
DE POLITIEKE 
SPEURTOCHT
GA MEE OP ZOEK NAAR DE 
CULTUUR VAN JOUW GEMEEN-
TERAAD & VIND UIT WAAROM 
DAT NUTTIG IS.   

Zo leer je meer over politiek en blijkt 
alles toch anders te zijn dan je denkt.

Dompel je on-
der
Antropologie gaat over je 
helemaal onderdompelen in 
de cultuur. Ga op zoek naar 
rituelen, de rangorde, patro-
nen, onderlinge relaties en 
(terugkomende) verhalen. 

Stel je oordeel uit
Kijk goed om je heen en laat dingen op je af 
komen. Kijk maar heb er geen oordeel over of 
schrijf je oordeel op. Probeer zo neutraal moge-
lijk te observeren. Zet je antropologenbril op.

Zelfreflectie

Zelfreflectie is een belangrijk onderdeel van een 
ethnografisch onderzoek: wat verwachtte je van 
te voren, wat vind je van je bevindingen en bij 
welk antwoord kon je je mening niet aan de kant 
zetten. Wat zegt dit over jou?

Maak notities
Schrijf op wat je ziet. Wat je erbij voelt. Maak te-
keningen (bijvoorbeeld wie met wie debatteert). 
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Voorwerk
Bezoek de website en sociale media van de raad en van raadsleden. 
Speur op internet naar andere info over raad(sleden). 

Het veldwerk begint
Verken de omgeving van het gemeentehuis*. Betreed het gebouw. 
Verken alle publieke ruimtes en eindig in de raadzaal. Praat met amb-
tenaren, politici en anderen (als dat mogelijk is). 

Waar het om draait
Bezoek een raadsvergadering (liefst een echte en anders een virtuele).

Evalueren en concluderen
Evalueer wat je gezien en ervaren hebt. En bespreek dit met elkaar. 

De speurtocht

1.

4.

3.

2.

* raadhuis, stadhuis, stadskantoor of hoe het ook heet. 
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Voorwerk en het eerste veldwerk:
Hoe ervaar je het gebouw?
Hoe ligt het in zijn omgeving?
Zie je symbolen van macht, belangrijkheid?
Wat is de stijl van het gebouw? Imponerend, bescheiden, etc.
Zie je aanwijzingen van onze staatsvorm?
Hoe presenteren raadsleden zich?
Hoe werkt de ondersteuning van raadsleden (en probeer dit te vergelijken met 
tweede kamer)?
Hoeveel verdient een raadslid in deze gemeente?
Hoeveel partijen zijn er in deze gemeente? En welke? En vergelijk dit eens met 
een aantal andere gemeenten?
Wat zegt het (aantal en soort) partijen  over de manier waarop politiek bedre-
ven wordt?
.....en alle andere zaken die je te binnen vallen.....

Waar let je op - 1

In de raadszaal

Hoe ziet de raadszaal er uit? Waar zitten de partijen? En de wethouders? 
Wat voor sfeer heeft de raadszaal? 
Wat is de opstelling: hoe zitten de raadsleden ten opzicht van elkaar?  
Waar zitten de wethouders? Wat zegt dat? 
En waar zit de voorzitter? 
 Is er een spreekgestoelte of heeft elk raadslid een microfoon? 
Zie je symbolen van macht, staatsvorm, etc. ? 
....en wat je verder opvalt......



Waar let je op - 2

Schorsing/Pauze/einde
Wie praat met wie?
Wie bemoeit zich waarmee? En wie niet?
Hoe gaan raadsleden met het college, ambtenaren en anderen om?
Wat viel je het meest op?
Wie bemoeit zich waarmee? En wie niet?
Zijn er verschillen tussen partijen? In gedrag, rangorde, cultuur?
Was er pers? Met wie praat de pers? En waarover? 
Welke onderwerpen komen in de krant (denk je)?

