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Er zijn honderden jongerenraden in Nederland maar je hoort en leest er weinig over. 

Wie doen er aan mee, wat drijft de deelnemers en hoe functioneren deze raden? Wat bete- 

kenen ze voor jongeren? Wat leren ze ons over wensen en mogelijkheden van maatschap-

pelijke betrokkenheid van jongeren van nu? Deze vragen staan centraal in het onderzoek van 

Dana Feringa naar de betekenis van jongerenraden voor burgerschap van jongeren.

Op basis van dit onderzoek blijkt dat jongerenraden van betekenis zijn voor burgerschap van 

jongeren. Deelname aan een jongerenraad stelt de deelnemers in de gelegenheid om hun 

wensen en behoeften te uiten ten aanzien van thema’s die jongeren binnen een gemeente 

aangaan. Daarnaast biedt deelname jongeren de mogelijkheid om gezamenlijk diverse 

thema’s te bediscussiëren en om de gemeente te adviseren over deze thema’s in overeen-

stemming met de wensen en de behoeften van de jongeren uit de desbetreffende gemeente. 

Tevens blijkt uit dit onderzoek dat burgerschap is als een ambacht. Een ambacht dat jongeren 

zich eigen leren maken door dit gezamenlijk uit te oefenen met volwassenen.

Burgerbetrokkenheid staat volop in de belangstelling. Met de nieuwe decentralisaties worden 

jongeren voor gemeenten een extra belangrijke doelgroep. Hoe kunnen zij bij het beleid be-

trokken worden? Dit boek biedt daartoe veel aanknopingspunten bijvoorbeeld met betrek-

king tot het creëren van representatieve advisering.

Dana Feringa studeerde Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. 

Dit promotieonderzoek deed zij aan de Universiteit van Amsterdam, daarnaast was zij 

werkzaam als docent aan Fontys Hogescholen. Op dit moment werkt zij binnen het lectoraat 

van Fontys Hogeschool Sociale Studies waar zij onderzoek doet naar Jeugdzorg, Jeugdwel- 

zijn en Wmo-gerelateerde thematieken.
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Jongerenraden zijn heel divers. Je kunt eigenlijk wel op alles wat jongeren doen het 

stempel ‘jongerenraad’ plakken. Binnen gemeenten is nu sprake van een hype waarin 

zij roepen ‘we willen een jongerenraad’. Maar wat die jongerenraad precies moet doen, 

is door gemeenten niet ingevuld. En dat is vaak wel het belangrijkste (2009, PD7).

Rik, 27 jaar, was lid van meerdere jongerenraden.

Een jongerenraad is een adviesorgaan voor jongeren. Doel van jongerenraden is het geven 
van inspraak aan jongeren in processen van beleidsontwikkeling met betrekking tot diverse 
thema’s die hen aangaan. Ons land kent een nationale jongerenraad en gemeentelijke jon-
gerenraden. Binnen deze gemeentelijke jongerenraden – die vanaf nu in dit proefschrift 
jongerenraden worden genoemd – is sprake van een grote diversiteit. De samenleving 
hoort of ziet weinig van deze jongerenraden in de media. Tegelijkertijd vallen zij binnen 
een bredere stroming van aandacht voor burgerbetrokkenheid.

Wetenschappers in eigen land en daarbuiten spreken hun zorgen uit over de mate 
waarin sprake is van burgerbetrokkenheid binnen de samenleving. De onderlinge betrok-
kenheid zou laag zijn vanwege een vertrouwenscrisis, vertrouwenskloof of democratisch 
tekort (o.a. Van Gunsteren en Andeweg, 1994; Elchardus, 2002; Bovens, 2010; Dekker, 2008; 
Rosanvallon, 2008; Knepper & Kortenray, 2008; Norris, 2011; Andeweg & Thomassen, 2011). 
Reden hiervoor is dat de politiek burgers weinig in de gelegenheid stelt om invloed uit te 
oefenen op politieke besluitvorming en burgers hun vertrouwen verliezen in de politiek en 
zich afzijdig houden. 

Burgerbetrokkenheid krijgt sinds de jaren ’60 aandacht van politiek en wetenschap. 
Was ons land tot na de Tweede Wereldoorlog nog sterk verzuild en vond betrokkenheid 
van burgers binnen de verschillende zuilen plaats, vanaf de jaren ’60 ontstaat een zoektocht 
naar nieuwe structuren als gevolg van de ontzuiling. In het rapport Vertrouwen in burgers 
van de Wetenschappelijke Raad van het Regeringsbeleid (WRR) staat hierover geschreven 
(Knottnerus, Van Asselt, Van Lieshout, Prins, De Vries & Winsemius, 2012, p.32):

Dit [de ontzuiling, DF] leidde tot een roep om meer participatie (Kennedy 1995; 

Duyvendak en Krouwel, 2001, p.21); de Wet op de Ruimtelijke Ordening (Wro) uit 

1965 regelde bijvoorbeeld de formele inspraak in de fysieke leefomgeving en de Wet 

Openbaarheid Bestuur (Wob) uit 1975 moest bijdragen aan spreiding van kennis en 

macht (Kortmann, 2010, p.40). De democratiseringsgolf raakte ook maatschappelijke 

instellingen, scholen, kerken, stichtingen, verenigingen, met een veelheid van raden 
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als gevolg (ondernemersraden, medezeggenschapsraden, cliëntenraden) (Korsten, 

1979, p.1; Hoed & Schouten, 2010, p.81). Met de eerste ervaringen kwamen echter 

ook de eerste teleurstellingen; slechts een beperkte groep burgers werd bereikt en 

de inspraak kwam als ‘mosterd na de maaltijd’ (Coenen, Peppel & Woltjer, 2001; Duy-

vendak en Krouwel, 2001, p.22).

De daarop volgende jaren stonden in het teken van economische groei. Met deze groei nam 
de betrokkenheid van burgers toe en tussen 1980 en 2000 ontwikkelt ons land zich tot een 
‘Non Governmental Organization land’ (Knottnerus et al., 2012, p.33) want zoveel leden en 
donateurs als ons land dan heeft, kent geen ander land. Het is ook vanaf deze periode dat 
inspraak een vast onderdeel vormt binnen de Algemene Wet Bestuursrecht (Coenen et al., 
2001, p.332; Knottnerus et al., 2012, p.33). 

In de jaren ’90 vindt een nieuwe participatiegolf plaats, waarbij betrokkenheid van 
burgers op regionaal en lokaal niveau vorm krijgt en rond 2000 ontstaat een nieuw feno-
meen waarbij burgers zich organiseren in tijdelijke groepen. Vanuit deze groepen lossen 
zij gezamenlijk alledaagse problemen op, het verkrijgen van politieke macht is hierbij voor 
hen geen motief (Duyvendak & Hurekamp, 2004). Tegelijkertijd is de overheid bezig met 
bestuurlijke vernieuwingen, bijvoorbeeld het invoeren van referenda, het Burgerforum Kies-
stelsel en het betrekken van burgers via internet (Knottnerus et al., 2012, p.33). Verhoeven 
(2010, p.120) beschrijft dat de overheid burgers oproept tot het nemen van meer eigen 
verantwoordelijkheid en dat tegelijkertijd sprake is van een roep vanuit burgers naar meer 
aandacht voor burgerinitiatieven van de overheid.

Met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) in 2007 doet 
het Rijk een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van burgers voor zelfredzaamheid 
en deelname aan de samenleving, en tevens een beroep op gemeenten. In deze wet staat in 
artikel 11 vermeld dat het College van Burgemeester en Wethouders verantwoordelijk is 
voor het betrekken van burgers bij de voorbereiding van beleid. Daarnaast dient zij burgers 
in de gelegenheid te stellen om voorstellen in te dienen over de wijze waarop maatschap-
pelijke ondersteuning vorm krijgt. Veel gemeenten richten hiertoe een Wmo-raad op, 
waar burgers aan deelnemen die gebruik maken van diensten die worden bekostigd vanuit  
de Wmo.

Binnen de jeugdzorg vindt eveneens een decentralisatie plaats. Daar liggen verant-
woordelijkheden nu nog bij verschillende overheden die per 2015 bij de gemeente komen te 
liggen. Het doel van deze decentralisatie is enerzijds het efficiënter en effectiever uitvoeren 
van de wet en anderzijds het doorvoeren van een inhoudelijke vernieuwing.
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Het doel van dit wetsvoorstel is om het jeugdstelsel te vereenvoudigen en het effici-

enter en effectiever te maken, met als uiteindelijk doel het versterken van de eigen 

kracht van de jongere en van het zorgend en oplossend vermogen van diens gezin 

en sociale omgeving (Rijksoverheid, 2013, p.2). 

Waar met de invoering van de Wmo de verantwoordelijkheid voor zelfredzaamheid en deel-
name aan de samenleving bij burgers zelf komt te liggen, komt met de transformatie binnen 
de jeugdzorg de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van jongeren meer bij het gezin en 
de sociale omgeving van het gezin te liggen. De gemeente heeft hierbij een jeugdhulpplicht 
die het wettelijke recht op zorg vervangt, zoals die bestond binnen de Wet op de jeugdzorg 
(Wjz), de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw) 
(Rijksoverheid, 2013, p.15). Jongeren en hun gezin zullen zorg eerst in informele verbanden 
moeten zoeken, zoals familie en de buurt, in plaats van dat het Rijk hen deze zorg als een 
vanzelfsprekendheid biedt.

Net als bij de invoering van de Wmo stelt het Rijk in relatie tot de decentralisatie van 
de jeugdzorg dat het belangrijk is dat jeugdigen en hun ouders worden betrokken bij het 
vormgeven van hun eigen ondersteuningsproces. “Belangrijk aspect daarvan is dat niet over 
ouders en de jeugdige wordt gesproken, maar met hen: de betrokkenheid van ouders en 
jeugdigen en hun sociale omgeving bij de aanpak is cruciaal” (Rijksoverheid, 2013, p.36). 
Het instellen van een medezeggenschapsraad van jeugdigen en hun ouders is één van de 
bepalingen die voortvloeit uit de wet. 

Met de invoering van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen in 1996 heb-
ben zorginstellingen al een cliëntenraad opgericht. Deze raden komen echter voor nieuwe 
uitdagingen te staan nu ook het gezin en de sociale omgeving van jongeren een prominente 
rol binnen zorginstellingen gaan spelen. Zij zullen zich bijvoorbeeld moeten buigen over 
hoe een gezin en sociale omgeving van een cliënt kunnen worden betrokken bij het proces 
van inspraak, bijvoorbeeld via het benoemen van representanten, het ontwikkelen van 
vragenlijsten die onder alle betrokken worden uitgezet, et cetera. 

Zoals er binnen zorginstellingen cliëntenraden zijn, is de jongerenraad een adviesor-
gaan binnen de gemeente. Een adviesorgaan dat is ingesteld met als doel burgers te betrekken 
bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid dat hun leven beïnvloedt.

De WRR bekeek de praktijk van burgerbetrokkenheid anno 2012 en constateerde dat be-
leidsmakers vele inspanningen doen om burgers te betrekken, maar dat de resultaten van 
deze inspanningen tot op heden teleurstellend zijn (Knottnerus et al., 2012, p.12). Er lopen 
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veel projecten, maar men trekt weinig lering uit elkaars ervaringen. Projecten missen aan-
sluiting bij de samenleving. Daarnaast blijkt burgerbetrokkenheid te zijn veranderd. Burgers 
zijn niet langer vooral betrokken op uitnodiging van de overheid via beleidsparticipatie en 
maatschappelijke participatie, zij tonen ook betrokkenheid op eigen initiatief via maatschap-
pelijke initiatieven die zij ontplooien. 

De raad concludeert: “Wie burgers wil betrekken moet denken vanuit hun perspectief ” 
(Knottnerus et al., 2012, p. 13). Naar aanleiding van deze conclusie doet zij drie aanbevelingen 
aan de overheid. Allereerst moet de overheid beleidsparticipatie verbreden, zodat burgers 
ook een rol krijgen in agendavorming, beleidsuitvoering en crisisbeheersing. Ten tweede 
moet zij maatschappelijke participatie vernieuwen door het versterken van de openbare 
ruimte en het realiseren van verbinding tussen beleidsmakers en (kwetsbare) groepen. Tot 
slot dient de overheid over te gaan tot “het verwelkomen van maatschappelijke initiatieven, 
ook als die niet gladjes ‘passen’ in het beleidsperspectief van beleidsmakers” (Knottnerus 
et al., 2012, p.13).

Verbreden, vernieuwen, verwelkomen; drie begrippen die genoemd worden in de aan-
bevelingen van de raad in het rapport over burgerbetrokkenheid (Knottnerus et al., 2012). 
Tevens drie begrippen die een parallel hebben met jongerenraden, een parallel die in dit 
hoofdstuk verder zal worden geconcretiseerd.  

Binnen jongerenraden vindt sinds ruim een decennium beleidsparticipatie door jonge-
ren plaats. Een verbreding van de tot dan toe bestaande adviesraden, want volwassenen zijn 
al langer in de gelegenheid om hun stem te laten gelden in lokale processen van besluitvor-
ming. Naast het realiseren van inspraak hebben jongerenraden ook een maatschappelijke 
functie. Een functie waar deze raden nog weinig mee worden geassocieerd, namelijk het 
bieden van een plek aan jongeren waar zij vorm en inhoud kunnen (leren) geven aan hun  
burgerschap.

Burgerschapsvorming

Jongeren maken deel uit van de samenleving in verschillende rollen, bijvoorbeeld als burger, 
als kind, als familielid, als klasgenoot, als vriend of vriendin. Een samenleving die zich laat 
kenmerken als divers en dynamisch. Divers vanwege deelname door burgers van verschil-
lende pluimage. Dynamisch omdat het leven voor de meesten niet langer is vormgegeven 
vanuit familie of tradities van de kerk. Het is nu aan burgers om te bepalen wie zij zijn en 
hoe zij vormgeven aan hun leven (Ferguson, 2001; Frank & Meyer, 2002; Chrisholm & 
Hurrelman, 1995; Mørch & Anderson, 2006). 



12

HOOFDSTUK 1

Lawy en Biesta (2006; Biesta, 2007) onderscheiden twee opvattingen over burgerschap, 
namelijk citizenship as outcome en citizenship as practice. Burgerschap als ‘uitkomst’ verwijst 
vooral naar de bagage die een persoon zich eigen heeft gemaakt. Verworven bagage die hem 
tot burger maakt. Burgerschap als ‘uitoefening’ is minder statisch omdat burgerschap iets 
is wat je als burger moet leren. Je moet het leren via interactie met andere burgers tijdens 
deelname aan sociale en culturele praktijken in het dagelijks leven (Lawy & Biesta, 2006), 
bijvoorbeeld familie, school of jongerenraden. 

Burgerschap als iets wat burgers zich met de tijd eigen maken vraagt om de ontwikke-
ling van burgerschapscompetenties. Het vraagt om competenties als: je eigen mening kun-
nen verkondigen, de mening van anderen kunnen horen, om kunnen gaan met verschillen 
en/of conflicten, fundamentele vragen kunnen plaatsen bij het politieke stelsel, strategieën 
kunnen ontwikkelen voor verandering en op een sociale en verantwoordelijke manier met 
anderen kunnen samenleven (Geijsel, Ledoux, Reumerman & Ten Dam, 2012; Ten Dam, 
Geijsel, Reumerman & Ledoux, 2011; Schuitema, Veugelers, Rijlaarsdam & Ten Dam, 2009). 
Deze competenties maken burgers zich niet van de één op de andere dag eigen, maar via 
interactie over een langere periode met andere burgers in sociale en culturele omgevingen. 

Een jongerenraad kan zo’n omgeving zijn. Burgerschapsvorming heeft op dit moment 
in binnen- en buitenland vooral een plaats binnen het onderwijs. Zo zijn basisscholen in 
ons land sinds 2006 verplicht om te onderwijzen over burgerschap en sociale integratie. De 
overheid laat scholen vrij in de wijze waarop zij hier vorm aan geven.

De afgelopen jaren zijn verschillende studies uitgevoerd naar burgerschapseducatie. 
Geboers, Geijsel, Admiraal en Ten Dam (2013, p.158) betogen dat tot op heden niet eenduidig 
uit deze studies blijkt wat het effect is van deze programma’s op burgerschap van jongeren. 
Verhoeven (2012, p.191) onderzocht bijvoorbeeld het programma ‘Burgerschapsonderwijs 
binnen het basisonderwijs’. Zij constateert “De gevonden invloed is verschillend, afhankelijk 
van schoolcontext, onderzoeksmethode en rapportage door leerlingen of leerkrachten”. 
Tevens constateert zij dat de groepsvergadering waarin jongeren inspraak hebben in alle-
daagse onderwerpen, een belangrijke activiteit is in het ontwikkelen van een democratische 
gemeenschap (p.188). Een activiteit die gelijkenis vertoont met vergaderingen gehouden 
binnen jongerenraden.

In Denemarken krijgen groepsvergaderingen eveneens een prominente plaats binnen 
burgerschapseducatie, namelijk binnen schoolraden. Dit land kende geruime tijd een sterke 
participatietraditie die haar oorsprong vindt in de decentralisatie tijdens de jaren ’70 van 
de 20e eeuw (Christiansen & Togeby, 2006; Larsen, 2002; Torpe & Nielsen, 2004; Lǽssøe, 
2007; Togeby, 1992, 1993). Een decentralisatie die verschillende doelstellingen kent, name-
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lijk transparantere besluitvorming en bottom-up ontwikkeling van procedures, maar ook 
burgerparticipatie (Andersen & Pløger, 2007). De Denen zelf noemen dit folkeoplysning, 
wat uitgelegd kan worden als empowerment van burgers om te kunnen reflecteren op en 
deelnemen aan een democratie (Lǽssøe, 2007, p.233). 

Deze participatietraditie is de afgelopen decennia echter minder krachtig geworden 
(Andersen, 2006; Togeby, 1992), waardoor burgerschapseducatie voor jongeren een meer 
prominente plaats kreeg binnen het Deense onderwijs. Zo worden burgers minder betrokken 
bij ontwikkeling van beleid dan voorheen. In plaats daarvan worden zij vooral gevraagd om 
te reageren op beleid in uitvoering of beleid dat reeds is uitgevoerd. Tevens vindt partici-
patie op minder structurele basis plaats. Het gaat vooral om ad hoc inspraak van burgers 
op basis van persoonlijke wensen en behoeften, in plaats van inspraak rondom wensen en 
behoeften die spelen bij een grotere groep burgers. Daarnaast is de interesse van burgers in 
lokale politiek afgenomen, vooral onder jongeren.

Tegelijkertijd blijkt uit de studie ‘International Association for the Assessment of Edu-
cational Achievement’ (IEA-Study) dat kennis over burgerschap van veertienjarigen uit 31 
landen een positieve voorspeller is voor de bereidheid tot stemmen op latere leeftijd (Print, 
Østrøm & Nielsen, 2002, p.196-197). Dit inzicht vormt naast de veranderende patronen in 
politieke participatie van burgers eveneens een reden voor Denemarken om expliciet in te 
zetten op politieke participatie van jongeren.

Deense scholen beschikken over schoolraden waarvoor leerlingen zich verkiesbaar 
kunnen stellen. Via deze raden zijn jongeren in staat om deel te nemen aan de dagelijkse 
democratische processen in school (Print et al., 2002; Giroux, 1989). Er zijn twee typen 
raden, een voor leerlingen in de onderbouw en een voor leerlingen in de bovenbouw. 
Leerlingen in de raad van de onderbouw houden zich vooral bezig met de uitvoering van 
concrete activiteiten zoals het organiseren van het jaarlijkse schoolfeest, het handhaven van 
een rookverbod en extra curriculaire activiteiten. Leerlingen in de raad voor de bovenbouw 
nemen samen met docenten plaats in verschillende commissies binnen school waar zij 
gezamenlijk beslissingen nemen over interne kwesties. 

Alderson (2000) benadrukt dat het belangrijk is dat jongeren daadwerkelijk invloed uit 
kunnen oefenen op processen binnen de school om te voorkomen dat zij sceptisch worden 
ten aanzien van deelname aan schoolraden, en afhaken. Dat Deense leerlingen hier niet 
sceptisch tegenover staan, blijkt uit de ‘IEA-Study’. Denemarken kent namelijk het hoogste 
participatiepercentage binnen de studie als het gaat om deelname aan schoolraden en aan 
vrijwilligersprojecten buiten school (Print et al., 2002).
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Groepsvergaderingen en schoolraden spelen een prominente rol binnen burgerschaps-
educatie en tonen gelijkenis met jongerenraden. Desalniettemin worden jongerenraden tot 
op heden nauwelijks in verband gebracht met burgerschap van jongeren. Jongerenraden 
werden in Nederland niet eerder onderzocht, maar vormen in het buitenland wel onderwerp 
van onderzoek.

Jongerenraden

Hoewel jongerenraden in Nederland niet eerder uitvoerig zijn bekeken, bestaan ze ruim een 
decennium. In 1997 beschikten 25 gemeenten over een jongerenraad (Stichting Alexander, 
1997) en in 2002 beschikken 65 van de 294 gemeenten over een jongerenraad (Van Hees, 
2002). Uit deze groei blijkt dat gemeenten ruimte bieden aan jongerenraden, veelal gevoed 
door het voormalig programmaministerie Jeugd en Gezin. Tot de val van het Kabinet Bal-
kenende IV in 2010 diende dit ministerie als kwartiermaker voor inspraak van jongeren. 
In de nota ‘Alle kansen voor alle kinderen’ (2007) schrijft zij dat kinderen en jongeren in 
staat moeten zijn om mee te denken, mee te beslissen en mee te doen in de samenleving. 
Leeftijd, opleidingsniveau, culturele achtergrond en eventuele fysieke en verstandelijke be-
perkingen mogen hierin geen barrière vormen, aldus het programmaministerie. De wijze 
waarop deelname van jongeren vorm moet krijgen, staat echter niet in de nota beschreven. 

Deze nationale nota bouwt voort op drie internationale nota’s. In de eerste plaats is 
dit het Verdrag Inzake de Rechten van het Kind, vooral Artikel 12. In dit Artikel staat be-
schreven dat kinderen en jongeren het recht hebben om deel te nemen aan besluitvorming 
wanneer deze hun eigen leven aangaat (Sinclair, 2004; Hill, Davis, Prout & Tisdall, 2004; 
Riggio, 2002; Pinkerton, 2004; Hill, 2006; Morrow, 1999; Stafford, Laybourn, Hill & Walker, 
2003; MacNaughton, Hughes, & Smith, 2007; Matthews & Limb, 1998; Arches & Fleming, 
2006; Horgan & Rodgers, 2000).

