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Door middel van kiosk voting kunnen deelnemers op elk 
moment van de vergadering hun stem digitaal uitbrengen 
tijdens de stemronde. Hiermee wordt het stemproces 
bespoedigd, worden papier en kosten bespaard, en 
blijven het controlespoor en de informatie die  
nodig is voor rapportage behouden.
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Kiosk Voting

Een Vergadering 
Zonder Papier

Kiosk voting is dusdanig 
ingericht dat het net 
zo eenvoudig is in 
het gebruik als een 
papieren stembiljet, en 
het is accuraat en snel 
omdat het digitaal is. In de 
meest eenvoudige vorm kan 
een beheerder hiermee een 
volledige vergadering opzetten en 
leiden zonder papier, met één apparaat. 
De meest uitgebreide versie ervan bestaat uit 
meerdere terminals die bij grotere vergaderingen 
ingezet kunnen worden.



De deelnemer scant zijn of haar code, waarna 
een scherm verschijnt om te stemmen, dat 
is afgestemd op de klant of de beheerder. 
De deelnemer kan van het scherm aflezen 
hoeveel stemmen er zijn uitgebracht en 
kan hier zien over welke onderwerpen 
gestemd kan worden.

Om te stemmen kunnen deelnemers 
door de lijst van onderwerpen scrollen 
en kiezen welke voor hen relevant zijn. 
Hierna klikken ze op 'Volgende'. Dan volgt een 
bevestigingsscherm, waarop de onderwerpen te 
zien zijn en wat de deelnemer stemt.

Als de deelnemer vervolgens op 'Verzenden' klikt, 
verschijnt het bericht 'Stem ontvangen' ter 

bevestiging dat de deelnemer heeft gestemd. 
Na enige tijd gaat het scherm automatisch 

terug naar het beginscherm, zodat de 
volgende deelnemer zijn of haar stem 
kan uitbrengen.

Kiosk voting kan het best (maar 
niet uitsluitend) worden gebruikt op 
apparaten met een touch screen. Dit 
werkt het snelst en is het meest intuïtief.

Als er geen stemmen meer mogen 
worden uitgebracht, kan het rapport van de 

stemopnemer direct worden opgesteld en aan 
de opdrachtgever worden verstrekt.
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Contactpersoon

AUSTRALIË 
Naam: Oliver Bampfield 
E-mail: oliver.bampfield@lumiglobal.com  
Telefoonnummers:  
Sydney: +61 2 8075 0100 
Melbourne: +61 3 8669 5160

CANADA 
Naam: André Cinq-Mars 
E-mail: andre.cinq-mars@lumiglobal.com  
Telefoonnummers:  
+1 514-642-3664 
+1 866-449-3664 

BELGIË 
Naam: Rita Baeyens 
E-mail: rita.baeyens@lumiglobal.com  
Telefoonnummer: +32 3 740 33 00 

FRANKRIJK 
Naam: François Lenormand 
E-mail: francois.lenormand@lumiglobal.com  
Telefoonnummer: +33 1 84 19 57 80

HONG KONG 
Naam: Merion Trask 
E-mail: merion.trask@lumiglobal.com 
Telefoonnummer: +852 3728 9700 

NEDERLAND 
Naam: Frank Schoonhoven 
E-mail: frank.schoonhoven@lumiglobal.com 
Telefoonnummer: +31 346 860 000 

MIDDEN-OOSTEN 
Naam: Yousef Qaren 
E-mail: yousef.qaren@lumiglobal.com 
Telefoonnummer: +971 4 501 5505

ZUID-AFRIKA 
Naam: Andrej Vladar 
E-mail: andrej.vladar@lumiglobal.com 
Telefoonnummers:  
Gauteng: +27 87 806 4284 
Western Cape: +27 21 065 0355 

SINGAPORE  
Naam: Merion Trask 
E-mail: merion.trask@lumiglobal.com 
Telefoonnummer: +65 (0) 6385 6676 

VERENIGD KONINKRIJK 
Naam: Pete Fowler 
E-mail: peter.fowler@lumiglobal.com 
Telefoonnummer: +44 3300 583 952 

VERENIGDE STATEN 
Naam: Simon Bryan 
E-mail: simon.bryan@lumiglobal.com 
Telefoonnummer: +1 612 851 2037