De raadsvergadering
Wat valt je als eerste op?
Wie begint: welke partij?
Zit er een volgorde in spreken? Wie is eerst, wie het laatst?
Is het stil in de ruimte of praten mensen door elkaar?
Hoe ziet iedereen er uit? Qua kleding, stijl? Kan je zien wie bij welke partij hoort?
Wat is de verhouding man/vrouw, oud/jong, etc.? Diversiteit? 
Zijn er dingen die je wilt vermelden?
Wie is de ‘baas’ in de raadszaal?
Wie praat er veel? Wie interrumpeert veel?
Wie zegt niets/weinig?
Waar zitten de wethouders? Wat zegt dit over hun positie?
Zijn er inwoners aanwezig? Hebben die spreektijd? Hoeveel? 
Wordt er naar ze geluisterd?
Hoe spreekt men elkaar aan? Hoe is de taal? Formeel/informeel? Netjes/plat?
......en wat je verder opvalt......
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aantekeningen/bemerkingen:



wat is antropologie?
De Politieke speurtocht is gebaseerd op de onderzoeksmethoden van de antropo-
logie. De studie die cultuur bestudeerd. Culturen ver weg van vreemde stammen. 
Maar ook de cultuur in organisaties of in dit geval de (gemeente)politiek. Het sa-
menleven en -werken van mensen is geworteld in de cultuur die we hebben. 

“Cultuur is wat in de ruimtes tussen mensen zit.”

Het bestuderen hoe culturen werken helpt je (bijvoorbeeld) om te begrijpen hoe po-
litiek in elkaar zit. Zo zul je besluitvorming in gemeenten beter kunnen doorgronden. 
En het kan ook handig zijn als je zelf politicus bent (of wilt worden): je weet beter 
hoe je dingen voor elkaar kunt krijgen. Want je hebt meer inzicht in de machtsver-
houdingen en de samenwerkingen/tegenwerkingen van verschillende mensen of 
partijen. 
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De bril waardoor je kijkt
Deze speurtocht geeft je een bril om de processen, structuren en gebeurtenissen in 
een gemeenteraad te ontwarren. 

Waar kijk je naar als antropoloog? Bijvoorbeeld naar de verschillen in cultuur (bij-
voorbeeld tussen college, ambtenaren en raad). Naar ranking en macht (wie is de 
baas en wie bepaalt/bepalen de cultuur). Rituelen en symbolen. Taal en gewoonten. 
Etc. 



\\* Je hebt heel veel informa-
tie verzameld en wat kun je er 
nu mee? *//

© 2020 - De Politieke Speurtocht is een product van Els Kardol - Het Po-
litiek Bureau. Je mag niets uit de speurtocht gebruiken om er zelf iets 
mee te doen. Wil je meer weten mail dan: contact@hetpolitiekbureau.nl of 
kijk op onze website: hetpolitiekbureau.nl

Je hebt waarschijnlijk allerlei soorten informa-
tie verzameld. Hoe zorg je nu dat je er iets zin-
vols van maakt? 

Een sociogram helpt om te ordenen. Geef aan hoe-
veel iemand gepraat heeft en met wie. Hoe was de 
toon. Maak van de belangrijkste individuen een 
persona. Hier zie je een voorbeeld van een socio-
gram. 

Beschrijf de rituelen, symbolen en verhalen die 
je gezien/gehoord hebt. Probeer alles in je eigen 
woorden op te schrijven. 

Leg verschillen naast elkaar: hoe gaat het in de 
raad en in het ‘gewone’ (werk)leven. Wat valt dan 
op. 

Waar zitten jouw irritaties, verbazing en weer-
stand. Deze heb je opgeschreven. Leg deze naast 
je bevindingen. Waarschijnlijk gebeurden hier de 
meest interessante dingen. 

Het mooiste is, als je er een verhaal van maakt. 
Je kunt ook met afbeeldingen of tekeningen wer-
ken. En nee, dat is niet kinderachtig, het maakt 
het allemaal helder.

Het gaat er om dat het voor jou duidelijk en her-
kenbaar is. 

Ter inspiratie
Hier is een voorbeeld op mijn website. Wil je 
inspiratie over hoe antropologen werken lees dan 
bijvoorbeelde de boeken van Joris Luyendijk (hij 
is o.a. een antropoloog) of dit artikel over een 
antropologisch onderzoek bij de politie.
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