In de tweede plaats bouwt de nota voort op het ‘World Programme of Action for Youth 
to the Year 2000’ (1995), opgesteld vanuit de Verenigde Naties. Deze nota bevat een aantal 
afspraken waarin het creëren en onderhouden van representatieve (jongeren)participatie 
centraal staat.  

Tot slot verhoudt de nota zich tot het Witboek ‘Een Nieuw Elan voor Europa’s Jeugd’ 
(2001) dat werd opgesteld door de Europese Commissie. Hoewel dit document verschil-
lende doelstellingen kent, sluit één hiervan aan bij jongerenraden, namelijk “het stimuleren 
en ondersteunen van jongeren als actief burger en het daadwerkelijk bevorderen van de 
deelname van jongeren aan het democratische leven” (COM, 2003, p.5-6). Deze doelstelling 
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is gesplitst in verschillende subdoelen. Eén daarvan heeft betrekking op het realiseren van 
betere participatiemogelijkheden voor jongeren in mechanismen van de representatieve 
democratie.

Weinig florerende praktijk

In verschillende beleidsnota’s schrijven overheden over het betrekken van jongeren bij 
beleidsontwikkeling, maar van een levendige discussie over de vormgeving van inspraak 
is in ons land geen sprake. Men voert deze discussie wel in het Verenigd Koninkrijk en 
Australië, waarbij vooral de structuur van de lokale overheid en jongerenraden onderwerp 
zijn van gesprek.

Discussie met betrekking tot de structuur van de lokale overheid heeft betrekking op 
de mate waarin deze structuur zich leent voor jongerenraden. Wetenschappers die de lokale 
overheid als geschikt bestempelen (Horgan & Rodgers, 2000; Aubrey & Dahl, 2006; Fleeger, 
1999), stellen dat deze geschikt is vanwege de concrete thematieken die centraal staan. Deze 
thematieken zijn eenvoudige te begrijpen voor jongeren. 

Critici van dit standpunt hebben drie argumenten waarom de lokale overheid onge-
schikt zou zijn voor jongerenraden (Freeman, Nairn & Sligo, 2003; Matthew & Limb, 1998; 
Allen, 2002; Wright, 2004; Barnes, Newman, Knops & Sullivan, 2003). Ten eerste leent de 
lokale overheid zich weinig voor inspraak van jongeren vanwege haar hiërarchische struc-
tuur (Freeman et al., 2003). Jongeren kunnen deelnemen aan lokale besluitvorming, maar 
de feitelijke beslissingsbevoegdheid ligt bij gemeenteambtenaren en/of burgemeester en 
wethouders. Jongeren besluiten niets, zij adviseren beleidsadviseurs die al dan niet de input 
van jongeren meenemen in hun besluitvorming.

Een tweede reden waarom de lokale overheid ongeschikt zou zijn voor jongeren 
vormen de heersende eisen (Freeman et al., 2003) waaraan jongeren moeten voldoen. Het 
functioneren binnen een lokale overheid vraagt van jongeren dat zij deadlines weten te ha-
len, kunnen werken binnen budgettaire kaders, kunnen werken volgens resultaatafspraken, 
en bepaalde kwaliteitsstandaarden weten te behalen. Eisen waar jongeren veelal niet mee 
bekend zijn en waarvan jongeren niet weten hoe zij hiermee om moeten gaan. 

Tot slot zou de lokale overheid ongeschikt zijn vanwege de nieuwe samenwerkings-
verbanden die moeten worden gesloten in het verlengde van inspraak van jongeren. Hierbij 
gaat het bijvoorbeeld om samenwerking tussen beleidsambtenaren en sociale professionals 
en/of jongeren en volwassenen in algemene zin (Allen, 2002; Wright, 2004; Barnes et al., 
2003). Het zijn echter niet zozeer deze nieuwe samenwerkingsverbanden die leiden tot 
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problemen, maar de contextfactoren waaronder deze moeten worden gesloten. Zo komt het 
voor dat volwassenen inclusie van jongeren in besluitvorming van bovenaf krijgen opgelegd 
(Freeman et al., 2003; Freeman & Aitken-Rose, 2005). Deze volwassenen zijn enerzijds 
veelal niet geschoold in het werken met jongeren (Borden & Perkins, 2006; Matthews, 
2003) en weten daarom niet goed hoe zij constructief met jongeren samen kunnen werken. 
Anderzijds blijken volwassenen betrokken bij jongerenraden niet altijd gemotiveerd om 
met jongeren samen te werken (Kjørholt, 2002; Jupp, 2007; Aubrey & Dahl, 2006; Horgan 
& Rodgers, 2000; Freeman & Aitken-Rose, 2005; Lauwers & Vanderstede, 2005; Lowndes, 
Prachett & Stoker, 2001).

Structuur van jongerenraden

Naast bovengenoemde problemen met betrekking tot de structuur van de lokale overheid, 
signaleren critici vier problemen met betrekking tot de structuur van jongerenraden zelf. 
Allereerst betogen wetenschappers veelvuldig dat lokale jongerenraden te weinig repre-
sentatief zijn (Van Lieshout, Van Meij & Van Der Pree, 2007; Barnes et al., 2003; Wyness, 
2001; Freeman & Aiktken – Rose, 2005; Lowndes et al., 2001; MacNaughton et al., 2007; 
Perkins, Borden, Villarruel Carlton-Hug, Stone & Keith, 2007; Cavet & Sloper, 2004; Oliff, 
2003). Jongeren die deelnemen aan jongerenraden lijken qua leeftijd, opleidingsniveau en 
culturele achtergrond niet op de jongeren die zij vertegenwoordigen. Aan jongerenraden 
nemen namelijk overwegend oudere, hoogopgeleide, autochtone jongeren deel.

Een tweede probleem waar onderzoekers op wijzen is, dat jongerenraden moeilijk 
toegankelijk zijn (Horgan & Rodgers, 2000; Perkins et al., 2007; Franklin & Sloper, 2008; 
Lowndes et al., 2001). Het is voor jongeren lastig om het bestaan van een jongerenraad te 
achterhalen en wanneer zij eenmaal van het bestaan op de hoogte zijn, is het voor hen niet 
duidelijk hoe zij tot een jongerenraad kunnen toetreden.

De locatie en het tijdstip waarop bijeenkomsten worden gehouden, blijken voor jon-
geren eveneens problematisch (Freeman et al., 2003). Vergaderingen binnen jongerenraden 
vinden namelijk plaats op locaties die ver zijn verwijderd van de woonplaats van jongeren 
en tijdstippen van vergaderingen overlappen met andere bezigheden van jongeren. Tot slot 
richten lokale overheden jongerenraden ad hoc op (Matthews & Limb, 1998). Zij proberen 
afzonderlijk het wiel uit te vinden en trekken geen lering uit ervaringen opgedaan binnen 
andere lokale overheden.

Of bovengenoemde problemen met betrekking tot de structuur van de lokale overheid 
en jongerenraden zich voordoen in Nederland is niet eerder onderzocht. Beide typen proble-
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men vormen aandachtspunten binnen dit onderzoek naar de betekenis van jongerenraden 
voor burgerschap van jongeren. De link tussen burgerschap en jongerenraden legt men in 
binnen- en buitenland nog nauwelijks. 

Jongerenraden en participatie

Er wordt in studies een verbinding gelegd tussen onderwijs en burgerschap maar nog niet 
tussen jongerenraden en burgerschap. Daarnaast zijn beschrijvingen over jongerenraden in 
gemeentelijke nota’s kort en hebben deze vooral betrekking op het creëren en borgen van 
participatiemogelijkheden. De gemeente Venray (2005, p.49) schrijft bijvoorbeeld “Jeugd 
en jongeren dienen nadrukkelijk betrokken te worden bij de ontwikkeling en realisatie van 
beleid. De gemeente stimuleert dat de doelgroep tot participatie komt”. De gemeente Wijchen 
(2007, p.23) stelt structurele participatie van jongeren centraal.

Met de jongerenraad is in opzet structurele participatie van jongeren in het gemeen-

telijk jongerenbeleid gewaarborgd. De jongerenraad bestaat uit minimaal negen en 

maximaal vijftien Wijchense jongeren tussen de 12 en 20 jaar. De doelstelling van de 

jongerenraad is ‘het bevorderen van actieve jongerenparticipatie in de gemeente 

Wijchen’.

De gemeente Berkelland verbindt jongerenraden eveneens aan participatie. Zij brengt in 
haar beleid drie accenten aan en een daarvan is jeugdparticipatie. Met betrekking tot jeugd-
participatie stelt zij vervolgens (2007, p.4):

Om het jeugdbeleid goed af te stemmen op de jeugd is het van belang om jongeren 

te betrekken bij het beleid. Voorzieningen en maatregelen moeten immers aansluiten 

op de behoeften en wensen van de jeugd. Jeugdbeleid is functioneel als het samen 

met de jeugd wordt gemaakt.

De gemeente Smallingerland (2008, p.11) plaatst de beschrijving over de jongerenraad in 
haar nota onder de paragraaf participatie en stelt:

Via een burgerinitiatief heeft de gemeenteraad ingestemd met de oprichting van een 

jongerenraad. […] In 2008 moet de jongerenraad operationeel zijn. De jongerenraad 

kan (on)gevraagd advies geven aan de gemeente en de gemeente wil jongeren meer 

invloed geven en mee laten praten over zaken die hen aangaan. 
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Adviezen van jongeren dienen volgens de gemeente Smallingerland bij te dragen aan het 
aanscherpen van jeugdbeleid door antwoord te geven op de vraag wat jongeren bezighoudt 
(2008, p.5).

De jongerenraad i.o. kan hierin [het ontwikkelen en bijstellen van het jeugdbeleid] 

eveneens een belangrijke rol gaan vervullen. Deze raad kan ons helpen om de vol-

gende vragen te beantwoorden: is er genoeg te doen voor jongeren in Smallingerland? 

Wat wordt er nog gemist? Hoe kunnen jongeren beter worden gehoord?

Uitgaande van de insteek van gemeenten zouden jongerenraden bekeken moeten worden 
in het licht van participatie in plaats van burgerschap. Hiervoor is echter niet gekozen 
omdat participatie een onduidelijk concept is en burgerschap in de literatuur een meer 
beredeneerd concept.

Participatie kent verschillende invullingen (Cornish, 2006; Pratchett, 1999; Appel-
strand, 2002; Webler, Tuler & Krueger, 2001), kan als een doel dienen of is een middel om 
een ander doel te behalen en betrekking hebben op een specifieke doelgroep (Van Lieshout 
et al., 2007; Checkoway & Richard-Schuster, 2003; Gregory, 2000; Matthews, Limb & Tay-
lor, 1999) of specifieke context (Zeijl, 2003; Rose, 2002; Bishop & Davis, 2002; Flew, 1997; 
Walther, Moerch Hejl, & Bechmann Jensen, 2002; Dekker, 2007). Participatie kent echter 
ook een normatieve kant.

Participatie kan bestaan uit verschillende activiteiten, bijvoorbeeld meedoen, mee-
praten of meebeslissen, en deze activiteiten worden geordend in zogenaamde ‘participa-
tieladders’. De eerste werd ontwikkeld door Arnstein in 1969 en bestaat uit acht treden die 
lopen van manipulatie tot participanten die autonoom kunnen functioneren. Een normatieve 
ordening van macht en deliberatie, waarbij het worden geïnformeerd lager op de ladder 
staat dan deel kunnen nemen aan activiteiten. Inmiddels zijn verschillende varianten van 
ladders ontwikkeld die elk een normatieve ordening in zich hebben (Bruns, 2003; Ten Dam, 
1997; Guaraldo Choquill, 1996; Jackson, 2001; Koelen & Van Der Ban, 2004; Checkoway & 
Richard-Schuster, 2003; Checkoway, 1998; Kothari, 1996; Hart, 1992; Maier, 2001). 

Onduidelijk blijft welk criterium moet worden gehanteerd, oftewel wanneer welke 
vorm van participatie om welke redenen al dan niet wenselijk is. Want is ‘meedoen’ in elke 
situatie beter dan ‘worden geïnformeerd’? Daarnaast is het de vraag of ‘meedoen’ altijd 
realiseerbaar is, denk bijvoorbeeld aan het regeren van een land, het leiden van een orga-
nisatie of het besturen van een bus. Vragen waarop het geven van een eenduidig antwoord 
niet mogelijk lijkt.
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Een alternatief kan zijn om participatie wel als centraal concept te hanteren, maar dan 
in neutrale vorm. Participatie waarbij beslissen niet hoger is dan geïnformeerd worden en er 
vooral aandacht is voor achterliggende motieven. Ook hiervoor is binnen dit onderzoek niet 
gekozen. Wel is gekozen voor burgerschap omdat dit concept beredeneerde mogelijkheden 
biedt voor een theoretische verdieping. 

Burgers en hun burgerschap

Voordat we ingaan op de conceptualisatie van burgerschap zoals beschreven in de litera-
tuur, staan we eerst stil bij de invulling die burgers zelf geven aan hun burgerschap. Voor 
hen staat burgerschap namelijk niet gelijk aan ingewikkelde theoretische concepten, maar 
aan het je als burger betrokken tonen bij andere burgers om je heen. Burgers vinden sociale 
betrokkenheid, het als mens sociaal zijn ingesteld, beschikken over moreel besef en aandacht 
hebben voor leefbaarheid en milieu, belangrijk (Dekker & De Hart, 2005, p.76-79). 

Tevens geven Nederlandse burgers de voorkeur aan sociale betrokkenheid boven 
politieke betrokkenheid, waarin zij niet verschillen van burgers in andere landen (Almond 
& Verba, 1963; Lane, 2000; Doppelt & Shearer, 1999; Conover, Crewer & Searing, 1991; 
Wuthnow, 2002) en jongeren in het Verenigd Koninkrijk (Lister, Smith, Middleton & Cox, 
2003). Dekker en De Hart (2005) analyseerden data, verzameld in 22 Europese landen, en 
concludeerden dat van verschillen tussen etnische groepen weinig sprake is. Verschillen 
doen zich wel voor tussen leeftijdsgroepen. Volwassenen vinden de politieke rol van burgers 
namelijk belangrijker dan jongeren. Verschillen doen zich ook voor tussen mensen die niet 
politiek actief zijn en mensen die meerdere sociale en politieke activiteiten ondernemen. 
Deze laatste groep vindt naast een sociale invulling ook een politieke invulling van burger-
schap belangrijk.  

De betekenis die burgers geven aan burgerschap in de studie van Dekker en De Hart 
(2005) ligt in het verlengde van een analyse gemaakt door Kennedy (2009) naar de bete-
kenis die burgerschap heeft in de Nederlandse geschiedenis. Kennedy concludeert dat in 
Nederland vooral sprake is van een actieve civil society en daarmee van een hoog percentage 
burgers dat vrijwilligerswerk verricht evenals de aanwezigheid van een sterk besef van het 
algemeen belang onder burgers (Hurenkamp & Tonkens, 2011).

Uit zowel de studie van Dekker en De Hart (2005), de analyse van Kennedy (2009) als 
de analyse van Hurenkamp en Tonkens (2011), komt naar voren dat de Nederlandse burger 
weinig politieke invulling geeft aan burgerschap en participatie. Jongeren geven hier weer 
minder invulling aan dan volwassenen. Kennedy maakt inzichtelijk dat Nederlandse burgers 
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eerder op collectieve wijze vormgeven aan burgerschap dan individueel en dat activisme en 
collectieve acties hier zelden deel van uitmaken.

Burgerschap in een democratische samenleving

Burgerschap is ook een in de literatuur beredeneerd concept. Beargumenteerde burger-
schapsopvattingen zijn geformuleerd rondom drie componenten, namelijk rechten die bur-
gers verkrijgen via burgerschap, plichten die burgers horen te vervullen en de gemeenschap 
waartoe burgers zich verhouden (Lister, 1997). In deze paragraaf volgt een beschrijving van 
vier in de literatuur prominente burgerschapsopvattingen en van de wijze waarop deze vier 
opvattingen van betekenis zijn voor jongerenraden.

Communitaristische burgerschapsopvatting

Binnen de communitaristische burgerschapsopvatting staat de gemeenschap centraal. Niet 
een gemeenschap die burgers samen creëren, maar een al bestaande – natuurlijke – gemeen-
schap. Een natuurlijke gemeenschap waarin je jezelf bij geboorte aantreft en die eigen normen 
en waarden kent die leidend zijn voor het handelen van burgers (Tonkens & Kroese, 2008). 
Goede gemeenschappen zouden namelijk niet ontstaan vanuit individuele acties en vrijheid. 
Goede gemeenschappen ontstaan dankzij groepsactiviteiten en wederzijdse ondersteuning 
(Janoski & Gan, 2011). “Een burger wordt burger door zijn loyaliteit en bijdrage aan die 
gemeenschap: het is zijn taak om ervoor te zorgen dat deze bloeit” (Tonkens & Kroese, 2008, 
p.17-18). Burgers zijn daarmee echte ‘doeners’ binnen hun eigen sociale context (Weller, 
2007). ‘Doeners’ die zich inzetten voor het realiseren van gemeenschapsdoelen en daar 
tegelijkertijd niets voor terug verwachten.

Dit type burgerschap vraagt om een gemeenschap waarbinnen duidelijk is welke normen 
en waarden gelden en wat de concrete invulling is van de groepsidentiteit. Wuthnow (2002) 
typeert de contacten binnen een gemeenschap als deze als langdurig van aard, levensbe-
schouwelijk, verticaal, gesloten, loyaal, dwangmatig, plaatsgebonden en een moreel kader 
gevend. Contacten die tijdens de jaren ’50 floreerden binnen onze samenleving, maar anno 
de 21e eeuw minder te vinden zijn. 

Putnam (2000) is in Amerika op zoek gegaan naar dit type contact tussen burgers en 
concludeert op basis van zijn veel besproken onderzoek ‘Bowling Alone’ dat burgers min-
der betekenisvolle contacten aangaan dan voorheen. Burgers opereren steeds meer alleen 
in plaats van binnen traditionele verbanden, zoals familie en kerk. Een aantal factoren ligt 
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hieraan ten grondslag, aldus Putnam (2000, p.277-284). Het gaat bijvoorbeeld om de druk 
die het realiseren van een goed inkomen met zich meebrengt, waardoor families steeds vaker 
bestaan uit tweeverdieners. Tevens gaat het om tweeverdieners die verder reizen tussen huis 
en werk dan voorheen, waarmee minder tijd overblijft voor bijvoorbeeld het vervullen van 
vrijwilligerswerk. Daarnaast verwijst Putnam naar kinderen, ouders en grootouders die 
steeds minder betrokken zijn bij elkaars leven en ziet hij de opkomst van de televisie als van 
negatieve invloed op betrokkenheid onder burgers. Burgers kruipen steeds meer en langer 
achter de tv; tijd waarin zij geen contacten aangaan met andere burgers.

De communitaristische burgerschapsopvatting vraagt van jongeren in jongerenraden om 
hun handelen ten diensten te stellen van de wensen en behoeften van jongeren in desbetref-
fende gemeente. Tevens dienen jongeren zich tijdens dit handelen niet van de wijs te laten 
brengen door normen en waarden van anderen die niet behoren tot de groep jongeren die zij 
vertegenwoordigen. Handelen dat zich laat kenmerken als loyaal en gedisciplineerd met als 
doel de wensen en behoeften van jongeren een plek te geven in gemeentelijke besluitvorming. 

Republikeins burgerschap

Binnen de republikeinse burgerschapsopvatting worden burgers niet geboren in een natuur-
lijke, lokale, traditionele gemeenschap zoals binnen de communitaristische burgerschapsop-
vatting, maar gevormd door de politieke gemeenschap (Tonkens & Kroese, 2008). Centraal 
staat het uitvoeren van burgerplichten en het tonen van deugdelijk burgerschap. Daarbij 
gaat het vooral om de deugd van het praten en ten tijden van oorlog, om het strijden voor 
eigen vaderland (Dragger, 2011; Janoski & Gran, 2011). “Een burger kenmerkt zich door 
deugden, zoals moed, opofferingsgezindheid, krijgshaftigheid, en bereidheid om te vechten 
voor zijn vaderland” (Tonkens & Kroese, 2008, p.18).

De gemeenschap staat niet op zichzelf zoals binnen de communitaristische bur-
gerschapsopvatting, burgers creëren deze gezamenlijk. Met het opstellen en naleven van 
regels bepalen zij binnen de civil society wat de samenleving omhelst en wie daaraan op 
welke manier deelneemt (Tonkens & Kroese, 2008; Heater, 1999; Dekker & De Hart, 2002; 
Janoski & Gran, 2011).

Because it is the public’s business, politics requires public debate and decisions, which in 

turn require regular, established procedures – that is, rules about who may speak, when 

they may speak, and how decisions are to be reached. Decisions must then take the form 

of promulgated rules of decrees that guide the conduct of the members of the public. 

From the insistence on publicity, the rule of law quickly follows (Dagger, 2011, p.147).
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De republikeinse burgerschapsopvatting, waarin burgers worden gevormd door de politieke 
gemeenschap en waarin het uitvoeren van burgerplichten centraal staat, resulteert in een 
homogene gemeenschap waarin weinig ruimte is voor pluriformiteit. Het ontbreken van 
aanknopingspunten voor het duiden van een dynamische, complexe, pluriforme samenle-
ving, heeft geresulteerd in het formuleren van een neo-republikeinse burgerschapsopvatting.

Neo-republikeins burgerschap

Waar de republikeinen whole-hearted devotion to duty plaatsen boven sophistication, verleg-
gen de neo-republikeinen de focus van militaire discipline naar actieve betrokkenheid binnen 
de gemeenschap; ‘praters’ in plaats van ‘vechters’. “Good citizens are people who develop 
their faculties through active engagement in public life” (Dagger, 2011, p.151). Anders dan 
bij de republikeinen krijgt dialoog een centrale plaats en anders dan bij de communitaristen 
maken burgers nu deel uit van meer dan een gemeenschap (Van Gunsteren, 1992; Tonkens 
& Kroese, 2008; Dragger, 2011).

Waar de communitaristen zich vooral bezighouden met het tot bloei laten komen 
van de gemeenschap waarvan zij deel uitmaken en de republikeinen met het laten floreren 
van de politieke gemeenschap die zij samen vormen, speelt voor de neo-republikeinen een 
nieuwe vraag. Zij zien zich geplaatst voor het vraagstuk hoe als burger om te gaan met ver-
schillen die zich voordoen in een situatie van lotsverbondenheid. “Een situatie van mensen 
die door de speling van het lot tot elkaar veroordeeld zijn. Doordat ze in dezelfde straat of 
wijk wonen, of doordat ze verzeild slachtoffer of toeschouwer zijn bij hetzelfde ongeluk op 
straat (Tonkens & Kroes, 2008, p.18)”. 

