over alle
richtlijnen en procedures voor werken in een veilig
stemlokaal. Tevens is ondersteuning mogelijk in
het opstellen en uitvoeren van uw communicatiecampagne.

Even Werkt!, uw betrouwbare partner
Even Werkt! is als specialist in Publiekszaken al
jarenlang een betrouwbare partner van meer dan
200 gemeenten in Nederland. Wij kennen het vak,
het werk én de uitdagingen.
De kosten
Voor €1.995 excl. btw per pakket nemen wij uw
zorgen over de inrichting weg, want in één pakket
zit alles wat u nodig heeft voor een veilig stemlokaal.
Liever in eigen huisstijl? Ook dat is mogelijk.
Informatie en bestellen
Wilt u meer informatie over het Veilig stemmenpakket of wenst u maatwerk? Bel dan met
Daisy Visser, 030 711 64 74. Zij helpt u graag verder.
Direct bestellen? Ga naar evenwerkt.nl en geef uw
order vóór 15 november door via het bestelformulier.

