
Proeflokaal 
Proeven aan lokale politiek 

 
Test politieke stijlen 

Wat voor raadslid ben jij of wil je zijn? 
Kies steeds één van de twee uitspraken. Als je het moeilijk vindt om te 
kiezen, kies dan voor de uitspraak die het meest bij jouw stijl in de 
buurt komt. En denk vooral niet te lang na. 

1. A.  Ik heb uitgesproken politieke opvattingen over waar het met  
  de samenleving naar toe moet.  
 B.  Ik zeg vaak ‘de’ mening van ‘de’ burger te  vertegenwoordigen.  

2.  A.  Ik probeer burgers steeds te overtuigen van de standpunten  
  van mijn politieke partij.  
 B.  Ik let meer op het proces dan op het resultaat.  

3.  A.  Ik bestuur het liefst op hoofdlijnen.  
 B.  Ik besteed veel aandacht aan de dagelijkse problemen van  
  burgers.  

4.  A.  Ik vind dossierkennis belangrijker dan verhalen van burgers.  
 B.  Ik zie mijn functie vooral als die van politiek-maatschappelijk  
  opbouwwerker.  

5.  A.  Ik ga onopvallend door het (raads-)leven.  
 B.  Voor mij is de (raads-)vergadering eerder een verplicht   
  nummer dan een belangrijk politiek moment.  

6.  A.  Ik hoef niet zo nodig te scoren.  
 B.  Ik vind het noodzakelijk om zelf actief te zijn in het    
  maatschappelijk leven (verenigingsleven).  

7.  A.  Ik ben goed bedreven in het tactische politieke spel.  
 B.  Ik vind het uitdagend om me snel in ingewikkelde dossiers in  
  te werken.  

8.  A.  Ik verricht de (raads-)activiteiten vooral netjes en    
  plichtsgetrouw.  
 B. Ik ben goed bedreven in het tactische politieke spel.  



9.  A.  Ik zeg vaak ‘de’ mening van ‘de’ burger te vertegenwoordigen. 
 B.  Ik zie mijn functie vooral als die van politiek-maatschappelijk  
  opbouwwerker.  

10.  A. Ik vind het noodzakelijk om zelf actief te zijn in het    
  maatschappelijk leven (verenigingsleven).  
 B.  Voor mij is de (raads-)vergadering eerder een verplicht   
  nummer dan een belangrijk politiek moment.  

11.  A.  Ik vind het uitdagend om me snel in ingewikkelde dossiers in  
  te werken.  
 B.  Ik hoef niet zo nodig te scoren.  

12.  A.  Ik ben goed bedreven in het tactische politieke spel.  
 B.  Ik besteed veel tijd aan de dagelijkse problemen van burgers.  

13.  A.  Voor mij is de raadsvergadering eerder een verplicht nummer 
  dan een belangrijk politiek moment.  
 B.  Ik heb uitgesproken opvattingen over waar het met de   
  samenleving naar toe moet.  

14.  A.  Ik verricht de (raads-)activiteiten vooral netjes en    
  plichtsgetrouw.  
 B.  Ik vind dossierkennis belangrijker dan verhalen van burgers.  

15.  A.  Ik bestuur het liefst op hoofdlijnen.  
 B.  Ik let meer op het proces dan op het resultaat.  

16.  A.  Ik besteed veel aandacht aan de dagelijkse problemen van  
  burgers.  
 B.  Ik vind dossierkennis belangrijker dan verhalen van burgers.  

17.  A.  Ik verricht de raadsactiviteiten vooral netjes en     
  plichtsgetrouw.  
 B.  Ik probeer burgers steeds te overtuigen van de standpunten  
  van mijn politieke partij.  

18.  A.  Ik zeg vaak ‘de’ mening van ‘de’ burger te vertegenwoordigen. 
 B.  Ik ga onopvallend door het (raads-)leven.  

19.  A.  Ik hoef niet zo nodig te scoren.  
 B.  Ik zie mijn functie vooral als die van politiek-maatschappelijk  
  opbouwwerker.  

20.  A.  Ik probeer burgers steeds te overtuigen van de standpunten  
  van mijn partij.  
 B.  Ik bestuur het liefst op hoofdlijnen. 

Neem de ingevulde test mee naar de bijeenkomst.