De neo-republikeinse burgerschapsopvatting vraagt om een andere invulling van gemeen-
schap dan de communitaristische opvatting bestaande uit contacten waar Putnam (2000) 
naar op zoek was. Het vraagt om een gemeenschap die burgers samen creëren en waarin 
ruimte is voor dialoog.

Ook Wuthnow (2002) constateert dat burgers zich niet langer organiseren in gemeen-
schappen waar Putnam (2000) naar op zoek was. Hij stelt echter dat burgers niet minder 
contacten met elkaar aangaan, maar dat burgers op een andere manier contacten aangaan 
dan voorheen. Contacten die Wuthnow loose connections noemt en die zich laten kenmerken 
als kortdurend, pragmatisch, doelgericht, bijdragend aan verlicht eigenbelang, ontplooiing en 
keuzevrijheid, weinig demografisch gebonden en ruimte biedend aan een zoektocht naar een 
moreel kader. Soortgelijke contacten vinden Duyvendak en Hurenkamp (2004) in Nederland 
die zij lichte gemeenschappen noemen. Loose connections en lichte gemeenschappen die het 
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voor burgers mogelijk maken om zich aan meerdere gemeenschappen te verbinden en via 
dialoog binnen situaties van uiteenlopende perspectieven een door allen gewild perspectief 
te identificeren of verschillen te gedogen.

Deze burgerschapsopvatting vraagt van jongeren in jongerenraden om verschillen in per-
spectief te identificeren, gezamenlijk te bespreken en te gedogen of juist om te vormen tot 
een perspectief waar alle jongeren zich mee kunnen identificeren. Dit vraagt van hen geen 
militaristische stijl van handelen zoals binnen de republikeinse burgerschapsopvatting pas-
send zou zijn, maar een communicatieve en inlevende handelwijze.

De opdracht voor de neo-republikeinse burger is om van een situatie van lotsverbon-

denen een door allen gewilde situatie te maken. Dit vereist onder meer van mensen 

dat ze verschillen leren uithouden. Net als in de republikeinse burgerschapsopvatting 

staan in het neo-republikanisme deugden centraal. Het gaat hier echter om meer 

feminiene, minder militaire deugden: geen krijgshaftigheid maar communicatie en 

empathie (Tonkens & Kroese, 2008, p.18-19).

Liberale burgerschapsopvatting

Tot slot is er de liberale burgerschapsopvatting waarin vooral de vrijheid van individuele 
burgers centraal staat. Burgerschap is een status waarmee burgers burgerrechten verkrijgen 
(Heater, 1999; Weller, 2007; Isin, 1997). De liberale opvatting betreft een staatsrechtelijke 
invulling van burgerschap waarbij de burger zelf bepaalt hoe hij zijn leven inricht, mits hij 
zich houdt aan de wet, belasting betaalt en stemt tijdens verkiezingen (Tonkens & Kroes, 
2008; McGregor, 1999; Janoski & Gran, 2011).

De overheid heeft als taak om burgers hierin zo veel mogelijk vrij te laten, maar moet 
wel voorkomen dat vrijheid van de ene burger resulteert in onvrijheid van de andere bur-
ger; “the role of the government is limited to the protection of the freedom of individual 
citizens” (Lister, 1997, p.16). Zij is daarmee verantwoordelijk voor het functioneren van 
politie en justitie als kader waar alle individuen binnen een samenleving zich aan die-
nen te conformeren. “Samenleven in een pluriforme samenleving betekent in de liberale 
visie vooral: elkaar vrijlaten en zo min mogelijk storen” (Tonkens & Kroese, 2008, p.17). 
 
Binnen de liberale burgerschapsopvatting speelt de gemeenschap dus nauwelijks een rol. 
Vrijheid, grondrechten en bescherming van deze rechten staan centraal (Miller, 1995, p.439). 
Burgers focussen zich op zichzelf en hun privédomein, leven met de marktwerking en be-
moeien zich zo min mogelijk met anderen. Zij houden zich ‘afzijdig’ wanneer hen dit uitkomt. 
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In short, they must decide what kind of citizen to be – including the possibility that 

they will decide to forswear any political activity at all, preferring to retreat into an 

entirely private world of family, friends, market transitions, and self-absorption and 

gratification to any public goods not generated within these parochial domains 

(Schuck, 2011, p.137).

De liberale burgerschapsopvatting vraagt van jongeren in jongerenraden dan ook niet meer 
dan het gehoorzamen van de wet en anderen geen schade berokkenen. Zij staan vrij om 
te handelen met een individualistische stijl waarbij zij hun persoonlijke doelen nastreven.

Burgerschap en jongerenraden

Tot nu toe zijn in dit hoofdstuk drie aspecten duidelijk geworden. In de eerste plaats blijken 
jongerenraden ruim een decennium te bestaan, maar hoort of ziet de samenleving hier vrij 
weinig over in de media. In Nederland werden jongerenraden niet eerder onderzocht, maar 
studies uit het buitenland leren ons dat deze daar een nog weinig florerende praktijk zijn. 
Problemen die onderzoekers constateren, hangen vooral samen met de structuur van de 
lokale overheid waarin jongerenraden zijn gelokaliseerd en de structuur waarmee jonge-
renraden zijn vormgegeven.

Dit hoofdstuk leert ons in de tweede plaats dat jongerenraden nauwelijks in verband 
worden gebracht met burgerschap van jongeren, maar met participatie door jongeren. Bur-
gerschap en burgerschapsvorming van jongeren krijgen in binnen- en buitenland vooral 
een plaats binnen het onderwijs, terwijl effectstudies naar de invloed van programma’s op 
burgerschap tot op heden niet eenduidig zijn (Geboers et al., 2013, p.158). Tegelijkertijd 
zien gemeenten het installeren van een jongerenraad als een kans om mogelijkheden voor 
jongerenparticipatie te creëren en te borgen en schrijven zij niet over een eventuele bijdrage 
van raden aan ontwikkeling van burgerschap van jongeren.

Tot slot is duidelijk geworden dat er vier beredeneerde burgerschapsopvattingen zijn 
die een rol kunnen spelen bij het concretiseren van de betekenis van jongerenraden voor 
burgerschap. Binnen elke opvatting is sprake van een specifieke invulling van de rechten 
en plichten van burgers evenals de wijze waarop zij zich tot de gemeenschap verhouden. 
Uit elke opvatting vloeit een doelstelling en stijl van handelen voor burgers voort, wil aan 
desbetreffende opvatting invulling worden gegeven in de praktijk.

In dit hoofdstuk werd echter niet duidelijk wat nu precies de betekenis van jongerenraden 
is voor burgerschap van jongeren en of zij daarmee een aanvullende omgeving op het onder-
wijs zijn waar jongeren vorm en inhoud geven aan hun burgerschap. Om te voorzien in deze 
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kennislacune luidt de vraagstelling van dit onderzoek als volgt: Wat is de betekenis van jon-
gerenraden voor burgerschap van jongeren? Deze vraagstelling valt uiteen in drie deelvragen:

1. In hoeverre zijn jongerenraden representatief voor jongeren woonachtig in 
een gemeente?

2. Vanuit welke doelstellingen verbinden jongeren, begeleiders en beleidsamb-
tenaren zich aan jongerenraden?

3. Welke stijl van werken hanteren jongeren in jongerenraden?

De drie deelvragen zijn elk gerelateerd aan de beredeneerde burgerschapsopvattingen. In de 
eerste deelvraag staat de mate van representatie binnen jongerenraden centraal. De reden 
hiervoor is als volgt. In de betekenis van jongerenraden voor burgerschap van jongeren kan 
een onderscheid worden gemaakt in de betekenis voor burgerschap van jongeren in jon-
gerenraden en de betekenis voor burgerschap van jongeren die via jongerenraden worden 
vertegenwoordigd. Op het moment dat representatie uitblijft in jongerenraden, zoals deze 
ook uitblijft in jongerenraden in het buitenland, kan een jongerenraad wel van betekenis 
zijn voor burgerschap van jongeren in een raad maar niet voor burgerschap van jongeren 
die vanuit een jongerenraad worden vertegenwoordigd. Deze groep kan hun ‘stem’ immers 
alleen laten gelden in lokale processen van besluitvorming op het moment dat jongeren in 
een jongerenraad deze vertegenwoordigen.

De tweede deelvraag heeft betrekking op de doelstelling die burgers nastreven in de 
praktijk om van een specifieke burgerschapsopvatting sprake te kunnen laten zijn. Elke 
opvatting heeft zo zijn eigen doelstelling. Communitaristen stellen zichzelf ten doel om te 
handelen ten diensten van de gemeenschap waar zij deel van uitmaken. Voor jongeren in 
jongerenraden betekent dit dat zij hun handelen in dienst stellen van de jongeren die zij 
vertegenwoordigen. Neo-republikeinen hebben vooral aandacht voor het identificeren van 
verschillende perspectieven en het bespreken van deze perspectieven om op basis hiervan 
de verschillen te gedogen of op zoek te gaan naar een perspectief waar alle betrokkenen zich 
mee kunnen identificeren. Liberalen streven vooral persoonlijke doelstellingen na, waarbij 
zij wel rekening willen houden met het wettelijk kader waarbinnen dit dient te gebeuren en 
zich weinig inlaten met andere burgers om hen heen.

Tot slot staat in de laatste deelvraag van dit onderzoek de stijl centraal waarmee jonge-
ren te werk gaan in jongerenraden. Behalve dat elke burgerschapsopvatting burgers een spe-
cifiek doel stelt, vraagt uitoefening van de verschillende invullingen van burgerschap tevens 
een specifieke stijl van handelen van burgers. Handelen ten diensten van de gemeenschap 
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waar je deel van uitmaakt, zoals de communitaristen beogen, vraagt van jongeren een stijl 
die zich laat kenmerken door loyaliteit aan andere jongeren binnen de gemeente (gemeen-
schap) evenals gedisciplineerd handelen zodat zij het belang van de gemeenschap centraal 
blijven stellen en niet uit het oog verliezen. Uitwisseling van verschillende perspectieven op 
basis waarvan republikeinen beslissen om de verschillen te gedogen of om te zoeken naar 
consensus vraagt een communicatieve en empathische stijl van handelen, terwijl het sec 
opkomen voor persoonlijke belangen kan worden gerealiseerd met een individualistische 
stijl. Op basis van inzichten met betrekking tot deze drie aspecten van burgerschap – repre-
sentatie, doelstellingen en stijl – kan in dit proefschrift worden betoogd wat de betekenis is 
van jongerenraden voor burgerschap van jongeren.

Dit proefschrift is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 2 betreft een beschrijving van de on-
derzoeksmethodologie. Om de vraagstelling van het onderzoek te beantwoorden, heb ik 
gekozen voor een meervoudige casusstudie. Op die manier kan zowel bij de ervaringen en 
beleving van betrokkenen worden stilgestaan als bij de onderliggende mechanismen binnen 
verschillende jongerenraden. Ook leg ik uit hoe de zes casussen zijn geselecteerd uit de op dat 
moment 443 Nederlandse gemeenten en hoe ik de kwaliteit van het onderzoek heb geborgd.

De vier daarop volgende hoofdstukken zijn de empirische hoofdstukken van het 
proefschrift. In hoofdstuk 3 beschrijf ik wat jongerenraden zijn en welke jongeren er aan 
deelnemen. Deze beschrijving is gebaseerd op een drietal datasets, namelijk op een telefoni-
sche enquête bij 128 jongerenraden, op diepteinterviews met betrokkenen bij 24 van de 128 
jongerenraden en op observaties van bijeenkomsten en diepteinterviews met betrokkenen 
bij zes van deze 24 jongerenraden.

In hoofdstuk 4 maak ik inzichtelijk in hoeverre sprake is van representatie binnen 
jongerenraden. Zoals in deze inleiding al werd aangestipt, komt uit internationale studies 
naar voren dat daar van representatie weinig sprake is. In dit hoofdstuk blijkt dat van re-
presentatie in Nederlandse jongerenraden eveneens weinig sprake is en laat ik zien waar 
gemeenten kansen onbenut laten.

Dat het uitbrengen van representatieve adviezen niet het voornaamste doel is van jon-
geren, begeleiders en beleidsambtenaren blijkt in hoofdstuk 5. Zij streven elk verschillende 
doelstellingen na, zonder dit van elkaar te weten. Doelstellingen die soms binnen eenzelfde 
situatie goed verenigbaar zijn maar ook met elkaar op gespannen voet kunnen staan.

In hoofdstuk 6 laat ik zien hoe jongeren hun bezigheden in jongerenraden organiseren. 
Jongeren hebben een eigen stijl die zich laat kenmerken als ad hoc en introvert, maar die 
niet altijd resulteert in het uitbrengen van adviezen aan de gemeente.
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Tot slot betoog ik in hoofdstuk 7 dat jongerenraden van betekenis zijn voor burger-
schap van jongeren. Ik zet uiteen op welke manier en wat jongerenraden ons leren over het 
grotere debat met betrekking tot burgerschap en burgerbetrokkenheid. Daarnaast formuleer 
ik aanbevelingen voor de wetenschap en praktijk.
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Meervoudige casusstudie

2
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De keuze voor een fenomeen voor onderzoek kan op allerlei manieren worden gemaakt. 
De keuze kan zijn gekoppeld aan het identificeren van een onderzoekprobleem of -puzzel 
(George & Bennet, 2005, p.76) of voortkomen uit een fascinatie of verwondering van de 
zonderzoeker (Geddes, 2003). Binnen dit onderzoek is sprake van beide situaties. 

In de inleiding van dit proefschrift is beschreven dat jongerenraden sinds een aantal 
decennia bestaan, problemen ondervinden in de praktijk en dat deze problemen nog niet 
zijn opgelost. Binnen een democratie neemt inspraak van burgers een belangrijke rol in, 
maar als inspraak zo belangrijk is, waarom zijn obstakels die inspraak in de weg staan nog 
niet weggenomen? De probleemstelling en deze persoonlijke fascinatie zijn vertaald naar 
de volgende vraagstelling voor het onderzoek; wat is de betekenis van jongerenraden voor 
burgerschap van jongeren?

Om antwoord te geven op bovenstaande vraagstelling is een meervoudige casusstudie 
uitgevoerd. Met de jaren zijn verschillende onderzoekdesigns voor casusstudies ontwikkeld 
(George & Bennett, 2005; Lijphart, 1971; Eckstein, 1975; Dellepiane, 2008b). Binnen dit 
onderzoek zijn variabelen op inductieve wijze geïdentificeerd (zie het paragraaf ‘Methoden 
voor data-analyse’ in dit hoofdstuk voor een meer uitgebreide beschrijving) waarbij de 
analyse van afwijkende (deviante) casussen een belangrijke rol speelt (George & Bennett, 
2005; Dellepiane, 2008b). In dit hoofdstuk is beschreven hoe vorm is gegeven aan het on-
derzoekontwerp en worden gemaakte methodologische keuzes verantwoord. 

De opbouw van het hoofdstuk is als volgt. In eerste instantie volgt een beschrijving over 
wat een meervoudige casusstudie behelst en waar dit type onderzoek zich voor leent. Daarop 
volgt een beschrijving van de wijze waarop casussen zijn geselecteerd, de methoden voor 
dataverzameling en data-analyse die zijn gebruikt en de wijze waarop de betrouwbaarheid, 
validiteit en bruikbaarheid van dit onderzoek zijn geborgd. Het hoofdstuk sluit af met een 
beschrijving van kritische kanttekeningen die bij dit onderzoek kunnen worden geplaatst.

Casusonderzoek

Casusonderzoek draagt een paradox in zich. Casusstudies worden tot op de dag van vandaag 
door wetenschappers gestereotypeerd als zwakke variant binnen sociaal wetenschappelijke 
onderzoekontwerpen. Critici verwijzen hierbij vooral naar de mate van precisie, objectivi-
teit, generaliseerbaarheid en accuraatheid. Deze liggen volgens hen in alle vier de gevallen 
lager dan bij kwantitatieve onderzoekontwerpen (Dellepiane, 2008a; Gerring, 2007; 2004). 

Echter, het uitvoeren van casusonderzoek brengt ook verschillende voordelen met zich 
mee. Yin (2003, p.14) benadrukt dat deze onderzoekstrategie een allesomvattende methode 
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is waarin zowel de logica van een onderzoekontwerp als technieken voor dataverzameling 
en analyse zijn geïntegreerd. George en Bennet (2005) merken in het verlengde hiervan 
op dat casusonderzoek over het algemeen sterk is daar waar statistische methoden zwak 
zijn te noemen. Casusstudies lenen zich namelijk goed voor het identificeren van nieuwe 
hypotheses via een combinatie van deductieve (van het algemene naar het bijzondere) en 
inductieve (van het bijzondere naar het algemene) analyses. Daarnaast kan via casusonder-
zoek tot in detail de veronderstelde rol van causale mechanismen in de werkelijke context 
worden onderzocht en kan een hoge constructvaliditeit (de mate waarin verschillende 
empirische items samen het theoretische concept dekken) binnen onderzoek worden gere-
aliseerd (Dellepiane, 2008a; George & Bennett, 2005). Casusonderzoek krijgt dan ook steeds 
meer waardering als onderzoekdesign. Dit is vooral het geval binnen de alfa en gamma 
wetenschappen, waaronder de sociale wetenschappen (Gerring, 2007; Yin, 2003), waar 
een toenemend aantal thesissen en dissertaties is geschreven op basis van casusonderzoek  
(Dellepiane, 2008a).

Dit onderzoek is exploratief van aard. Onderzoek naar jongerenraden binnen Nederlandse 
gemeenten werd niet eerder uitgevoerd, waarmee mogelijke invloedrijke variabelen of causale 
mechanismen niet eerder zijn geïdentificeerd. Een casusstudie als onderzoekontwerp leent 
zich om dergelijke variabelen en mechanismen te identificeren binnen een casus, maar ook 
tussen casussen binnen een meervoudige casusstudie.

Meervoudige casusstudie

Dit onderzoek betreft een meervoudige casusstudie. Een type onderzoekontwerp dat zich 
leent voor het onderzoeken van meervoudige relaties binnen en tussen casussen (Swanborn, 
1996). Tevens komt het betrekken van meerdere casussen de externe validiteit van het onder-
zoek ten goede (Gerring, 2007). Want hoewel een meervoudige casusstudie zich niet leent 
voor statistische generalisaties (“het doen van uitspraken over een hele populatie op basis 
van de resultaten van een steekproef ” (Boeije, 2005, p.48)), is deze onderzoekstrategie wel 
geschikt voor theoretische generalisatie. Oftewel, dit onderzoekontwerp leent zich wel voor 
het “op basis van een doelgerichte samengestelde steekproef uitspraken doen over geldig-
heid van concepten en samenhang binnen een populatie” (Boeije, 2005, p.53). Resultaten 
uit dit onderzoek gebaseerd op een aantal jongerenraden kunnen daarmee richtinggevend 
zijn voor andere jongerenraden die niet uitvoerig werden onderzocht.
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Casusselectie

Over het selecteren van casussen binnen een meervoudige casusstudie is het nodige ge-
schreven in de literatuur. Voornaamste punt van aandacht is het vraagstuk rondom hoeveel 
casussen betrokken dienen te worden. King, Keohane en Verba (1994, p.52) merken op dat 
hoewel casusstudies vaak bestaan uit een handjevol casussen, een groot aantal observaties 
per casus kan worden geanalyseerd. Zij pleiten dan ook voor het maken van een onderscheid 
tussen het aantal casussen dat bij een onderzoek is betrokken en het aantal observaties 
afkomstig van deze casussen voor analyse. 

Het selectief opnemen van casussen (selection bias) binnen een onderzoek dient 
voorkomen te worden (King, Keohane & Verba, 1994, 1995; Geddes, 1990, 2003; Bennett 
& Elman, 2006; George & Bennett, 2005). Gerring (2007) stelt dat casussen het beste kun-
nen worden geselecteerd op basis van statistische berekeningen en nuanceert dit een aantal 
jaar later door te stellen dat pragmatische overwegingen ook leidend kunnen zijn tijdens 
het selectieproces (Seawright & Gerring, 2008). Voorbeelden hiervan zijn beschikbare tijd 
en geld, aanwezige expertise en toegankelijkheid van casussen. Een gedegen onderbouwing 
mag hier echter niet bij ontbreken. “Even if cases are initially chosen for pragmatic reasons, 
it is essential that researchers understand retroactively how the properties of the selected 
cases comport with the rest of the population” (2008, p.295). Geddes (2003) stelt dat het 
bij het selecteren van casussen vooral belangrijk is dat de totale bandbreedte van mogelijke 
uitkomsten in relatie tot het onderzoeksobject is vertegenwoordigd binnen een onderzoek. 

Binnen dit onderzoek zijn casussen niet geselecteerd op basis van statistische gegevens, 
maar dusdanig dat sprake is van een zo groot mogelijke diversiteit met betrekking tot een 
aantal concepten. Hieronder volgt een beschrijving van de wijze waarop de casusselectie tot 
stand is gekomen. In eerste instantie zijn statistische gegevens verzameld via een telefonische 
enquête onder de destijds 443 Nederlandse gemeenten. Daarnaast zijn diepteinterviews 
gehouden met 11 experts op het gebied van jongerenparticipatie in Nederland.

Telefonische enquête onder 443 Nederlandse gemeenten

In de maanden juni en juli 2008 is telefonisch contact gezocht met de destijds 443 Neder-
landse gemeenten. Tijdens het telefoongesprek is gevraagd of de desbetreffende gemeente 
beschikt over een jongerenraad. Op het moment dat hier sprake van was, is een achttal 
vervolgvragen gesteld naar de achtergrondkenmerken van de jongerenraad (zie Bijlage 
1).Van de 443 Nederlandse gemeenten heeft contact plaatsgevonden met betrokkenen bij 
410 gemeenten (respons 93%). In totaal zijn 123 jongerenraden geselecteerd, namelijk 84 
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jongerenraden en 39 zogenaamde alternatieven voor jongerenraden, zoals jongerenpanels, 
jongerenfora, jongerenwerkgroepen en jongerenambassadeurs (zie Tabel 2.1). Zie hoofdstuk 
3 voor een beschrijving van de bevindingen.

Expertgesprekken

Als aanvulling op de telefonische enquête zijn 11 experts op het gebied van jongerenparti-
cipatie in Nederland geïnterviewd. Doel is inzicht krijgen in waar volgens hen kansen en 
uitdagingen liggen voor jongerenraden. Daarnaast dienen data afkomstig uit de interviews 
als bron voor identificatie en concretisering van inclusiecriteria voor de casusselectie. 

De keuze voor aanvullende expertinterviews is gemaakt naar aanleiding van het beeld 
dat naar voren kwam uit de telefonische enquête. Jongerenraden blijken namelijk weinig 
zichtbaar, bijvoorbeeld in de media. Tevens zijn deze moeilijk toegankelijk voor personen 
die niet direct zijn verbonden aan een jongerenraad. Kennis over dergelijke jongerenraden 
ligt niet voor het oprapen, vandaar dat experts op het gebied van jongerenparticipatie zijn 
betrokken bij het onderzoek.

De 11 respondenten waren destijds werkzaam binnen verschillende organisaties die 
zich bezighouden met jongerenparticipatie (zie onderstaand kader ‘Expertgesprekken’). Van 
alle interviews zijn geluidsopnames gemaakt die zijn getranscribeerd als voorbereiding op 
de inhoudsanalyse. 

Tabel 2.1 Jongerenraden en alternatieven

Soort initiatief Aantal Percentage* (%)

Jongerenraad 84 20,5

Alternatief 39 9,5

Cumulatief 123 30

* De percentages zijn berekend in augustus 2008, over 410 responsgemeenten (93%).

Expertgesprekken
Nationale Jeugdraad (3 respondenten)

Universiteit Utrecht (1 respondent)

Stichting Alexander (1 respondent)

Forum, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken (2 respondenten)

Casus F (2 respondenten)

Casus D (2 respondenten)
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De telefonische enquête en expertgesprekken resulteerden niet in voldoende informatie 
op basis waarvan casussen konden worden geïdentificeerd. Zo kwam het geregeld voor dat 
door een bepaalde gemeente werd aangegeven dat er geen jongerenraad actief was en op 
een later moment bleek dat wel een raad actief was en vice versa.

Analyses van de interviews met experts lenen zich eveneens niet voor selectie van 
casussen. Zij zijn niet bekend met alle jongerenraden actief in ons land. Wel lenen deze ge-
sprekken zich voor identificatie van inclusiecriteria. Experts praten namelijk vooral in termen 
van ‘goede’ en ‘slechte’ praktijkvoorbeelden. Het al dan niet ‘goed’ zijn, leiden zij af uit de 
mate waarin participerende jongeren volgens hen invloed uit kunnen oefenen op processen 
van besluitvorming en de mate waarin sprake is van representatieve jongerenparticipatie. 

Sneeuwbalmethode

Om systematische fouten in het selecteren van de casussen zo veel mogelijk te voorkomen, 
is ervoor gekozen om de casusselectie vormt te geven via de zogenaamde sneeuwbalmethode. 
Hierbij start de onderzoeker bij een persoon, stelt deze een aantal vragen en vraagt tot slot 
aan wie je deze vragen nog meer kan stellen. Deze methode heeft het in zich om op efficiënte 
wijze casussen te selecteren en leent zich voor het identificeren en opnemen van verborgen 
populaties in onderzoek (Biernacki & Waldorf, 1981; Erickson, 1979; Kendal, Kerr, Gondim, 
Werneck, Macena, Pontes, Johnston, Sabin & McFarland, 2008; Salganik & Heckathorn, 
2004; Kleemans, Korf & Staring, 2008). Vooral dit laatste is een relevant kenmerk in relatie 
tot jongerenraden, die moeilijk toegankelijk zijn voor derden.

De sneeuwbalmethode werd in 1958 geïntroduceerd door Coleman en kent inmiddels 
verschillende varianten, waaronder ‘respondent-driven sampling’ (Salganik & Heckathorn, 
2004). Binnen deze variant van de sneeuwbalmethode worden respondenten geselecteerd 
uit een netwerk van bekenden van de personen die deel uitmaken van de sample. Het is 
de onderzoeker die bij aanvang van het selectieproces een klein aantal personen selecteert, 
wier netwerk vervolgens tot nieuwe respondenten leidt. 

Binnen dit onderzoek is gebruik gemaakt van een combinatie van een doelgerichte (Maso & 
Smaling, 2004, p.74), en respont-driven (Salganik & Heckathorn, 2004) sneeuwbalmethode. Zo 
is opnieuw contact gezocht met de 11 participatie experts en aan hen is een viertal vragen voor-
gelegd. De formulering van de vragen is herleid uit de interviews met deze experts en luiden:

1. Zijn er naar jouw ervaring jongerenraden die betekenisvol blijken in de 
praktijk?
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2. Zijn er naar jouw ervaring jongerenraden met potentie maar die zich nog 
verder moeten ontwikkelen?

3. Zijn er naar jouw ervaring jongerenraden die in het bijzonder van betekenis 
zijn als het gaat om:
a. Representatie
b. Het uitoefenen van invloed op beleid
c. Competentie ontwikkeling door jongeren
d. Verantwoordelijkheidsgevoel van jongeren
e. Deelname aan efficiënte beleidsprocessen
f. Een combinatie van deze vijf

4. Ken je drie personen aan wie deze vragen ook kunnen worden voorgelegd?

De sneeuwbalmethode resulteerde in identificatie van 47 respondenten. Van deze 47 res-
pondenten hebben 29 respondenten de vier vragen beantwoord, wat resulteerde in iden-
tificatie van 85 jongerenraden. Deze groep is echter te groot om mee te kunnen nemen in 
de meervoudige casusstudie gezien de beschikbare tijd en middelen. Daarom is een viertal 
inclusiecriteria toegepast om de 85 geselecteerde jongerenraden te reduceren:

1. ‘Betekenisvolle’ jongerenraden zijn door minimaal 2 respondenten genoemd.
2. Jongerenraden met ‘potentie’ functioneren nog wel
3. Jongerenraden zijn gelokaliseerd binnen gemeenten
4. Jongerenraden zijn geïnitieerd vanuit gemeenten

Deze inclusiecriteria zijn niet willekeurig gekozen, maar hebben elk een achterliggende reden. 
Criterium 1 is opgesteld om te voorkomen dat ‘persoonlijke stokpaardjes’ van respondenten 
object van onderzoek zijn. Criterium 2 om te voorkomen dat jongerenraden in het onder-
zoek worden opgenomen die op papier wel bestaan maar in de praktijk niet functioneren. 
Criterium 3 om een onderscheid te maken tussen jongerenraden die functioneren binnen 
gemeenten en raden die functioneren binnen andere overheden, zoals de provincie, natio-
nale overheid en jongerenraden die internationaal actief zijn. Tot slot resulteert criterium 
4 in een onderscheid tussen jongerenraden binnen gemeenten en jongerenraden binnen 
scholen, welzijnsorganisaties of andere organisaties die zich bezighouden met jongeren-
participatie in ons land.

Uit dit tweede selectieproces komen 24 jongerenraden naar voren actief binnen zowel 
grote, middelgrote als kleine gemeenten gelegen in de provincies Friesland, Drenthe, Gel-
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derland, Utrecht, Noord-Brabant, Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland. Voor alle 24 
gemeenten heeft een diepteinterview plaatsgevonden met een bij de jongerenraad betrok-
ken jongere, begeleider en/of beleidsambtenaar (Zie Bijlage 2 voor de topiclijst en Bijlage 
3 voor een overzicht van de respondenten). De topiclijst is ‘gepretest’. Twee interviews zijn 
met de topiclijst afgenomen, deze interviews zijn geëvalueerd en verdere aanpassingen 
bleken niet nodig. 

Voorafgaand aan het interview is de respondenten gevraagd om een vragenlijst in te 
vullen (Zie Bijlage 4 voor de vragenlijst). Deze vragenlijst bevat vragen naar algemene ken-
merken van jongeren en vragen naar de organisatie van jongerenraden, zoals de frequentie 
waarmee bijeenkomsten worden gehouden en de faciliteiten waar jongeren gebruik van 
kunnen maken. 

Van de interviews zijn geluidsopnames gemaakt. Deze zijn getranscribeerd en er is 
per interview een memo geschreven waarin de waarnemingen van de onderzoeker zijn 
genoteerd. Tot slot zijn de transcripten voorgelegd aan de respondenten met de vraag of zij 
akkoord zijn met de inhoud van het interview of opmerkingen en/of aanvullingen hebben 
(membercheck) (Wester & Peters, 2004). Alle respondenten waren akkoord.

Diepteinterviews met respondenten betrokken bij 24 jongerenraden

De diepteinterviews met betrokkenen bij de 24 jongerenraden hebben enerzijds het genereren 
van data ten doel op basis waarvan de casusselectie verder vorm kan krijgen. Salganik en 
Heckathron (2004) onderstrepen dat deze methode zich bij uitstek leent voor exploratieve 
doeleinden, zoals binnen dit onderzoek het geval is. Anderzijds dienen de interviews te 
voorkomen dat enkel respondenten worden meegenomen in het onderzoek die beschikken 
over een groot netwerk (Berg, 1988). De kans op het betrekken van deze groep respondenten 
is namelijk groot bij respond driven sampling (Salganik & Heckathorn, 2004; Welch, 1975; 
Erickson, 1979; Friedman, 1995) omdat een persoon deel moet uitmaken van het netwerk 
van een ander om voorgedragen te kunnen worden als respondent. Tegelijkertijd bestaat de 
kans dat mensen met een klein netwerk buiten het onderzoek blijven.

Binnen dit onderzoek volgen interviews op de sneeuwbalmethoden met als doel om 
de uiteindelijk casusselectie niet afhankelijk te laten zijn van de respondenten die hebben 
meegewerkt aan de sneeuwbalmethode, maar om gefundeerd jongerenraden te selecteren 
waarbinnen sprake is van een zo groot mogelijke diversiteit op de concepten die voortkwamen 
uit de expertgesprekken, namelijk representatie, invloed, competenties, verantwoordelijkheid 
en beleidsparticipatie. 
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Voorafgaand aan de interviews is een topiclijst (Evers, 2007) opgesteld op basis van de 
interviews die werden gehouden met de 11 participatie experts en empirische studies naar 
jongerenraden in het buitenland (zie hoofdstuk 1 van dit proefschrift voor een beschrijving 
van de inzichten die uit deze studies naar voren zijn gekomen). De topiclijst bestaat na 
pretesten uit zeven sensitizing concepts, namelijk verantwoordelijkheid, ontplooiing, repre-
sentativiteit, macht/invloed, efficiëntie/draagvlak (Tonkens, 2003) en de wijze van adviseren 
en organiseren van activiteiten. Dit zijn richtinggevende concepten naar aanleiding waarvan 
gedachten over het verdere verloop van het onderzoek kunnen ontstaan (Blumer, 1954, p.7; 
Wester & Peters, 2004). Tevens zijn deze concepten richtinggevend tijdens de interviews 
(Glaser, 1978; Padgett, 2004; Bowen, 2006). Op basis van de inhoudsanalyse zijn zes casus-
sen geselecteerd: 

Casus A: grote gemeente in Zuid Holland
Casus B: middelgrote gemeente in Noord Holland
Casus C: grote gemeente in Zuid Holland
Casus D: middelgrote gemeente in Noord Brabant
Casus E: kleine gemeente in Gelderland
Casus F: grote gemeente in Zuid Holland

Met het selecteren van deze zes casussen is sprake van een zo groot mogelijke diversiteit op 
de zeven ‘sensitizing concepts’ die tijdens de interviews centraal hebben gestaan. De aanvul-
ling grote, middelgrote en kleine gemeente is enkel als grove typering van gemeenten bedoeld 
en is niet gebaseerd op absolute aantallen.

Anonimiteit

Met alle respondenten die hebben meegewerkt aan dit onderzoek is afgesproken dat hun 
deelname en bijdrage aan het onderzoek anoniem blijft. Zowel personen als jongerenraden 
zijn geanonimiseerd. Namen zijn vervangen door pseudoniemen. Voornaamste reden hier-
voor is dat op het moment dat is overeengekomen om mee te werken aan het onderzoek, 
de resultaten van de analyses nog niet bekend zijn. 

Een andere reden die ten grondslag ligt aan het waarborgen van de anonimiteit van 
jongerenraden is het voorkomen van mogelijke negatieve beeldvorming van jongerenraden 
binnen dit onderzoek. De casussen zijn geselecteerd op basis van een zo groot mogelijke 
diversiteit op de sensitizing concepts. Gevolg hiervan is dat sommige casussen wel en andere 
casussen geen problemen ondervinden in de praktijk wat van invloed is op hun functioneren.
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Methoden voor dataverzameling

Elk van de zes casussen is gedurende een periode van zes maanden intensief gevolgd. Con-
creet houdt dit in dat vergaderingen zijn geobserveerd, betrokkenen zijn geïnterviewd en 
relevante documenten zijn verzameld. Inclusie van de zes casussen in het onderzoek heeft 
geresulteerd in 58 observaties tijdens bijeenkomsten en 48 interviews met betrokkenen bij 
deze casussen. Daarmee resulteren de zes casussen in 102 waarnemingsmomenten (King 
et al., 1994) en is sprake van data-triangulatie.

Observeren

Observaties en interviews vormen de primaire databron binnen dit onderzoek. Observaties 
lenen zich bij uitstek voor het vergaren van kennis over de wijze waarop jongeren vorm en 
inhoud geven aan hun bezigheden binnen een jongerenraad. Daarnaast zijn observaties 
bruikbaar voor het nagaan in welke mate kwesties die respondenten aan de orde stellen 
tijdens de interviews, terug te zien zijn in de praktijk evenals voor het identificeren van 
gedragsregels tijdens interactie. 

Naast deze voordelen die observeren als methode met zich meebrengt, is het goed 
om op te merken dat deze methode tijdrovend is en dat de invloed van de onderzoeker 
op de setting moeilijk valt te bepalen (Van Gemert, 2008a). In de volgende paragraaf staat 
beschreven welke interventies zijn gepleegd om de validiteit van dit onderzoek te borgen 
en daarmee de eventuele nadelen van de verschillende methoden voor dataverzameling zo 
veel mogelijk te elimineren.

Voorafgaand en tijdens het uitvoeren van de observaties zijn keuzes gemaakt die van 
invloed zijn op de data die via observaties zijn verzameld. Van Gemert (2008b) ontwikkelde 
een vierdeling in rollen van de observator, namelijk totale participant, observerend parti-
cipant, participerend observant en totale observant. Elk van deze rollen leent zich voor een 
specifiek onderzoeksdoel en binnen dit onderzoek is gekozen voor de rol van participerend 
observant. Deze keuze is gemaakt vanwege de specifieke balans tussen afstand en nabijheid 
van de onderzoeker bij de groep respondenten die worden geobserveerd. Beperkte mate van 
deelname aan bezigheden van de groep draagt bij aan het vertrouwd raken van de respon-
denten met de onderzoeker. Dit vertrouwen vergemakkelijkt het bespreken van eventuele 
gevoelige onderwerpen tijdens de interviews op een later moment. Beperkte deelname 
aan groepsprocessen draagt er tevens aan bij dat de onderzoeker emotioneel niet te veel 
verbonden raakt met de jongerenraad en haar betrokkenen en daarmee onafhankelijk over 
de resultaten van analyses kan rapporteren. 
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De wijze waarop de observaties zijn vormgegeven is geïnspireerd op een structuur 
die werd ontwikkeld door Spradley (1980). Deze structuur kent een fasering die start met 
beschrijvende observaties en waarin beschrijvingen met de tijd een meer selectief karakter 
krijgen. Daarmee zijn in eerste instantie zoveel mogelijk waarnemingen genoteerd en worden 
notities gaandeweg specifieker van aard op basis van tussentijdse analyses. Deze analyses 
hebben als doel inzichtelijk te maken welke waargenomen procedures en mechanismen 
relevant zijn in relatie tot de betekenis van jongerenraden voor burgerschap van jongeren. 
Naast dat van alle bijeenkomsten aantekeningen zijn gemaakt die telkens binnen 24 uur zijn 
uitgewerkt tot een observatieverslag, zijn geluidsopnamen van bijeenkomsten gemaakt en 
memo’s met sfeerimpressies geschreven (Bogdan & Knopp Biklen, 2006; Van Gemert, 2008b).

Interviewen

Naast observaties is gebruik gemaakt van diepteinterviews als primaire databron. Interviews 
lenen zich namelijk voor het uitdiepen van bepaalde situaties en daarmee voor interpretatie 
van observaties en het identificeren van meningen, ervaringen en beleving van betrokkenen 
(Rubin & Rubin, 2005; Evers 2007; Van Gemert, 2008a).

Voor de interviews is een topiclijst opgesteld op basis van data-analyse van de inter-
views met respondenten betrokken bij 24 jongerenraden en observaties van bijeenkomsten 
bij zes jongerenraden die onderdeel uitmaken van de meervoudige casusstudie (zie Bijlage 
5, deze is gepretest). Tijdens de interviews is met respondenten gesproken over concrete 
situaties waarmee zij vertrouwd zijn, zoals een vergadering die ze hebben bijgewoond of 
een activiteit die ze hebben voorbereid. Hierdoor was het voor respondenten niet nodig om 
abstracte interviewvragen te beantwoorden. Daarnaast was er ruimte voor respondenten om 
zelf onderwerpen van gesprek aan te dragen (Rubin & Rubin, 2005). Respondenten hebben 
zelf kunnen kiezen op welke locatie het interview werd gehouden en van alle interviews zijn 
geluidsopnamen en transcripten gemaakt, zijn memo’s geschreven en heeft een ‘member-
check’ plaatsgevonden (Wester & Peters, 2004).

Documentatie

Naast observaties en diepteinterviews is eveneens gebruik gemaakt van documentatie. 
Hoewel documentatie niet de primaire databron vormt binnen dit onderzoek, aangezien 
documentatie veelal een beperkt en/of onvolledig beeld geeft van een situatie (Van Gemert, 
2008a), is hiervan gebruik gemaakt om inzichtelijk te maken wat al dan niet op papier is 
vastgelegd over jongerenraden. Hierbij kan worden gedacht aan visiedocumenten en be-
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leidsnota’s, maar ook aan notulen van vergaderingen waarin de jongerenraad ter sprake is 
gekomen, actielijstjes met betrekking tot de jongerenraad, presentielijsten van jongeren en 
PowerPoint presentaties over de jongerenraad voor derden. 

Methoden voor data-analyse
Voor de inhoudsanalyses van observatieverslagen en interviewtranscripten is gebruik 
gemaakt van de software Atlas-TI. Deze software maakt het mogelijk om een groot aantal 
teksten te voorzien van een uitbereid coderingssysteem, codes in diverse combinaties op te 
vragen of om samenhang tussen codes inzichtelijk te maken. 

Het proces van analyseren is gestructureerd aan de hand van de fasering zoals be-
schreven door Miles en Huberman (1994) in ‘Qualitative Data Analysis’, Boeije (2006) in 
‘Analyseren in kwalitatief onderzoek’ en Saldana (2009) in ‘The coding manual for qualitative 
research’. Het proefschrift kent een viertal empirische hoofdstukken die zijn vormgegeven aan 
de hand van een deelvraag. Voor de laatste drie empirische hoofdstukken is per vraag een 
drietal fasen doorlopen, namelijk fase 1 het ontwikkelen van een codelijst, fase 2 identificatie 
van codefamilies en fase 3 het identificeren van patronen binnen en tussen code(families) 
en het verwerken van patronen in een matrix. Data op basis waarvan het eerste empirische 
hoofdstuk is geschreven, zijn geanalyseerd in Excel middels het berekenen van percentages. 
Dit hoofdstuk is voornamelijk beschrijvend van aard. 

Fase 1. Codelijst

De grote hoeveelheid data in combinatie met het uitvoeren van exploratief onderzoek maken 
het niet alleen complex om ‘een speld in een hooiberg te vinden’ maar ook om te zien waar 
te beginnen met het zoeken van deze metaforische ‘speld’. Wester en Peters (2004, p.92) 
beschrijven een methode waarmee een eerste stap kan worden gezet in het analyseproces, 
namelijk het ontwikkelen van een codelijst via open coderen (Saldana, 2009; Boeije; 2006; 
Wester & Peters, 2004) op basis van een vijftal databronnen, in Atlas-TI primary documents 
(PD) genoemd. Het open coderen was binnen dit onderzoek niet geheel maar deels open. Zo 
zijn de sensitizing concepts als codes gehanteerd en aangevuld met codes die uit de data naar 
voren kwamen. Via deze methode is uiteindelijk voor elke vraagstelling van een hoofdstuk 
een afzonderlijke codelijst ontwikkeld, gedurende dit proces zijn memo’s geschreven waarin 
terug is te lezen op welke manier dit proces vorm en inhoud kreeg.
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Fase 2. Codefamilies

Na het ontwikkelen van een codelijst per deelvraag zijn alle PD’s in Atlas-TI gecodeerd aan 
de hand van deze codelijsten. Het open coderen is opgevolgd door axiaal coderen (Saldana, 
2009; Boeije; 2006; Wester & Peters, 2004). Via axiaal coderen van alle PD’s, is het mogelijk 
om de codelijst verder te ontwikkelen door bepaalde codes te groeperen rondom thema’s 
in zogenaamde codefamilies. Identificatie van codefamilies maakt het mogelijk om te kijken 
naar verhoudingen binnen en tussen codefamilies rondom specifieke thema’s die relevant 
zijn in relatie tot desbetreffende vraagstelling. Gedurende deze fase zijn de gemaakte keuzes 
eveneens in analysememo’s in Atlast-TI geregistreerd. 

Fase 3. Families, patronen en matrices

Nadat alle PD’s zijn gecodeerd volgens de codelijsten, is gestart met het opvragen van codes 
en codefamilies in verschillende combinaties, met als doel identificatie van patronen in relatie 
tot een specifieke deelvraag. In een aantal situaties bleek de zoektocht naar deze patronen te 
vragen om een verdere specificatie van codes, waarop selectief coderen is toegepast (Saldana, 
2009; Boeije; 2006; Wester & Peters, 2004). In memo’s in Atlas-TI is bijgehouden wanneer 
in relatie tot welk thema en op welke manier het selectief coderen heeft plaatsgevonden. De 
patronen (binnen en tussen casussen) met betrekking tot de verschillende deelvragen zijn 
vervolgens vertaald in matrices die leidend waren tijdens het schrijven van de empirische 
hoofdstukken.

Betrouwbaarheid, validiteit en bruikbaarheid

Tijdens het uitvoeren van en rapporteren over het onderzoek zijn tevens diverse stappen 
ondernomen met als doel het borgen van de betrouwbaarheid, validiteit en bruikbaarheid 
van het onderzoek. 

Betrouwbaarheid

Wanneer het gaat om de betrouwbaarheid verwijzen Maso en Smaling (2004, p.70) naar de mate 
waarin een onderzoeker op een voor andere onderzoekers navolgbare wijze te werk is gegaan, 
wat de mate van herhaalbaarheid van het onderzoek ten goede komt. Binnen dit onderzoek 
is een aantal activiteiten ondernomen om de navolgbaarheid van het onderzoek te borgen.

Ten eerste is verslaglegging opgenomen in een digitaal archief waarin gemaakte keu-
zes en bijbehorende verantwoordingen zijn terug te lezen. Ten tweede zijn de namen en 
contactgegevens genoteerd van respondenten die hebben meegewerkt aan een interview. 
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Ten derde zijn tijdens het observeren van bijeenkomsten en afnemen van interviews audio-
opnamen gemaakt. Daarnaast zijn geluidsopnames van interviews getranscribeerd, zijn 
observatieaantekeningen binnen 24 uur uitgewerkt tot observatieverslagen en zijn memo’s 
geschreven die terug zijn te lezen in Atlas-Ti. Tot slot is gedurende het analyseproces een 
logboek bijgehouden in ATLAST-Ti waarin staat beschreven wanneer, welke keuzes zijn 
gemaakt of activiteiten zijn uitgevoerd. 

Validiteit

Om de interne validiteit van dit onderzoek te borgen, oftewel om systematische verteke-
ningen in redeneringen en argumentatie (Maso en Smaling, 2004), is een aantal activiteiten 
uitgevoerd. Voornaamste activiteit was het realiseren van situaties waarin sprake is van 
intersubjectiviteit met betrekking tot de argumentatie bij gemaakte keuzes en analyse van 
data. Dergelijke overleggen hebben frequent plaatsgevonden tussen promovenda en promo-
tor. Daarnaast zijn om te twee maanden bijeenkomsten gepland met collega-onderzoekers, 
waarbij elkaars werk is gelezen en elkaars analyses zijn bediscussieerd en/of eventueel 
bijgesteld (peer debriefing, Maso & Smaling, 2004, p.72). 

Activiteiten die eveneens zijn uitgevoerd om de interne validiteit van het onderzoek te 
borgen zijn; het maken van veldnoties die binnen 24 uur zijn uitgewerkt tot observatieversla-
gen, het bijhouden van een logboek, het maken van methodologische en theoretische memo’s, 
het over een periode van zes maanden observeren van bijeenkomsten, het verzamelen van 
context materiaal zoals notulen van bijeenkomsten, het hanteren van methodologische 
triangulatie, actor triangulatie en databron triangulatie (Maso & Smaling, 2004). 

Generaliseerbaarheid

De generaliseerbaarheid, oftewel de externe validiteit van onderzoek volgens statistische 
maatstaven, is laag voor dit onderzoek. Echter, binnen de wetenschap worden meerdere 
betekenissen toegekend aan het begrip, waarmee ook binnen dit onderzoek sprake is van 
een specifieke vorm van generaliseerbaarheid. 

Zo schrijven Maso en Smaling (2004, p.72) dat binnen kwalitatief onderzoek niet 
zozeer de frequentieverdeling of statistische variantie centraal staan als het gaat om de 
generaliseerbaarheid van onderzoekresultaten, maar de uniciteit, variatie, of variatie-
breedte van een verschijnsel. Er zijn verschillende manieren waarop uniciteit en variatie 
van onderzoekverschijnselen kan worden bereikt, bijvoorbeeld door het toepassen van een 
doelgerichte steekproef.
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Een doelgerichte steekproef heeft binnen dit onderzoek plaatsgevonden via een 
sneeuwbalmethode, namelijk respondent-driven sampling (Salganik & Heckathorn, 2004). 
Vervolgens zijn interviews afgenomen met één betrokkene bij elk van de 24 jongerenraden 
die werden geïdentificeerd via de sneeuwbalmethode en zijn op basis van een inhoudsanalyse 
zes casussen gekozen. De keuze is zodanig gemaakt dat sprake is van zo hoog mogelijke 
variatie op de uit de literatuur geïdentificeerde sensitizing concepts onder de casussen. 

Daarmee is binnen dit onderzoek sprake van theoretische generalisatie (Maso & 
Smaling, 2004), wat Yin (2003) analytical generalization noemt. Hoewel dit onderzoek niet 
verklarend is van aard zijn de onderzoeksbevindingen wel gerelateerd aan eerder uitgevoerde 
empirische studies en hedendaagse sociologische debatten. Daarbij komt het voor dat bevin-
dingen uit dit onderzoek in het verlengde liggen of haaks staan op eerder opgedane empirische 
bevindingen en perspectieven in debatten. De wijze waarop bevindingen uit dit onderzoek 
zich verhouden tot het wetenschappelijk debat, de wijze waarop de steekproeftrekking heeft 
plaatsgevonden en de grote diversiteit onder casussen in relatie tot de sensitizing concepts, 
maken dat bevindingen voortkomend uit dit onderzoek kunnen worden gegeneraliseerd 
naar vergelijkbare jongerenraden die geen deel uitmaken van de meervoudige casusstudie. 

Bruikbaarheid

Het doen van uitspraken over de benuttingswaarde (Maso & Smaling, 2004, p.84) van onder-
zoek is lastig, zo lang het proefschrift nog niet gepubliceerd is. Wel is een aantal activiteiten 
ondernomen om de bruikbaarheid van het onderzoek zo hoog mogelijk te laten zijn.

Zo is onder andere rekening gehouden met het taalgebruik binnen het proefschrift. 
Hoewel wetenschappelijke artikelen voornamelijk in de Engelse taal worden gepubliceerd, is 
dit proefschrift in het Nederlands geschreven zodat jongeren, sociale professionals, beleid-
sambtenaren en anderen geïnteresseerden de inzichten die voortkomen uit het onderzoek 
eenvoudig tot zich kunnen nemen. 

Kritische kanttekeningen

Ten aanzien van dit onderzoek kan eveneens een aantal kritische kanttekeningen worden 
geplaatst. Onderstaand volgt een beschouwing met betrekking tot keuzes die zijn gemaakt, 
maar waarvoor niet zou zijn gekozen wanneer het kader waarbinnen een onderzoek is 
uitgevoerd meer ruimte had geboden. 

Binnen dit onderzoek is niet de volledige populatie aan jongerenraden binnen Ne-
derland betrokken. Dit behoorde niet tot de mogelijkheden gezien het financiële kader 
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waarbinnen het onderzoek uitgevoerd diende te worden. Wel is de casusselectie uitgevoerd 
op basis van inhoudsanalyse en inhoudelijke inclusiecriteria.

Daarnaast is het onderzoek door één onderzoeker uitgevoerd. Betrokkenheid van 
meerdere onderzoekers had de reikwijdte van het onderzoek vergroot en analyses meer 
valide gemaakt. Wel zijn momenten gecreëerd waarop stil is gestaan bij intersubjectiviteit 
met betrekking tot analyses en interpretatie van analyses binnen het onderzoek. Zo heeft 
structureel overleg plaatsgevonden met de promotor en collega onderzoekers, met als doel 
de interne validiteit van het onderzoek te borgen.

Tot slot zijn bijeenkomsten bij casussen binnen de meervoudige casusstudie gedurende 
zes maanden geobserveerd. Idealiter waren bijeenkomsten gedurende een langere periode 
geobserveerd, vooral omdat thema’s die door jongeren worden besproken over langere tijd 
onderwerp van gesprek blijven. Wel hebben interviews met betrokkenen plaatsgevonden na 
afloop van de zes maanden waarin bijeenkomsten zijn geobserveerd. Daardoor kon zowel met 
respondenten worden gesproken over de wijze waarop zij bepaalde situaties hebben beleefd 
tijdens de periode van observeren en in de periode daarvoor, als over de afloop daarvan.

In dit hoofdstuk is inzichtelijk gemaakt op welke wijze het onderzoek is uitgevoerd en zijn 
methodologisch keuzes verantwoord. In de vier hierop volgende hoofdstukken worden de 
empirische bevindingen gepresenteerd. Allereerst in hoofdstuk 3 waarin de vormgeving en 
samenstelling van 123 jongerenraden centraal staan.



Jongerenraden

3
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Een onderzoek naar jongerenraden kan niet zonder een hoofdstuk over jongerenraden op 
zichzelf. Want wat zijn jongerenraden precies? Hoe functioneren deze in de praktijk? Deze 
vragen worden binnen dit hoofdstuk beantwoord.

In hoofdstuk 2 is de wijze beschreven waarop binnen dit onderzoek van 123 jongeren-
raden is gekomen tot 6 jongerenraden binnen een meervoudige casusstudie. De focus binnen 
dat hoofdstuk ligt echter niet op hoe deze 123 jongerenraden zich laten kenmerken noch op 
de wijze waarop zij al dan niet met elkaar overeenkomen. Wat weten we nu eigenlijk over 
deze 123 jongerenraden? Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd. De eerste paragraaf betreft 
een algemene beschrijving van 123 jongerenraden en de tweede paragraaf bevat een meer 
uitvoerige beschrijving van 24 jongerenraden. Het hoofdstuk sluit af met een karakterisering 
van de zes jongerenraden die deel uitmaken van de meervoudige casusstudie.

123 Jongerenraden 

Binnen 84 gemeenten spreekt men van ‘jongerenraden’ en binnen 39 gemeenten hanteert 
men een alternatieve naam, zoals jongerenambassadeurs, jongerenpanels, jongerenfora, jon-
gerenwerkgroepen, jongerendebatten, jongerendenktanks en wegwijsdagen (zie Tabel 3.1). 

Gemeenten waar een zogenaamd ‘alternatief voor jongerenraden’ actief is, blijken in 
eerste instantie geprobeerd te hebben een jongerenraad te laten functioneren. Uit de tele-
fonische enquête blijkt dat de jongerenraden na enige tijd een stille dood waren gestorven, 
doordat jongeren wegbleven bij bijeenkomsten en/of omdat de gemeente er niet in slaagde 
nieuwe leden te werven. 

Aan beleidsambtenaren werkzaam bij de 123 gemeenten die beschikken over een jon-
gerenraad is tijdens de telefonische inventarisatie een achttal vervolgvragen gesteld onder 
andere naar de samenstelling, bestaansduur, frequentie van bijeenkomsten, begeleiding en 
beschikbare faciliteiten. Op basis van de antwoorden op deze vragen blijkt eveneens dat 
beperkt sprake is van diversiteit.

Tabel 3.1 Jongerenraden en alternatieven

Soort initiatief Aantal Percentage* (%)

Jongerenraad 84 20,5

Alternatief 39 9,5

Cumulatief 123 30

* De percentages zijn berekend in augustus 2008, over 410 responsgemeenten (93%).
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Gaat het om de samenstelling van jongerenraden, dan loopt het aantal participerende 
jongeren in een raad niet veel uiteen. Voor 89 jongerenraden is data ontvangen (zie Figuur 
3.1). Jongerenraden bestaan voornamelijk uit 10 tot 15 en 15 tot 20 jongeren. Veel voorko-
mende aantallen jongeren in een jongerenraad zijn 12 (n=11) en 20 jongeren (n=10), maar 
ook 15 (n=7), acht (n=6) en zes (n=6) komen geregeld voor. Jongerenraden bestaande uit 
vijf of minder jongeren komen weinig voor.

Data zijn tevens verzameld met betrekking tot de leeftijd van jongeren in de jongeren-
raden (n=91; Figuur 3.2). Ook hier is sprake van beperkte diversiteit. Gekeken is naar de fre-
quentie waarmee de volgende leeftijdscategorieën zijn vertegenwoordigd in 91 jongerenraden 
waar data voor zijn ontvangen, namelijk 10 tot 15 jaar, 15 tot 20 jaar, 20 tot 25 jaar en ouder 
dan 25 jaar. De categorie jongeren in de leeftijd van 15 tot 20 jaar is oververtegenwoordigd, 
deze jongeren zijn actief in 65 van de 91 jongerenraden. Jongeren in de leeftijd van 10 tot 15 
jaar zijn eveneens goed vertegenwoordigd, namelijk in 53 van de 91 jongerenraden evenals 
jongeren in de leeftijd van 20 tot 25 jaar (in 40 van de 91 jongerenraden). Jongeren ouder 
dan 25 jaar, nemen nauwelijks deel aan jongerenraden.

Voor 88 jongerenraden zijn data retour ontvangen over de bestaansduur (zie Figuur 
3.3). Het merendeel van de jongerenraden functioneert in 2008 sinds één, twee of drie jaar. 
Zeven jongerenraden functioneren 10 of 11 jaar en zes jongerenraden functioneren sinds 
een aantal maanden.

Figuur 3.1 Aantal jongeren in Jongerenraden.
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Figuur 3.2 Leeftijd van jongeren.
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Figuur 3.3 Bestaansduur.

< jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10
jaar

11
jaar

6

17
16

15

5

10

7

3
1 1

4
3

Jongerenraden (n = 88)

De meeste jongeren vergaderen eens per maand, namelijk binnen 53 van de 89 jon-
gerenraden waar data van zijn ontvangen (zie Figuur 3.4). Daarnaast komen jongeren in 12 
jongerenraden eens per jaar bijeen en binnen vier jongerenraden wekelijks.
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In de meeste gevallen (86 van de 89 jongerenraden) worden jongeren begeleid tijdens 
deelname aan een raad (zie Figuur 3.5). Slechts bij 14 van de 90 jongerenraden hebben 
jongeren ook de beschikking over faciliteiten zoals computers, printers of telefoon. Bij de 
overige 76 jongerenraden moeten jongeren het zonder faciliteiten stellen.

Figuur 3.4 Frequentie bijeenkomsten.
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Figuur 3.5 Faciliteiten en begeleiding.

Faciliteiten Geen faciliteiten Begeleiding Geen
begeleiding

14

76
86

3

Jongerenraden (n = 90) Jongerenraden (n = 89)



50

HOOFDSTUK 3

24 Jongerenraden

Naast deze meer algemene data met betrekking tot 123 jongerenraden, zijn via een vragenlijst 
meer uitgebreide data verzameld bij 24 jongerenraden over de algemene kenmerken van 
jongeren in een jongerenraad, de structuur waarmee jongerenraden vorm krijgen, repre-
sentatie en werving van jongeren, begeleiding van jongeren en faciliteiten die jongeren tot 
hun beschikking hebben. Hieronder volgt een beschrijving van deze thema’s. 

Kenmerken van jongeren

Voor 766 jongeren actief binnen 23 jongerenraden zijn data ontvangen over hun sekse, 
leeftijd, opleidingsniveau en culturele achtergrond (zie Tabel 3.2). Meiden zijn iets over-
vertegenwoordigd in vergelijking tot jongens in jongerenraden, namelijk 59% versus 41%. 

De leeftijd van jongeren (n=305) ligt tussen de 13 en 31 jaar (zie Tabel 3.3). Jongeren 
in de leeftijd van 18 tot 25 jaar en 15 tot 18 jaar zijn oververtegenwoordigd. Dit beeld komt 
deels overeen met data verzameld onder 123 jongerenraden. Daar zijn jongeren in de leeftijd 
van 15 tot 20 jaar oververtegenwoordigd, maar eveneens jongeren in de leeftijd van 10 tot 
15 jaar, een groep die juist binnen deze 24 jongerenraden achterblijft. 

Tabel 3.2 Sekse

Aantallen Percentages

Jongens 311 41

Meiden 455 59

Totaal 766 100

Tabel 3.3 Leeftijd

Aantallen Percentages

12 tot 15 31 10

15 tot 18 124 41

18 tot 25 138 45

25+ 12 4

Totaal 305 100
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Het achterblijven van deze leeftijdsgroep hangt samen met het inzetten van de me-
thodiek ‘Wegwijsdag’ door gemeenten die werd ontwikkeld door het Instituut voor Publiek 
en Politiek (2013). Deze methodiek is tijdens de casusselectie uitgesloten, omdat deze niet 
vanuit de gemeente is geïnitieerd. 

Jongeren in het Voortgezet Onderwijs zijn oververtegenwoordigd, waarbij het VMBO 
en het HAVO onderwijs weer beter zijn vertegenwoordigd dan het VWO (zie Tabel 3.4). Jon-
geren uit het Beroepsonderwijs (Middelbaar en Hoger) zijn eveneens goed vertegenwoordigd. 
Jongeren die een WO-opleiding volgen en werkende jongeren blijven achter qua deelname.

Tot slot zijn autochtone jongeren (n=225) oververtegenwoordigd in jongerenraden 
ten opzichte van allochtone jongeren (n=109) (zie Tabel 3.5). De culturele achtergrond van 
de allochtone jongeren is vooral gekoppeld aan de landen Marokko, Turkije, Suriname en 
de Nederlandse Antillen. Daarnaast is de culturele achtergrond van een enkele jongere 
gerelateerd aan één van de volgende landen: Algerije, Bosnië, Brazilië, Egypte, Ethiopië, 
Italië, Iran, Korea, Kroatië, Nicaragua, Servië, Spanje, Trinidad en Tobago, Tunesië en het 
Verenigd Koninkrijk.

Tabel 3.4 Educatieve achtergrond

Aantallen Percentages

VMBO 80 24

HAVO 77 23

VWO 61 18

MBO 45 13

HBO 37 11

WO 20 6

Werkend 18 5

Totaal 338 100

Tabel 3.5 Culturele achtergrond

Aantallen Percentages

Autochtoon 225 67

Allochtoon 109 33

Totaal 334 100
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Uit bovenstaande data blijkt dat beperkt sprake is van diversiteit onder jongeren actief 
in 24 jongerenraden.

De structuur van jongerenraden

Via de vragenlijst zijn niet alleen data verzameld over algemene kenmerken van jongeren die 
deelnamen aan jongerenraden, maar eveneens over de wijze waarop jongerenraden binnen 
de 24 gemeenten zijn gestructureerd. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de startdatum van 
een jongerenraad, het beschikken over een rechtspositie, het type adviezen dat jongeren 
uitgeven, de organisaties die jongeren adviseren, het onderhouden van contact met de 
achterban en het al dan niet schrijven van een jaarplan.

Voor 18 jongerenraden is informatie ontvangen over het jaar waarin de raad is op-
gericht (zie Figuur 3.6). Dit loopt uiteen van 1996 tot 2009. Een piek is zichtbaar in 2008 
met de oprichting van vijf jongerenraden, een piek die overeenkomt met de piek zichtbaar 
binnen de groep van 123 jongerenraden.

Via de vragenlijsten is ook achterhaald of jongerenraden beschikken over een rechts-
positie waarin de rechten en plichten van de jongerenraad staan vermeld. Hoewel 13 van 
de 24 jongerenraden functioneren als officiële jongerenraad binnen de gemeente, is voor 
slechts drie van de 13 op papier geconcretiseerd wat precies de rechten en plichten van de 
jongerenraad zijn.

Figuur 3.6 Jaar van oprichting.
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Jongeren geven zowel ‘gevraagd’ als ‘ongevraagd’ adviezen aan de gemeente en/of 
andere publieke en private organisaties. Voorbeelden hiervan zijn welzijnsorganisaties, 
onderwijsinstellingen en woningcorporaties. Binnen 13 van de 24 jongerenraden schrijven 
jongeren jaarlijks een jaarplan waarin zij voor zichzelf en de gemeente concretiseren hoeveel 
adviezen zij dat jaar uit gaan brengen.

Slechts 18 jongerenraden beschikken over een budget. De hoogte van het budget loopt 
uiteen van een paar duizend euro per jaar tot een paar ton per jaar (zie Figuur 3.7). Verschil-
lende betrokkenen beheren het budget. Bij twee van de 18 jongerenraden beheren jongeren 
zelf het budget, waarbij het gaat om bedragen van 1.850 en 5.000 euro. Begeleiders beheren 
bij zeven jongerenraden het budget en beleidsambtenaren bij negen van de 18 jongerenraden. 

Jongeren in zeven van de 18 jongerenraden hebben de beschikking over eigen faci-
liteiten zoals een werkplek, computer en telefoon. Bij 12 van de 18 jongerenraden maken 
jongeren gebruik van faciliteiten van andere organisaties, zoals gemeenten, welzijnsorga-
nisaties en de openbare bibliotheek.

Werving en representatie

In de vragenlijst is tevens een aantal vragen opgenomen naar de wijze waarop jongeren 
voor jongerenraden worden geworven (zie Figuur 3.8). Bij zes van de 18 jongerenraden 
zijn zowel jongeren, begeleiders als beleidsambtenaren verantwoordelijk voor de werving 
van nieuwe leden. Bij negen jongerenraden nemen jongeren zelf deze taak op zich, bij drie 

Figuur 3.7 Budget in euro’s.
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Figuur 3.8 Middelen voor werving jongeren.
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jongerenraden werken jongeren hierin samen met de gemeente en bij één jongerenraad 
zijn begeleiders verantwoordelijk voor nieuwe aanwas. Hiertoe zetten zij verschillende 
middelen in, maar jongeren worden vooral via ‘mond-tot-mond’ reclame geworven. De 
website behorende bij een jongerenraad, het schrijven van persberichten, het aansluiten bij 
bestaande activiteiten binnen de gemeente en het inzetten van sociale media zijn daarnaast 
middelen voor werving van nieuwe leden.

In de vragenlijst is respondenten eveneens gevraagd of zij al dan niet van mening zijn 
dat de adviezen die jongeren uitbrengen vanuit raden representatief zijn voor de jongeren 
in desbetreffende gemeente. Van 18 jongerenraden zijn data retour ontvangen. 11 van de 
18 jongerenraden worden representatief bevonden, zeven niet. Respondenten vinden deze 
jongerenraden representatief omdat jongeren in een raad qua sekse, leeftijd, opleidingsniveau 
en culturele achtergrond lijken op de jongeren in een gemeente. Deze vergelijking maken zij 
ook op het moment dat representatie uitblijft, op dat moment is de vergelijkbaarheid tussen 
jongeren in een jongerenraad en in de gemeente volgens hen namelijk te laag. 

Begeleiding

Jongeren worden in 22 van de 24 jongerenraden begeleid. Bij twee van de jongerenraden 
niet, wat in het geval van één jongerenraad een bewuste keuze is geweest en in het geval van 
de andere jongerenraad samenhangt met het vertrekken van de begeleider en het uitblijven 
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van vervanging. Het aantal begeleiders per jongerenraad loopt uiteen, van één begeleider 
(sociaal professional of beleidsambtenaar, n=10), 2 begeleiders (sociaal professional en een 
beleidsambtenaar, n=7) tot 3 begeleiders (een beleidsambtenaar en meerdere sociale profes-
sionals, n=5). Geen van de begeleiders heeft specifieke scholing gevolgd voor het begeleiden 
van jongeren in jongerenraden. Wel heeft een aantal van hen een agogische opleiding ge-
noten en is daarmee geschoold in het werken met jongeren. Jongeren zelf krijgen overigens 
wel cursussen aangeboden in het verlengde van hun deelname aan jongerenraden. Bij 14 
van de 24 jongerenraden volgen jongeren diverse trainingen, bijvoorbeeld op het gebied 
van presenteren, debatteren, interviewen, projectmatig werken, gemeentelijke politiek en 
teambuilding. Bij de overige 10 jongerenraden hebben jongeren deze mogelijkheid niet.

Zes jongerenraden

Uit de 24 jongerenraden zijn op basis van inhoudsanalyse uiteindelijk zes jongerenraden 
geselecteerd voor de meervoudige casusstudie (zie hoofdstuk 2 voor de wijze waarop casus-
selectie heeft plaatsgevonden). De drie hierop volgende empirische hoofdstukken zijn voor-
namelijk geschreven op basis van analyses van data afkomstig van deze zes jongerenraden. 
Hieronder volgt per jongerenraad een korte omschrijving. Uit deze beschrijving zal blijken 
dat ook binnen deze zes sprake is van diversiteit, met als enige verschil met de overige jonge-
renraden, dat deze diversiteit tussen jongerenraden werd beoogd tijdens het selectieproces. 

Casus A
Het is donderdagavond kwart voor zes ’s avonds als Halina, Pepijn en Jalal de lift uitstappen, via de 
loopbrug richting glazen deur lopen en daar blijven wachten. In dit stadhuis kunnen bezoekers zelf 
met de lift naar boven, maar je moet beschikken over een pasje om de deuren open te maken en de 
afdelingen op te gaan. Tien minuten later stapt Chris de lift uit en loopt richting dezelfde deur. Chris 
is de begeleider van de jongeren en John en Rogier volgen Chris uit de lift. Chris heeft wel een pasje, 
opent de deur en de jongeren die staan te wachten lopen de deur door, de gang op en gaan in één 
van de vergaderruimtes zitten. Op de tv-schermen die in de gang hangen kunnen de jongeren lezen in 
welke vergaderruimte de vergadering van Casus A staat gepland. Rogier is de laatste die door de glazen 
deur stapt, hij schuift een kledinghanger van de kapstok die net achter de deur staat, onder de deur. 
Op deze manier valt de deur niet opnieuw in het slot en kunnen de jongeren die dadelijk komen direct 
doorlopen naar de vergaderruimte.

In de vergaderruimte staat een aantal tafels in een u-vorm opgesteld. Op de tafels staan koffie- en 
theekannen, koffiekopjes, koekjes en flesjes mineraalwater. De jongeren gaan al kletsend ergens aan 
tafel zitten, terwijl Chris vooraan in de ruimte zijn laptop neerzet en deze opstart. De tafels raken snel 
gevuld met kletsende jongeren. Een aantal van hen heeft een afhaalmaaltijd bij zich afkomstig van de 



56

HOOFDSTUK 3

Dit zogenaamde ‘alternatief voor een jongerenraad’ werd in 2006 opgericht in een grote 
gemeente in het Westen van het land en bestaat uit 16 jongeren op het moment van on-
derzoeken. Deze jongeren zijn in de leeftijd van 17 tot 25 jaar, actief binnen het voortgezet 
onderwijs, middelbaar en hoger beroepsonderwijs, wetenschappelijk onderwijs of werkend 
en hebben diverse culturele achtergronden. De jongeren komen eens per week bij elkaar en 
tijdens deze bijeenkomsten bespreken zij ontwikkelingen rondom hun individuele themati-
sche portefeuilles. Thema’s van portefeuilles zijn bijvoorbeeld burgerschap, vrijwilligerswerk, 
discriminatie en immigratie. Tevens bespreken jongeren tijdens vergaderingen een aantal 
gemeenschappelijke projecten, zoals de website en het radioprogramma dat een aantal van 
hen elke zondag verzorgt. Tot slot geven zij tijdens vergaderingen gevraagde adviezen aan 
de gemeente en andere organisaties in de gemeente en nemen zij zo nu en dan deel aan een 
training rondom een specifiek thema gegeven door hun begeleider. Jongeren ontvangen 
geen financiële vergoeding voor deelname aan Casus A, maar hebben wel een budget tot 
hun beschikking waarvan zij eens per jaar een uitje kunnen maken.

Casus B
Het is een winterse woensdagavond en het is iets voor zevenen als Marit in de openbare bibliotheek 
in een aparte vergaderruimte een ordner uit de archiefkast pakt. Marit is elke bijeenkomst als eerste 
aanwezig en heeft het voorzitterschap op zich genomen nu de formele voorzitter van Casus B weken 
achtereen afwezig is. Rond zeven uur kloppen Roos en Pim op de glazen deur die toegang geeft tot de 
vergaderruimte. Marit staat op van tafel en doet de deur voor hen open. De deur naar de vergaderruimte 
kan alleen van binnenuit open worden gemaakt en toen Marit vanavond als eerste naar binnen wilde 
moest zij aan een medewerker van de bibliotheek vragen om haar met een sleutel naar binnen te laten, 
vertelt ze terwijl ze naar de deur loopt. Roos en Pim komen kletsend binnen, ze laten de deur op een 
kier staan, gaan met Marit aan de houten tafel zitten, ze bespreken allerlei zaken die ze de afgelopen 
tijd hebben meegemaakt op school en tijdens hun bijbaantjes. Terwijl de jongeren druk met elkaar in 
gesprek is, stapt Bart de ruimte binnen, hij sluit de deur en gaat zwijgend bij de anderen aan tafel zitten. 
Na een aantal minuten stelt Marit voor om de vergadering te beginnen, zij deelt de andere jongeren 
mee welke thema’s deze vergadering worden besproken.

Toko, Chinees of MacDonalds. Om kwart over zes geeft Chris aan te willen beginnen met de vergade-
ring , hij schrijft de vergaderpunten op het whiteboard dat vooraan in de ruimte hangt. Onderwerp van 
gesprek zijn deze vergadering de portefeuilles van de leden van de jongerenraad, het radioprogramma 
dat jongeren vanuit de jongerenraad verzorgen, een aantal activiteiten waar jongeren aan deel gaan 
nemen, de website die jongeren bijhouden en de PR campagne voor de jongerenraad.
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Menig vergadering gaat op deze wijze van start bij Casus B, een ‘jongerenraad’ in een mid-
delgrote gemeente in het Westen van het land en opgericht in 2006. Op het moment dat de 
jongerenraad deel uitmaakt van het onderzoek is een zevental jongeren actief die eens per 
maand met elkaar vergaderen in de Openbare Bibliotheek. De deelnemers zijn tussen de 
17 en 20 jaar, zitten op het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs of hoger 
beroepsonderwijs en hebben allemaal een Nederlandse culturele achtergrond. Daarbij is elk 
van hen verantwoordelijk voor een bepaalde taak, bijvoorbeeld vanuit de rol van voorzitter, 
penningmeester, secretaris of commissielid van een bepaalde themacommissie.

Gedurende de zes maanden dat de jongerenraad betrokken is bij het onderzoek is veel 
van de aandacht van de jongeren uitgegaan naar het opzetten van een huisvestingsactie. 
Daarmee willen zij meer aandacht vragen voor de woningnood voor jongeren binnen de 
gemeente. Daarnaast hebben de jongeren gedurende deze zes maanden meegeholpen met 
het opzetten van een actie genaamd ‘Sac du Carton’. Doel daarvan was het stimuleren van 
winkelend publiek om minder plastic zakken aan te nemen en er meer te hergebruiken. 
Tevens zijn de jongeren in gesprek geweest met het platform Wet Werk en Bijstand, over 
eventuele samenwerking met het platform rondom de Wet Investeren in Jongeren. Beide 
activiteiten zijn destijds door de betrokken beleidsambtenaar bij de jongeren onder de 
aandacht gebracht als interessante projecten voor de jongerenraad.

De jongeren in deze jongerenraad krijgen geen financiële vergoeding vanuit de ge-
meente voor hun deelname. Wel hebben zij een budget tot hun beschikking waar ze ieder 
jaar met elkaar van uit eten gaan en waar de jongeren stuk voor stuk naar uitkijken. Tijdens 
hun deelname aan de jongerenraad kunnen jongeren een beroep doen op een gemeentelijke 
beleidsambtenaar en een coach die door de gemeente is ingehuurd om jongeren te onder-
steunen bij hun bezigheden. In de praktijk blijken de jongeren nauwelijks actief gebruik te 
maken van de begeleiding die zij tot hun beschikking hebben, waardoor de coach besloot 
zich terug te trekken. Wel volgen de jongeren eens per jaar een door de gemeente aangeboden 
cursus, die dit jaar betrekking had op de wijze waarop jongeren sociale media in kunnen 
zetten tijdens hun deelname aan de jongerenraad. 

Casus C
Vergaderingen van Casus C worden gehouden in een gebouw waar elke bezoeker zich eerst bij de 
portier moet melden. Na vertoon van een legitimatiebewijs krijgt elke bezoeker een pas waarmee de 
toegangspoortjes naar de lift kunnen worden geopend. Het is woensdagavond kwart voor zes ́ s avonds 
en alleen Gina is aanwezig. Zij zit in een glazen hokje achter een computer te werken, één van de flex-
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Casus C is één van de ‘alternatieven voor een jongerenraad’ en werd opgericht in 2008. 
Casus C ligt in een grote gemeente in het Westen van het land en bestaat uit zeven jongeren 
in de leeftijd van 19 tot 27 jaar, actief binnen het middelbaar en hoger beroepsonderwijs, 
wetenschappelijk onderwijs of werkend. De jongeren hebben diverse culturele achtergron-
den. De jongeren hebben geen specifieke functies maar zijn elk gekoppeld aan een lokale 
bestuurder die zij proberen te inspireren in overeenstemming met het speerpunt dat zij 
hebben geformuleerd, bijvoorbeeld sportvoorzieningen voor studenten aan het middelbare 
beroepsonderwijs, of ondersteuning van tienermoeders bij het volgen van een opleiding. 
Het contact met de lokale bestuurders vindt individueel plaats en eens in de maand komen 
de jongeren in een gemeentekantoor bij elkaar om de voortgang rondom hun persoonlijke 
speerpunten met elkaar te bespreken. De jongeren zijn vrij in het formuleren van de pre-
cieze inhoud van het speerpunt zolang het thema valt binnen de portefeuille van de lokale 
bestuurder waaraan zij zijn gekoppeld. Jongeren ontvangen geen financiële vergoeding voor 
deelname aan Casus C en er is ook geen begeleider betrokken bij de jongerenraad. 

Casus D
Om kwart voor drie ’s middags hebben zich verschillende jongeren verzameld in hun stamcafé waar 
zij wekelijks met elkaar vergaderen. Zij zijn druk met elkaar aan het kletsen over school en bijbaantjes 
onder het genot van een drankje, dat ze naar eigen keuze aan de bar mogen bestellen op kosten 
van de gemeente. Om drie uur verzoeken Hendrik en Daisy, de begeleiders van de jongeren, hen om 
naar een andere ruimte te gaan waar de vergadering plaatsvindt. De jongeren kunnen hun drankjes 
meenemen. De vergadering bestaat, zoals gebruikelijk, uit twee delen met elk een eigen onderwerp, 
die worden gescheiden door een pauze. Voor vandaag staan een gevraagd advies met betrekking tot 
speelvoorzieningen in de gemeente en een workshop ‘portfolio en cv schrijven’ op de agenda. Voor het 
gevraagde advies zijn drie beleidsambtenaren te gast die een PowerPoint presentatie geven en daarna 
de jongeren vragen hierop te reageren. Voor de workshop is een docent verbonden aan het ROC te 
gast die de tweede helft van de bijeenkomst vult met een verkorte versie van een training die hij ook 

plekken op de verdieping. Gina zegt te balen van de situatie, want vanavond is de zoveelste avond op 
rij dat de andere jongeren zich om uiteenlopende redenen hebben afgemeld voor de vergadering. En 
inderdaad, om zes uur komt Lianne uit de lift gestapt, kort daarop gevolgd door Matt, maar daarmee is 
het aantal jongeren actief binnen Casus C niet compleet. Het drietal overlegt met elkaar wat te doen; 
met z’n drieën vergaderen of de vergadering met een maand verschuiven. Het overleg duurt niet lang, 
Gina beslist om de onderwerpen die voor deze bijeenkomst op de agenda staan te verplaatsen naar 
de volgende vergadering, waarna zij de lift instappen, hun pasjes inleveren en ieder huns weegs gaan.
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op het ROC geeft. Na afloop van de bijeenkomst gaat een aantal van de jongeren direct naar huis en 
een aantal jongeren blijft nog even in het café om een drankje te drinken. Wanneer Hendrik en Daisy na 
het betalen van de rekening zelf richting huis vertrekken, stappen de overgebleven jongeren ook op.

Casus D is eveneens een ‘alternatief voor een jongerenraad’, opgericht in 2007 en gevestigd in 
een middelgrote gemeente in het Zuiden van het land. De jongeren hebben geen specifieke 
functies of verantwoordelijkheden. Zij komen eens per week bij elkaar in een vast café voor 
het geven van gevraagd advies of het volgen van vaardighedenworkshops die hen vanuit 
de gemeente worden aangeboden. De jongeren ontvangen geen financiële vergoeding voor 
deelname aan de jongerenraad, maar kunnen op kosten van de gemeenten wel drankjes 
bestellen tijdens bijeenkomsten. Daarnaast worden de jongeren begeleid door twee profes-
sionals die bijeenkomsten leiden en de jongeren bureaucratische rompslomp met betrekking 
tot het uitbrengen van adviezen uit handen nemen. 

Casus E
Ondanks de website met contactgegevens, bleek het bijzonder lastig om contact te leggen met de 
deelnemers. Tijdens het interview met hun begeleider werd duidelijk waarom. Sinds een aantal maanden 
tasten de jongeren in het duister als het gaat om het al dan niet voortbestaan van Casus E en in welke 
vorm zij eventueel voort zouden kunnen bestaan. Daarbij vertelt de begeleider dat zij vanuit de jonge-
renraad zelf een voorstel hebben ingediend bij de gemeente, maar dat dit voorstel ergens in de bureaula 
is verdwenen, waarmee zij tot op heden nog geen uitsluitsel hebben gekregen. Totdat het moment van 
uitsluitsel aanbreekt, vinden er binnen Casus E geen bijeenkomsten plaats. Zo ook gedurende de zes 
maanden dat deze jongerenraad onderdeel heeft uitgemaakt van het onderzoek.

Ondanks de onzekere situatie gedurende de periode dat de jongerenraad onderdeel heeft 
uitgemaakt van het onderzoek, bestaat deze jongerenraad sinds 1998 in een kleine gemeente 
in het Oosten van het land. Hoewel op het moment geen vergaderingen plaatsvinden, zijn 
er drie jongeren die zo nu en dan samenkomen om een biertje te drinken. Dit drietal is in 
de leeftijd tussen de 17 en 20 jaar, een van hen werkt, een ander zit op de middelbare school 
en de laatste volgt een opleiding in het HBO. Zij hebben alle drie en Nederlandse culturele 
achtergrond. Deze jongeren vergaderen niet meer maar zijn wel door blijven gaan met het 
volgen van nationale en internationale cursussen en uitwisselingen die worden vergoed door 
de gemeente in het verlengde van hun deelname aan de jongerenraad.  
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Bij casus F is structureel contact tussen de jongeren in de jongerenraad en de jongeren die 
zij vertegenwoordigen. De achterban bestaat uit voorzitters van andere jongerenorganisaties 
in de gemeente die hun eigen achterban tijdens vergaderingen vertegenwoordigen. Eens 
per maand vindt een vergadering plaats waar beide groepen jongeren elkaar treffen om de 
gang van zaken binnen de jongerenraad te bespreken. Daarnaast vergaderen jongeren in 
de jongerenraad wekelijks met elkaar. Deze gang van zaken vindt reeds sinds 1997 plaats. 

Deze ‘jongerenraad’ is samengesteld uit twee besturen, een raad- en stichtingsbestuur. 
Het raadsbestuur is samengesteld uit jongeren in de leeftijd van 19 tot 28 jaar, actief binnen 
het voortgezet onderwijs, hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs en met 
verschillende culturele achtergronden. Deze jongeren hebben ieder een specifieke functie 
met bijbehorende verantwoordelijkheden en samen zijn zij verantwoordelijk voor de dage-
lijkse gang van zaken. Het stichtingsbestuur is samengesteld uit vier volwassenen die samen 
(financieel) eindverantwoordelijke zijn voor Casus F. Zij hebben een toezichthoudende taak 
en begeleiden de participerende jongeren daar waar nodig. 

Vanuit Casus F worden adviezen in drie vormen uitgegeven, namelijk via persberich-
ten, en in de vorm van signaaladviezen en grote adviezen. De eerste twee adviesvormen 
betreffen voornamelijk ongevraagd advies. Bij grote adviezen kan het zowel om gevraagd 

Casus F
Op de eerste maandag van de maand hebben de leden van de jongerenraad zich om 18 uur verzameld 
in het gebouw van een hogeschool in plaats van in hun eigen pand. Ze zitten in een ruimte die vrijwel 
geheel is gevuld met een grote houten tafel waar ongeveer 20 personen aan kunnen zitten, maar bezet-
ten zelf slechts zeven van de 20 stoelen. Elk van de jongeren heeft iets te eten meegebracht. Ze hebben 
een uur om de gang van zaken rondom ieders functie te bespreken en om de raadsvergadering voor 
te bereiden. Om zeven uur zullen namelijk de voorzitters van een twintigtal jongerenorganisaties uit 
de gemeente bij hen aan tafel schuiven en zal de agenda van Casus F voor de komende maand door 
worden genomen, evenals de inhoud van uit te geven adviezen. 

Om kwart voor zeven komt een dame van de catering de ruimte binnen en zet koffie, thee en 
frisdrank neer. Rond zeven uur stromen de voorzitters van de jongerenorganisaties binnen, zoeken 
een plaats aan de tafel terwijl zij druk met elkaar aan de praat zijn. De leden van Casus F lopen rond en 
maken hier en daar een praatje met de andere voorzitters. Wanneer Amanda het woord vraagt en iets 
na zevenen de vergadering opent, is iedereen stil. Na de agenda, notulen en mededelingen volgt een 
bespreking van de inhoud van een uit te geven advies. Tijdens deze bespreking hebben de voorzitters 
van andere jongerenorganisaties de kans om suggesties te doen en op- en aanmerkingen te plaatsen 
bij de plannen van de jongeren in Casus F. Voordat de vergadering eindigt, vindt een rondvraag plaats. 
Na de vergadering gaat een deel van de jongeren met elkaar de kroeg in.
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als ongevraagd advies gaan. Twee leden houden zich specifiek bezig met het organiseren 
van twee grote jaarlijkse activiteiten, namelijk een jeugddebat en een sollicitatie-event voor 
studenten van het middelbaar beroepsonderwijs. 

Zowel de leden van Casus F als de jongeren die als vertegenwoordiger van hun eigen 
jongerenorganisatie deelnemen aan de raadsvergaderingen ontvangen een financiële ver-
goeding voor hun deelname. Leden van de jongerenraad ontvangen een paar honderd euro 
per maand en de achterban 20 euro per organisatie voor elke bijgewoonde vergadering.

Er is kortom beperkte diversiteit onder jongerenraden. Het grootste verschil doet zich voor 
in de naam die jongerenraden krijgen binnen een gemeente en het budget dat jongerenraden 
jaarlijks hebben te besteden. Een aantal moet het met een paar duizend euro per jaar doen, 
terwijl anderen een paar ton hebben te besteden. De financiële ruimte die een jongerenraad 
heeft, is van invloed op de wijze waarop adviezen kunnen worden uitgegeven en activiteiten 
kunnen worden georganiseerd.

De drie hierop volgende empirische hoofdstukken vormen een beschrijving van 
de wijze waarop jongerenraden van betekenis zijn voor het burgerschap van jongeren. In 
hoofdstuk 4 staat de mate van representativiteit centraal, in hoofdstuk 5 de doelstellingen 
voor jongerenraden en in hoofdstuk 6 de stijl waarmee jongeren zich binnen jongerenraden 
organiseren.
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In hoofdstuk 3 werd duidelijk wat jongerenraden zijn, hoe deze zijn georganiseerd en wie de 
jongeren zijn die hieraan deelnemen. In dit tweede empirische hoofdstuk staat de mate van 
representatie van jongerenraden centraal. Een veel gehoord punt van kritiek is namelijk dat 
jongerenraden geen representatieve adviezen uitgeven (Matthews & Limb, 1998; Van Lieshout 
et al., 2007; Barnes et al., 2003; Wyness, 2001; Freeman et al., 2003; Freeman & Aiktken – Rose, 
2005; Lowndes et al., 2001; MacNaughton et al., 2007; Perkins et al., 2007; Cavet & Sloper, 2004; 
Oliff, 2003). Adviezen omvatten vooral persoonlijke wensen en behoeften van participerende 
jongeren in plaats van wensen en behoeften van jongeren in de desbetreffende gemeenten.

Kirby en Bryson (2002) voerden een review uit van 27 onderzoeken over jongerenraden 
in het Verenigd Koninkrijk waarin zij concluderen dat vooral oudere jongeren én meiden 
deelnemen aan jongerenraden. Tegelijkertijd zijn jongeren met een niet-Britse culturele ach-
tergrond (o.a. McNeish & Newman, 2002; Cutler & Frost, n.d.; Domain, Tisdall & Hamilton, 
n.d.; Mokwena, n.d.), jongeren met een beperking (o.a. McNeish, Downie, Newman, Webster 
& Brading, 2002; Department of Health, 2002; Domain et al., n.d.) en kinderen (o.a. Hennessy, 
1999; McNeish & Newman, 2002; Sloper & Lightfoot, 2003) ondervertegenwoordigd. Oliff 
stelt zelfs dat jongerenraden voornamelijk zijn samengesteld uit volwassenen: “Contrary to 
their name, youth councils are mainly comprised of adults” (2003, p.47).

Freeman et al. (2003) maken met hun studie inzichtelijk dat volwassenen proberen om 
jongerenraden samen te stellen uit een zo divers mogelijke groep jongeren. Twee jaar later 
constateren Freeman en Aitken-Rose (2005) echter dat representatie een punt van zorg is 
in jongerenraden ondanks deze inspanningen.

Jongeren in de UK zelf zijn eveneens kritisch over de mate waarin de raad waar zij aan 
deelnemen representatieve adviezen uitgeeft, blijkt uit een studie van Wyness (2001). Op de 
vraag hoe de jongerenraad waarbij zij betrokken zijn, kan worden verbeterd, antwoorden zij 
dat het hen goed lijkt als jongeren in de jongerenraad minder redeneren vanuit persoonlijke 
belangen. “I think maybe the older councillors should probably go out and talk to people 
more rather than they seem to put their own views forward more (Hayley and Janine, 9 
years)” (Wyness, 2001, p.206).

In hoeverre jongerenraden binnen Nederlandse gemeenten representatieve adviezen 
uitgeven is niet bekend, dit vormt daarom de centrale focus van dit hoofdstuk. De vraagstel-
ling van dit hoofdstuk luidt: in hoeverre zijn jongerenraden representatief voor jongeren 
woonachtig in een gemeente?

Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Allereerst volgt een beschrijving van de betekenis die 
jongeren, begeleiders en beleidsambtenaren zelf toekennen aan representatie. De betekenis-
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sen die zij toekennen blijken weinig van elkaar te verschillen, maar vormen slechts één van 
de drie opvattingen voor representatie die Pitkin (1967) onderscheidt. Het tweede deel van 
het hoofdstuk betreft een beschrijving op basis van een dataset bestaande uit vragenlijsten 
uitgezet bij 24 jongerenraden, interviews gehouden met 77 respondenten en observaties van 
58 bijeenkomsten bij zes jongerenraden. Daaruit blijkt in welke mate de drie opvattingen 
die Pitkin onderscheidt terug zijn te zien in jongerenraden.

Representatie volgens betrokkenen

Zowel met jongeren, begeleiders als beleidsambtenaren is gesproken over de betekenis die zij 
toekennen aan het begrip representativiteit en de mate waarin zij de jongerenraad waaraan zij 
zelf verbonden zijn representatief vinden. Naar aanleiding van deze gesprekken vallen twee 
zaken op. Allereerst blijken jongeren, begeleiders en beleidsambtenaren representativiteit 
gelijk te stellen aan de mate waarin jongeren in een jongerenraad lijken op de jongeren die 
zij vertegenwoordigen in termen van sekse, leeftijd, opleidingsniveau en/of culturele achter-
grond. Begeleiders (n=15) en beleidsambtenaren (n=19) geven tijdens gesprekken allen deze 
invulling aan het concept. Zij maken telkens een vergelijking op één of twee van deze varia-
belen. Van de jongeren die werden geïnterviewd (n=43) weet driekwart niet wat het concept 
representativiteit betekent. De groep jongeren die hier wel een idee over heeft, omschrijft het 
concept representativiteit op dezelfde manier als begeleiders en beleidsambtenaren. 

Ten tweede valt op dat begeleiders, beleidsambtenaren en de jongeren die een beeld 
hebben bij het concept grotendeels van mening zijn dat hun jongerenraad representatieve 
adviezen uitgeeft. Het is slechts een enkeling die van mening is dat binnen de jongerenraad 
waar hij zelf aan is verbonden geen sprake is van representatie. 

De bedoeling is dat je qua deelnemers een gemêleerde groep hebt; beetje zwart - 

wit en beetje slim - minder slim zodat je niet alleen maar bobo’s hebt. En ja, het is nu 

in deze tijd een gekleurde samenleving en de demografie is nu zo dat het eigenlijk 

niet veel moeite kost om zwarte en witte mensen bij elkaar te brengen (Begeleider, 

expertgesprek, 2009, PD20).

Representatief, omdat het een gemêleerd gezelschap is. Multicultureel en alle oplei-

dingsniveaus zijn aanwezig (Casus 17, beleidsambtenaar; 2009, vragenlijst).

Alle opleidingsniveaus zijn vertegenwoordigd. Daarnaast komen de jongeren uit alle 

14 stadsdelen, hebben ze verschillende leeftijden en zijn ze van verschillende afkomst 

(Casus 7, begeleider, 2009, vragenlijst).



66

HOOFDSTUK 4

Vincent (19 jaar) vertelt het volgende over de mate van representatie binnen de jongerenraad 
waar hij tot voor kort actief was:

Opleiding is ook altijd goed geweest. We hebben universitaire mensen, hbo’ers zoals 

ik dan, mbo’ers, schooluitvallers en ook natuurlijk middelbare scholieren; vmbo, havo, 

vwo. Dat is altijd al zo geweest. Diversiteit is bij ons om de één of andere reden nooit 

een groot probleem geweest. Ik hoor dat heel veel jongerenraden daar moeilijkheden 

mee hebben, dat ze alleen maar vwo’ers hebben of grotendeels vwo’ers en geen enkele 

allochtone jongere. Maar ja, ik weet niet waarom het bij ons makkelijk gaat. We heb-

ben er ook veel moeite voor gedaan hoor, dat moet ik wel zeggen, maar dat is bij ons 

eigenlijk altijd wel gelukt op de een of andere manier (Casus 14, jongere, 2009, PD13).

Ook Gloria (27 jaar) geeft aan het belangrijk te vinden dat participerende jongeren een 
afspiegeling vormen van de jongeren in de gemeente:

Nou ik had dat momentje, dat was vorige week, of nou anderhalve week geleden ofzo. 

Toen zat ik inderdaad gewoon in het pand van de jongerenraad en toen keek ik om 

me heen en toen dacht ik; zo, dit vind ik nou mooi om te zien. Ik ben hier de enige 

Nederlander en de rest is echt een mix van allerlei verschillende nationaliteiten en daar 

werd ik echt blij van. Toen dacht ik; zo, dit is echt mooi (Casus F, jongere, 2009, PD31).

Op het moment dat betrokkenen de jongerenraad waarbij zij zijn betrokken niet repre-
sentatief vinden, gebruiken zij eveneens de mate waarin jongeren lijken op de groep die 
zij vertegenwoordigen als argument. De overeenkomst tussen participerende jongeren en 
jongeren in desbetreffende gemeente is in dit geval alleen laag.

Niet representatief. De jongeren hebben het opleidingsniveau havo/vwo. Tot nu toe 

ontbreken vmbo-jongeren (Casus 10, beleidsambtenaar, 2009, vragenlijst).

Deels representatief. We hebben geen minderheden (cultuur, gehandicapten, etc) 

binnen de jongerenraad (Casus B, jongere, 2009, vragenlijst).

Momenteel is de jongerenraad niet representatief omdat een aantal is gestopt. We 

streven naar verschil in leeftijd en opleidingsniveau. Hiermee proberen we een zo 

groot mogelijk deel van de jongeren te kunnen vertegenwoordigen (Casus 19, be-

geleider, 2009, vragenlijst).

Op het moment dat jongeren, begeleiders en beleidsambtenaren van mening zijn dat bin-
nen hun jongerenraad sprake is van representatie, verwijzen zij vooral naar de mate waarin 
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participerende jongeren lijken op de jongeren die zij binnen een gemeente vertegenwoor-
digen. Sekse en leeftijd spelen bij deze vergelijking nauwelijks een rol, zij kijken vooral 
naar het opleidingsniveau en de culturele achtergrond van jongeren. Een jongerenraad is 
volgens hen representatief als de mate van variatie op deze variabelen voor deelnemers 
overeenkomt met de mate van variatie op deze variabelen voor jongeren in desbetreffende 
gemeente. Maar in hoeverre is er ook sprake van representatie in de door betrokkenen 
genoemde betekenis?

Om antwoord te geven op deze vraag zijn data geanalyseerd die werden verzameld via de 
vragenlijsten die is uitgezet onder 24 jongerenraden in Nederland. Deze vragenlijst bevat 
namelijk onder andere vragen naar het aantal jongeren dat actief is in een jongerenraad, 
hun sekse, leeftijd, opleidingsniveau en culturele achtergrond.

Van 766 jongeren is informatie retour ontvangen. In een aantal gevallen is een vraag 
niet beantwoord, wat binnen de Tabellen 4.1 tot en met 4.4 is aangegeven met een liggend 
streepje ( - ). De data zijn vergeleken met regionale data uit de database StatLine van het 
CBS over het jaar 2009, hetzelfde jaar waarin de vragenlijsten binnen dit onderzoek zijn 
uitgezet en retour ontvangen. Op basis van beide datasets is een vergelijking gemaakt op 
de variabelen sekse, leeftijd, opleidingsniveau en culturele achtergrond van jongeren actief 
binnen jongerenraden en jongeren in desbetreffende gemeente. Uit deze vergelijking blijkt 
dat jongeren in een jongerenraad qua sekse, leeftijd, opleidingsniveau en culturele achter-
grond nauwelijks lijken op jongeren uit desbetreffende gemeente. 

Sekse. Meiden (n=455) zijn binnen jongerenraden in absolute aantallen beter vertegenwoor-
digd dan jongens (n=311). Daarnaast is in Tabel 4.1 zichtbaar dat bij 12 van de 24 jongeren-
raden de samenstelling voor meer dan 50 procent bestaat uit meiden, bij drie jongerenraden 
is de verhouding meiden - jongens gelijk en in zes jongerenraden zijn percentueel meer 
jongens actief. StatLine bevat geen data met betrekking tot het aantal meiden en jongens 
dat binnen een gemeente woont. Hierdoor is het niet mogelijk om een vergelijking te ma-
ken tussen jongeren in een jongerenraad en jongeren in desbetreffende gemeente op de  
variabele sekse. 

Wel bevat StatLine data met betrekking tot het aantal mannen en vrouwen in een 
gemeente, inclusief kinderen en jongeren. Binnen 15 van de 24 gemeenten zijn vrouwen 
oververtegenwoordigd ten opzicht van mannen. Bij 8 van deze 15 gemeenten zijn tevens 
meiden oververtegenwoordigd in jongerenraden (Casus A, C, 8, 18, 20, 21, 22 en 23). 
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Tabel 4.1 Sekse van participerende jongeren

Jongerenraad Gemeente

Totaal Meiden Jongens Vrouwen Mannen

N N % N % N % N %

Casus A 15 8 53 7 47 70.060 51 67.715 49

Casus B 9 3 33 6 67 47.488 51 45.928 49

Casus C 9 6 75 3 38 299.032 51 288.102 49

Casus D 16 9 56 7 44 43.738 50 44.019 50

Casus E 3 1 33 2 67 22.390 50 22.752 50

Casus F 7 3 43 4 57 299.032 51 288.102 49

Casus 7 20 6 30 14 70 72.908 51 70.304 49

Casus 8 400 260 65 140 35 383.747 51 371.858 49

Casus 9 29 15 52 14 48 11.119 49 11.432 51

Casus 10 8 4 50 4 50 70.060 51 67.715 49

Casus 11 14 9 64 5 36 15.632 50 15.834 50

Casus 12 - - - - - 71.351 50 70.691 50

Casus 13 5 3 60 2 40 28.986 49 29.664 51

Casus 14 0 - - - - 23.918 51 23.325 49

Casus 15 36 18 50 18 50 30.726 50 30.281 50

Casus 16 10 5 50 5 50 13.100 50 13.188 50

Casus 17 17 7 41 10 59 38.624 50 38.473 50

Casus 18 9 6 67 3 33 9.514 51 9.319 49

Casus 19 20 5 25 15 75 24.712 53 22.046 47

Casus 20 103 64 62 39 38 154.967 52 144.924 48

Casus 21 16 10 63 6 38 31.555 51 30.453 49

Casus 22 11 8 73 3 27 18.763 51 17.932 49

Casus 23 9 5 56 4 44 24.705 51 24.180 49

Casus 24 - - - - 73.000 51 71.055 49

Daarnaast is bij twee van de 24 jongerenraden de verdeling tussen meiden en jon-
gens gelijk en vergelijkbaar met de verdeling mannen en vrouwen binnen desbetreffende 
gemeenten die ook gelijk aan elkaar is (Casus 15 en 16). Op basis van deze data kan niet 
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eenduidig worden gesteld dat jongeren in jongerenraden qua sekse lijken op de jongeren die 
zij binnen een gemeente vertegenwoordigen. Hiervoor zouden de ruwe data moeten worden 
opgevraagd bij het CBS, ingevoerd in SPSS en per gemeente geanalyseerd op afzonderlijke 
leeftijdsgroepen binnen de categorie mannen en vrouwen. 

Leeftijd. Voor 305 van de 766 jongeren actief in jongerenraden is informatie retour ontvangen 
met betrekking tot hun leeftijd (zie Tabel 4.2). Jongeren binnen de 24 jongerenraden zijn 
tussen 13 en 31 jaar. Jongeren tussen 15 en 20 jaar zijn oververtegenwoordigd in 14 van de 
24 jongerenraden (Casus A, B, D, 9, 10, 11, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22 en 23). Bij drie van de 
24 jongerenraden komt oververtegenwoordiging van een bepaalde leeftijdscategorie binnen 
jongerenraden overeen met oververtegenwoordiging van dezelfde leeftijdscategorie onder 
jongeren in desbetreffende gemeente (Casus C, F en 11). 

Over het geheel moet echter worden geconcludeerd dat de jongeren in jongerenraden 
qua leeftijd weinig lijken op de jongeren die zij binnen een gemeente vertegenwoordigen. De 
verdeling van leeftijden van jongeren in jongerenraden komt in 21 van de 24 jongerenraden 
niet overeen met de verdeling van leeftijden van jongeren in de desbetreffende gemeente.

Educatie. Voor 338 jongeren is informatie ontvangen over hun opleidingsniveau (zie Tabel 
4.3). Jongeren in het Voortgezet Onderwijs (VO) blijken in 12 van de 24 jongerenraden 
oververtegenwoordigd in relatie tot jongeren in het Beroepsonderwijs (MBO en HBO), 
Wetenschappelijk Onderwijs (WO) en werkende jongeren (Casus A, B, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 
19, 20, 22 en 23). Jongeren binnen het Voortgezet Onderwijs zijn eveneens in 21 van de 24 
gemeenten oververtegenwoordigd. 

Bij Casus A is de verdeling over de vier onderwijsvormen onder jongeren in de jon-
gerenraad vergelijkbaar met de verdeling onder jongeren in desbetreffende gemeente. Voor 
de overige 23 jongerenraden moet worden geconcludeerd dat zowel jongeren in een raad 
als binnen desbetreffende gemeente overwegend deelnemen aan het Voortgezet Onderwijs, 
maar de aantallen van beide groepen van elkaar verschillen voor het Beroeps- en Weten-
schappelijk onderwijs. Jongeren in jongerenraden lijken daarmee qua opleidingsniveau 
matig op de jongeren die zij binnen een gemeente vertegenwoordigen.

Culturele achtergrond. Voor 334 jongeren is informatie ontvangen over hun culturele achter-
grond (zie Tabel 4.4). Jongeren met een Nederlandse culturele achtergrond zijn in 15 van de 
24 jongerenraden oververtegenwoordigd in relatie tot jongeren met een niet-Nederlandse 
culturele achtergrond. In twee van de 24 jongerenraden ligt deze verdeling echter andersom 
en zijn jongeren met een niet-Nederlandse culturele achtergrond oververtegenwoordigd 
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(Casus A en C). Tot slot is de verdeling tussen wel of geen Nederlandse culturele achtergrond 
van jongeren binnen twee jongerenraden gelijk (Casus 10 en 15). De niet-Nederlandse cul-
turele achtergrond van de 109 jongeren is voornamelijk gekoppeld aan de landen Marokko, 

Tabel 4.2 Leeftijd van participerende jongeren

Jongerenraad Gemeente

10 tot 15 
jaar

15 tot 20 
jaar

20 tot 25 
jaar

10 tot 15 jaar 15 tot 20 jaar 20 tot 25 jaar

N % N % N % N % N % N %

Casus A 0 0 10 67 4 27 25.447 30 26.972 32 32.669 38

Casus B 0 0 6 67 2 22 4.981 30 5.512 34 5.870 36

Casus C 0 0 0 0 3 38 30.862 38 35.094 31 46.225 41

Casus D 0 0 8 50 5 31 5.263 35 5.034 34 4.686 31

Casus E 0 0 0 0 3 100 2.817 37 2.811 37 1.956 26

Casus F 0 0 0 0 7 100 30.862 38 35.094 31 46.225 41

Casus 7 - - - - - - 9.123 36 8.318 33 7.743 31

Casus 8 - - - - - - 34.049 26 37.867 29 59.160 45

Casus 9 3 10 16 55 9 31 1.602 38 1.460 35 1.137 27

Casus 10 2 25 6 75 0 0 7.497 32 7.628 32 8.479 36

Casus 11 1 7 12 86 1 7 2.103 35 2.240 37 1.681 28

Casus 12 - - - - - - 8.942 36 8.670 35 7.181 29

Casus 13 0 0 1 20 4 80 4.041 36 3.991 35 3.262 29

Casus 14 - - - - - - 3.270 35 3.533 38 2.530 27

Casus 15 - - - - - - 3.262 31 3.663 34 3.708 35

Casus 16 0 0 7 70 1 10 1.678 37 1.618 35 1.273 28

Casus 17 0 0 8 47 3 18 4.779 35 4.774 35 4.205 31

Casus 18 0 0 6 67 1 11 1.173 36 1.115 34 986 30

Casus 19 0 0 20 100 0 0 2.015 31 2.190 34 2.228 35

Casus 20 20 19 67 65 16 16 12.575 20 16.285 26 33.574 54

Casus 21 0 0 7 44 6 38 4.205 35 4.108 34 3.820 31

Casus 22 3 27 4 36 2 18 1.705 21 2.325 29 4.122 51

Casus 23 2 22 5 56 2 22 3.212 36 3.142 35 2.624 29

Casus 24 - - - - - - 8.555 35 8.361 34 7.852 32
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Turkije, Suriname en de Nederlandse Antillen en in een enkel geval aan één van de volgende 
landen: Algerije, Bosnië, Brazilië, Egypte, Ethiopië, Italië, Iran, Korea, Kroatië, Nicaragua, 
Servië, Spanje, Trinidad en Tobago, Tunesië en het Verenigd Koninkrijk.

Tabel 4.4 Culturele achtergrond van jongeren

Jongerenraad Gemeente

Autochtoon Allochtoon Autochtoon Allochtoon

N % N % N % N %

Casus A 5 33 10 67 253.954 53 227.910 47

Casus B 9 100 0 0 72.758 78 20.658 22

Casus C 3 37 5 63 311.785 53 275.349 47

Casus D 10 63 6 37 68.516 78 19.241 22

Casus E 3 100 0 0 41.837 93 3.305 7

Casus F 5 71 2 29 311.785 53 275.349 47

Casus 7 - - - - 111.107 78 32.105 22

Casus 8 - - - - 381.850 51 373.755 49

Casus 9 27 93 2 7 20.920 93 1.631 7

Casus 10 4 50 4 50 111.512 81 26.263 19

Casus 11 13 93 1 7 29.202 93 2.264 7

Casus 12 - - - - 110.349 78 31.693 22

Casus 13 5 100 0 0 55.432 95 3.218 5

Casus 14 - - - - 41.150 87 6.093 13

Casus 15 18 50 18 50 47.316 78 13.691 22

Casus 16 10 100 0 0 24.379 93 1.909 7

Casus 17 13 76 4 24 64.071 83 13.026 17

Casus 18 7 78 2 22 17.005 90 1.828 10

Casus 19 12 60 8 40 33.743 72 13.015 28

Casus 20 53 51 50 49 205.498 69 94 .93 31

Casus 21 11 69 5 31 52.187 84 9.821 16

Casus 22 8 73 3 27 26.931 73 9.764 27

Casus 23 9 100 0 0 42.768 87 6.117 13

Casus 24 - - - - 107.048 74 37.007 26
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StatLine bevat geen data over de culturele achtergrond van jongeren in gemeenten, 
maar wel over data met betrekking tot het aantal autochtone en allochtone inwoners van 
een gemeente. Autochtone inwoners zijn in alle 24 gemeenten oververtegenwoordigd. De 
oververtegenwoordiging van autochtone jongeren in jongerenraden in vergelijking met de 
oververtegenwoordiging van autochtone inwoners in desbetreffende gemeente, doet ver-
moeden dat de verdeling tussen jongeren in een jongerenraad en jongeren in een gemeente 
hetzelfde is. Op basis van data uit Statline kunnen echter geen uitspraken worden gedaan 
over de verdeling tussen jongeren in een raad en jongeren in een gemeente in relatie tot 
hun culturele achtergronden, omdat deze data voor jongeren in een gemeente in Statline 
niet beschikbaar zijn.

Concluderen we op basis van de vergelijkingen op de variabelen sekse, leeftijd, opleidingsni-
veau en culturele achtergrond dat binnen jongerenraden weinig sprake is van representatie? 
Nee, daarvoor is het nu nog te vroeg. De mate waarin jongeren lijken op de groep die zij 
vertegenwoordigen, is namelijk maar één van de drie betekenissen die aan het concept kan 
worden toegekend. Deze betekenis komt overeen met wat Pitkin (1967) descriptieve represen-
tatie noemt. Uitgaan van de mate van descriptieve representatie als maat voor representatie is 
daarmee een onnodige eenzijdige insteek. Daarom zijn data eveneens geanalyseerd in relatie 
tot het conceptueel kader van Pitkin (1967) om meer gedegen uitspraken te kunnen doen 
over de mate waarin sprake is van representatie binnen jongerenraden.

Representatie volgens Hanna Pitkin

Pitkin schreef in 1967 haar boek ‘The Concept of Representation’ waarin zij uiteenzet wat zij 
verstaat onder representatie. Pitkin spreekt over een ‘totale activiteit van representatie’ die 
zij substantiële representatie noemt (1967, p.114). Aan deze totale activiteit onderscheidt zij 
vervolgens drie dimensies, namelijk descriptieve (look after), formele (act for) en symbolische 
(speak for) representatie (1967, p.116). Van substantiële representatie is sprake op het moment 
dat alle drie de dimensies in een situatie aanwezig zijn. Pitkin zegt hierover: 

But if we ask what they [leden van een politieke commissie, D.F.] are to do, in what 

sense they might correctly be called representatives, it is not a matter of rights or 

obligations, of being a symbol or a descriptive sample. Their role, the reason for label-

ling their job as ‘representing’, is to speak for, act for, look after the interests of their 

respective groups (1967, p.166). 
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Descriptieve representatie

Met descriptieve representatie verwijst Pitkin naar de mate waarin de groep representanten 
vergelijkbaar is met de groep personen die zij vertegenwoordigen. In haar boek verwoordt 
zij dit als volgt: “[…] descriptive representation, in which a person or thing stands for others 
‘by being sufficiently like them’” (Pitkin, 1967, p.80).

In relatie tot een politieke setting merkt Pitkin op dat ‘standing for’, waarmee zij verwijst 
naar de totale activiteit van representatie, een ideale situatie is en daarmee praktisch niet 
realiseerbaar. In politieke settingen dient volgens Pitkin elke keer opnieuw te worden geke-
ken naar welke kenmerken nu precies relevant zijn om van vertegenwoordiging te kunnen 
spreken. De mate waarin sprake is van descriptieve representatie is daarmee sterk situatie- en 
thema gebonden. Oftewel, afhankelijk van de context waarin representatie plaatsvindt en 
afhankelijk van de inhoudelijke thematiek die tijdens processen van representatie centraal 
staat. Pitkin merkt hier zelf over op:

In politics, too, representation as ‘standing for’ by resemblance, as being a copy of 

an original, is always a question of which characteristics are politically relevant for 

reproduction. In a general sense, we are very much aware that politically significant 

characteristics vary with time and place, and that the doctrines about them vary as 

well (1967, p.87).

Binnen dit onderzoek is een vergelijking gemaakt op basis van de variabelen sekse, leeftijd, 
opleidingsniveau en culturele achtergrond. Variabelen die jongeren, begeleiders en be-
leidsambtenaren zelf aanhalen wanneer zij een vergelijking trekken tussen participerende 
jongeren en jongeren in een gemeente. In de vorige paragraaf bleek dat jongeren in jonge-
renraden weinig representatief zijn in descriptieve zin. Maar in hoeverre blijkt sprake van 
formele en symbolische representatie in jongerenraden? Hieronder zal antwoord op deze 
vraag worden gegeven.

Formele representatie

Een tweede dimensie die Pitkin onderscheidt aan de totale activiteit van representatie noemt 
zij formele representatie. Met deze dimensie verwijst zij naar wijze waarop representanten 
op hun post komen en verantwoording afleggen aan hun achterban (Contandriopoulos, 
2004). De dimensie valt uiteen in twee varianten, namelijk middelen die worden ingezet 
voor het autoriseren van representanten door de achterban (authorization) zoals verkiezen, 
benoemen of ad random selecteren en middelen die worden ingezet voor het verantwoor-
ding afleggen door representanten aan hun achterban (accountability) bijvoorbeeld via 
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open ledenvergaderingen. Pitkin verwoordt het verschil tussen beide invalshoeken binnen 
formele representatie als volgt “Where the one group defines a representative as someone 
who has been elected (authorization), the other defines him as someone who will be subject 
to election (held to account)” (1967, p.58). 

Autorisatie

Het autoriseren van representanten begint bij het werven van potentiele representanten. 
Via de vragenlijsten is gevraagd naar de wijze waarop de 24 jongerenraden leden werven 
en voor 21 jongerenraden zijn data retour ontvangen. In 13 van de 21 jongerenraden zijn 
zowel jongeren als begeleiders en/of beleidsambtenaren betrokken bij het werven van nieuwe 
leden. Tijdens de werving maken zij gebruik van verschillende middelen, zoals promotie-
campagnes, persberichten, internetsites, open dagen, mond-tot-mond reclame, flyers en 
sociale media. Bij acht van de 21 jongerenraden zijn jongeren zelf verantwoordelijk voor 
het werven van nieuwe leden. 

Tijdens de interviews vertellen jongeren dat zij zelf via een klasgenoot, vriend of vrien-
din in contact zijn gekomen met de jongerenraad. Het sociaal netwerk van al participerende 
jongeren speelt een belangrijke rol bij de werving van nieuwe leden. Jongeren vertellen hier 
zelf het volgende over.

Bob en Arjen kwamen bij ons in de klas iets vertellen over de jongerenraad. Ze wilden 

de jongerenraad bekend maken onder mensen en mensen trekken. En ja, wat ze al-

lemaal vertelden dat leek me best interessant enzo. Dus toen ben ik gewoon een keer 

gaan kijken en ja dat was gewoon hartstikke gezellig (Casus D, jongere, 2009, PD40).

Ik zit sinds september 2008 bij de jongerenraad. Ik ben gevraagd door een vriendin die 

deze in 2006 heeft opgestart met een andere jongen samen. Die hebben het plan voor 

de jongerenraad geschreven. In 2008 kwam de voorzitter die er toen was steeds minder 

naar bijeenkomsten. Het hield een beetje op en ze waren op zoek naar een nieuwe 

voorzitter. Dus die vriendin kwam naar me toe en zei dat haar dit iets voor mij leek. Ik 

zei dat het me wel een leuk hobbyproject leek. Sinds september ben ik dus voorzitter 

maar daarvoor heb ik er nooit iets mee te maken gehad (Casus 9, jongere, 2009, PD3).

Ik weet nog wel toen ik voor het eerst van de jongerenraad hoorde. Toen ik het af-

fiche zag ben ik hier een keer langsgelopen, maar toen ik er echt van hoorde dat was 

in oktober volgens mij. Dat was toen Pim opeens op straat stond. Ik kende hem al 

van gezicht en alles. En die zei ‘ja, jij komt gezellig naar de jongerenraad toch’. Nou ja, 

toen dacht ik dat is wel echt iets waar ik me voor interesseer, dus waarom niet (Casus 

B, jongere, 2010, PD56).  
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Pim blijkt ook van betekenis te zijn bij het werven van een ander lid actief in desbetreffende 
jongerenraad.

Toen Pim op me afstapte op school met een flyer van ‘kom vanavond ook, de jonge-

renraad organiseert dit’. Toen heb ik gezegd van ‘ok, ik kom wel’, maar het was alleen 

maar vanwege hem. Ja, hij was een vriend van mij dus ik dacht ik ga er wel effe heen 

om te kijken wat het was. Ik wist totaal niet wat het inhoudt enzo, en het was kermis 

dus ik dacht na ja ik ga daar wel het feestje voortzetten. Maar ja, toen vond ik het wel 

leuk eigenlijk (Casus B, jongere, 2010, PD51).

Jongeren raken dus via-via op de hoogte van het bestaan van een jongerenraad. De eventuele 
formele middelen die jongeren, begeleiders en beleidsambtenaren inzetten voor werving 
van nieuwe leden spelen hierbij nauwelijks een rol van betekenis. Tijdens gesprekken met 
jongeren, begeleiders en beleidsambtenaren en tijdens observatie van diverse bijeenkomsten 
is ook aandacht besteed aan de wijze waarop zij formele middelen inzetten voor autorisatie 
van jongeren in de rol van representant. 

Bij drie van de zes jongerenraden (Casus B, D en E) maken jongeren, begeleiders en 
beleidsambtenaren geen gebruik van formele middelen voor het autoriseren van jongeren, 
maar waaien jongeren via-via aan. Deze jongere kan van de één op de andere dag beslissen 
om deel te nemen aan bijeenkomsten van deze jongerenraden. Stoppen met deelname kent 
dezelfde vrijblijvendheid. Zo blijkt bijvoorbeeld uit de volgende vergadering bij Casus B 
(PD112, 2009). Joost is nieuw bij de jongerenraad. Hij heeft voorafgaand aan de vergadering 
een mail gestuurd met het bericht dat hij Pim van school kent, graag wil deelnemen aan de 
jongerenraad en schuift deze vergadering voor het eerst aan. Dianne de begeleider van de 
jongeren is ook bij de vergadering aanwezig. De komst van Joost krijgt kort aandacht, maar 
een duidelijk welkom krijgt Joost niet. Formele procedures worden niet doorlopen, Joost 
draait tijdens de vergadering mee alsof hij al tijden deel uitmaakt van de groep.

Op woensdagavond om 19.05 uur komen Bart, Dianne en Joost de vergaderruimte in 

de Openbare Bibliotheek binnen. Zij hangen hun jas aan de kapstok en gaan aan de 

houtentafel zitten die midden in de ruimte staat. Marit en Joost schudden elkaar de 

hand. Vervolgens kletsen Dianne en Joost wat met elkaar terwijl Bart en Marit zitten 

te luisteren. Om 19.10 uur zegt Marit dat ze wil beginnen met de vergadering. Dianne 

vraagt of zij de enige jongeren zijn die vanavond aanwezig zijn. Marit krijgt een sms, 

deze is van Roos die laat weten dat ze later bij de vergadering aanwezig is omdat haar 

bijbaantje bij de Albert Heijn uitloopt. Dianne belt Pim, Amber en Lars, maar krijgt bij 

geen van de jongeren gehoor en spreekt hun voicemail in.



78

HOOFDSTUK 4

Dianne vraagt aan Marit of Joost en zij elkaar al eens eerder hebben ontmoet. 

Marit zegt dat ze elkaar alleen eerder via de mail hebben gesproken. Dianne, Marit, 

Joost en Bart maken grapjes over de details die tijdens dit mailcontact al dan niet 

besproken zouden zijn, totdat Marit aangeeft met de vergadering te willen beginnen.

Bij drie andere jongerenraden (Casus A, C en F) spelen formele middelen wel een rol tijdens 
het autoriseren van representanten. Jongeren worden bij twee van de drie jongerenraden 
(Casus A en C) door de begeleider en/of de jongeren de raad geselecteerd als representant. 
Aan deze benoeming gaat een proces vooraf. Geïnteresseerde jongeren schrijven op een 
vacature, waarna de begeleider en/of de jongeren brieven selecteren, kandidaten uitnodigen 
voor een gesprek en uiteindelijk een jongere als representant kiezen. 

De achterban die deze jongeren vertegenwoordigen speelt echter geen rol in het au-
toriseren van representanten, waarmee geen sprake is van formele representatie. Zo ook bij 
Casus A, waar jongeren en hun begeleider gedurende meerdere vergaderingen bezig zijn 
met de sollicitatieprocedure van een aantal nieuwe leden voor de jongerenraad.

Chris, de begeleider van de jongeren, vertelt de jongeren tijdens de vergadering op 

donderdag 20 oktober 2009 (PD 113) dat hij samen met een aantal van hen sollicita-

tiegesprekken heeft gehouden met drie jongens die geïnteresseerd zijn in deelname 

aan de jongerenraad. Hij vraagt Nora om de andere jongeren te vertellen hoe de 

gesprekken zijn verlopen en Nora begint te vertellen. De drie jongens die hebben 

gesolliciteerd zijn alle drie vrienden van Christofer die al enige tijd deelneemt. Wan-

neer Nora is uitverteld, vraagt Chris aan de jongeren die bij de sollicitatiegesprekken 

hebben gezeten welk cijfer ze de sollicitanten zouden geven. Ali krijgt van de vier 

jongeren driemaal een 8 en één keer een 9, Mohammed een 5, 5.5, 6 en 6.5 en Jous-

sef een 5.75, een 6 en tweemaal een 7. Chris zegt dat ze binnen de jongerenraad een 

sollicitatieprocedure hebben bedacht waarbij sollicitanten eerst op gesprek gaan, 

vervolgens een vergadering bijwonen en tot slot een presentatie geven over de 

portefeuille die zij binnen de jongerenraad willen beheren. Hij vervolgt met te zeg-

gen dat hij op basis van de cijfers twee van de drie jongeren wil uitnodigen voor de 

volgende vergadering.

In de daaropvolgende vergadering op donderdag 12 november 2009 (PD115) komen de 
sollicitanten opnieuw ter sprake nadat Christofer aan Chris heeft gevraagd wat de stand van 
zaken is rondom de sollicitaties. De jongeren uit de jongerenraad evalueren de sollicitanten, 
de achterban speelt hierin geen rol.



79

NameNS wie? 

Chris zegt dat hij de jongeren heeft gemaild om uit te nodigen voor deze vergade-

ring maar nog niets van hen heeft terug gehoord. Hij vervolgt met te vertellen dat 

hij de jongeren via de mail heeft laten weten dat zij uiterlijk morgen van hem horen 

of ze het zijn geworden en zegt met de groep kort te willen bespreken of ze de drie 

jongens al dan niet aannemen. Fatima zegt dat ze vindt dat Ali bij de jongerenraad 

kan aansluiten, waarop Christofer vertelt Ali deze week tijdens het leren in de biblio-

theek te hebben gevraagd of hij dit wil en Ali wil zelf graag deelnemen. Chris zegt 

Ali te zullen vertellen dat hij is aangenomen en vraagt aan de jongeren wat zij van 

Mohammed vinden. Fatima zegt niet zeker te weten of ze hem aan moeten nemen, 

omdat zij hem onzeker over vond komen tijdens het sollicitatiegesprek. Nora vindt 

dat Mohammed aangenomen kan worden en John en Ana pleiten voor het houden 

van een tweede sollicitatiegesprek. Chris zegt dat ze in het verleden nieuwe leden 

wel eens een schrijfopdracht hebben laten maken en stelt voor om Mohammed en 

Joussef ook te vragen om dat te doen. Ana zegt dit een goed idee te vinden, waarop 

Chris zegt de jongens te zullen mailen en dat hij nu met de jongeren wil praten over 

de radio uitzending van aanstaande zondag die gevuld moet worden met thema’s.  

Tijdens de daaropvolgende vergadering op donderdag 26 november 2009 (PD118) is Ali 
voor het eerst aanwezig bij de vergadering. De sollicitatie van Mohammed en Joussef komt 
ter sprake tijdens de rondvraag. 

Chris zegt tegen de jongeren dat Mohammed en Joussef ieder een brief hebben ge-

schreven, dat hij deze brief afgelopen week naar alle jongeren heeft gemaild en vraagt 

wie van de jongeren de brief heeft gelezen. Geen van de jongeren beantwoordt de 

vraag van Chris. In plaats daarvan kletsen zij met elkaar en na enige minuten snijdt 

Chris het volgende agendapunt aan.

De eerst volgende reguliere vergadering vindt plaats op 21 januari 2010 (PD122). Aan deze 
vergadering neemt Mohammed ook deel. Joussef is gedurende de zes maanden dat deze 
jongerenraad is gevolgd niet bij vergaderingen aanwezig geweest. Twee sollicitanten zijn 
uiteindelijk aangenomen, waarbij de jongeren bij Ali duidelijk aan hebben aangegeven dat 
hij deel kon nemen. Bij Mohammed deden zij dit niet. Tijdens de eerste vergadering dat Mo-
hammed aanwezig is, stellen de jongeren zijn aanwezigheid echter niet verder ter discussie.

Uit deze situatiebeschrijving blijkt dat binnen Casus D wel sprake is van een sollici-
tatieprocedure die de begeleider gaandeweg telkens iets uitbreidt, maar dat de jongeren die 
vanuit de jongerenraad worden vertegenwoordigd hierin geen rol spelen. Het zijn de jongeren 
in de jongerenraad samen met hun begeleider die bepalen welke jongere toe kan treden tot 
de jongerenraad. Of het is een jongere zelf die bepaalt dat hij gaat deelnemen ongeacht de 
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lopende procedure, zoals in het geval van Mohammed. Een keuze die de jongeren in de 
raad evenals hun begeleider vervolgens gedogen en tijdens vergaderingen verder niet ter 
sprake brengen.

Binnen één van de zes jongerenraden (Casus F) is wel sprake van formele representatie in 
de zin van autorisatie. Jongeren in deze jongerenraad organiseren verkiezingen tijdens een 
open ledenvergadering voor het autoriseren van nieuwe leden als representant door de 
achterban. Het proces tot aan de verkiezingen verschilt bij deze jongerenraad niet veel van 
een sollicitatieprocedure bij andere jongerenraden. Geïnteresseerde jongeren schrijven op 
een vacature, nemen deel aan een eerste gespreksronde en op basis van dit gesprek besluiten 
de aanwezige leden van de raad of de kandidaat zichzelf verkiesbaar mag stellen tijdens 
een open ledenvergadering. Hieronder volgt een situatiebeschrijving waaruit blijkt hoe het 
verkiezen van kandidaten vorm krijgt. Het betreft in dit geval de verkiezing van een nieuwe 
voorzitter uit twee kandidaten. 

Bij een open ledenvergadering bij deze jongerenraad zijn verschillende partijen aanwe-
zig. Allereerst de jongeren die zelf in de raad participeren. Daarnaast zijn de voorzitters van 
andere jongerenorganisaties in de gemeente aanwezig. Deze voorzitters vertegenwoordigen 
de leden van hun eigen organisatie via de besluiten die zij nemen en een aantal van deze 
organisaties heeft stemrecht tijdens verkiezingen. Een stemming is geldig op het moment 
dat vijf of meer voorzitters een stem uitbrengen namens hun eigen organisatie. Tot slot zijn 
jongeren aanwezig die aan de jongerenraad zijn verbonden als vrijwilliger. Dit zijn jongeren 
die niet structureel deel uit maken van de raad maar op incidentiele basis helpen bij het 
organiseren van activiteiten of het uitbrengen van adviezen.  

Het is maandagavond, de wekelijkse bestuursvergadering is een uur geleden afgerond 

en de verkiezing van de nieuwe voorzitter die daar gelijk op aansloot, is bijna ten 

einde. Beide kandidaten hebben zichzelf voorgesteld en hun speerpunt toegelicht, 

waarna de voorzitters van de aanwezige jongerenorganisaties hen verschillende 

vragen hebben gesteld die zij hebben beantwoord. Vervolgens is Celine (secretaris 

binnen de jongerenraad) opgestaan en heeft 11 stembriefjes uitgedeeld aan de 

aanwezige voorzitters. Terwijl de jongeren die geen stembriefje hebben ontvangen 

wat met elkaar kletsen, schrijven de jongeren met een stembriefje er iets op, vouwen 

het dicht en stoppen het in een hoed die voor de voorzitter van de jongerenraad 

op tafel staat. Wanneer alle stembriefjes in de hoed zitten, vraagt de voorzitter om 

stilte en leest hardop één voor één de tekst de briefjes voor onder toeziend oog van 

de secretaris die naast hem staat. Zeven van de 11 jongerenorganisaties hebben 

gestemd voor Amanda, twee van de 11 voor Gloria en weer twee van de 11 hebben 
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blanco gestemd. De voorzitter zegt dat Amanda daarmee is verkozen tot de nieuwe 

voorzitter van de raad en onder luid applaus van de aanwezige jongeren feliciteert 

hij haar (Casus F, 2009, PD73).

In deze paragraaf werd duidelijk dat jongeren in twee jongerenraden gebruik maken van een 
sollicitatieprocedure om jongeren te autoriseren als representant, maar speelt de achterban 
hierin geen rol. Bij één jongerenraad volgt op de sollicitatieprocedure een verkiezing. Aan 
deze verkiezing neemt ook de achterban deel gevormd door voorzitters van andere jonge-
renorganisaties actief in de gemeente. Zij zijn degenen die namens hun eigen achterban 
bepalen of een kandidaat toe kan treden als representant tot de jongerenraad, waarmee 
sprake is van autoriseren volgens de invulling van Pitkin (1967). 

Verantwoorden

Formele middelen worden ook gebruikt voor het afleggen van verantwoording door partici-
perende jongeren aan hun achterban. In dat geval is een open ledenvergadering het gekozen 
middel. Deze vinden bij twee van de zes jongerenraden (Casus A en F) maandelijks plaats. Bij 
de overige vier jongerenraden (Casus B, C, D en E) leggen representanten geen verantwoor-
ding af over hun handelen aan de achterban die zij met dit handelen vertegenwoordigen. Wel 
worden in alle 24 jongerenraden jaarverslagen geschreven, door jongeren zelf of door hun 
begeleiders. In dit jaarverslag staat beschreven welke activiteiten jongeren dat jaar hebben 
uitgevoerd en op welke wijze ontvangen gelden zijn besteed. Hoewel iedereen het jaarverslag 
op kan vragen, zijn het vooral beleidsambtenaren die het jaarverslag daadwerkelijk lezen. 

De open ledenvergaderingen vormen een moment waarop leden van een jongerenraad 
direct in contact staan met de jongeren die zij vanuit de jongerenraad vertegenwoordigen. 
Een dergelijke vergadering kent een structuur die vergelijkbaar is met de reguliere verga-
deringen binnen de jongerenraden. Eén voor één vertellen leden van de jongerenraad waar 
zij de afgelopen tijd mee bezig zijn geweest, waarna de aanwezige jongeren hen hier vragen 
over kunnen stellen. Gesprekken gaan vooral over de inhoud van een uit te geven advies of 
een te organiseren activiteit voor jongeren binnen desbetreffende gemeente.

Observaties van open ledenvergaderingen maken inzichtelijk dat zich tijdens deze 
vergaderingen situaties voordoen waarin jongeren ideeën en plannen hebben ontwikkeld, 
deze vervolgens aan hun achterban presenteren, waarna de achterban van mening is dat deze 
ideeën en plannen niet passen bij de taak die de jongerenraad heeft te vervullen. Hieronder 
volgt een situatiebeschrijving waarin leden van Casus F, jonge meiden binnen de gemeente 
willen stimuleren tot het nemen van de prikpil en de achterban daar bezwaar tegen maakt. 
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Tijdens de open ledenvergadering van deze maand is door bestuursleden ‘adviezen’ 

aan de andere jongeren de stelling gepresenteerd dat ‘jongeren binnen de gemeente 

vanuit de jongerenraad gestimuleerd moeten worden tot het halen van de prikpil’. 

Nadat alle jongeren hebben laten weten hoe zij over deze stelling denken, vraagt 

Mandy (voorzitter bij een politieke jongerenorganisatie) aan de voorzitter het woord. 

Zij geeft aan het niet de taak van de jongerenraad te vinden om deze ontwikkelingen 

binnen de gemeente te stimuleren. In plaats daarvan zou de jongerenraad, volgens 

haar, zich bezig moeten houden met het signaleren van zaken die niet goed gaan 

binnen de gemeente. Dirk (bestuurslid) reageert door te zeggen dat het thema tij-

dens een gesprek met de wethouder ter sprake is gekomen, waarbij de wethouder 

hem heeft verteld over ontwikkelingen die op het moment gaande zijn binnen de 

gemeente rondom dit thema. Hij zegt dat hij vindt dat Mandy gelijk heeft; de jonge-

renraad heeft een signalerende functie en daar moeten ze zich dan ook aan houden 

(Casus F, 2009, PD87).

De achterban spreekt haar representanten aan op uit te voeren plannen. Deze plannen pas-
sen niet bij de opdracht die de jongerenraad heeft. Nadat dit door de achterban kenbaar is 
gemaakt, geeft het bestuurslid ‘adviezen’ te kennen het handelen aan te passen. Een voor-
beeld waarin representanten verantwoording afleggen aan hun achterban en op basis van 
de reactie van de achterban hun handelen aanpassen, waarmee sprake is van de invulling 
die Pitkin (1967) geeft aan verantwoording afleggen als aspect van formele representatie.

Slechts binnen één van de 24 jongerenraden (Casus F) is sprake van formele represen-
tatie volgens de invulling die Pitkin hieraan geeft. De achterban bij deze jongerenraad is 
echter alleen samengesteld uit jongeren die lid zijn bij andere jongeren binnen de gemeente. 
Jongeren die zich niet aan een jongerenorganisatie hebben verbonden, zijn niet in de gele-
genheid om jongeren in jongerenraden aan te spreken op hun functioneren of te autoriseren 
als hun representant.

Casus F onderscheidt zich van de andere jongerenraden door de structuur die is ont-
wikkeld voor het raadplegen van de achterban. Voorzitters van andere jongerenorganisaties 
komen maandelijks bij elkaar, waardoor maandelijks overleg plaatsvindt tussen deelnemers 
en achterban. Behalve dat de achterban haar stem wil laten horen, krijgt zij eveneens een 
vergoeding van 20 euro per organisatie per bijeenkomst van de gemeente. Een extra motivatie 
voor de achterban om structureel aan deze bijeenkomsten deel te blijven nemen.

De overige jongerenraden zijn weinig representatief in formele zin. Jongeren, bege-
leiders en beleidsambtenaren maken wel gebruik van sollicitatieprocedures om jongeren 
te installeren als lid van een jongerenraad. Het zijn echter de jongeren in de jongerenraad 
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zelf en/of hun begeleider die bepalen wie daadwerkelijk toetreedt als representant van jon-
geren in desbetreffende gemeente. De achterban speelt zelf geen rol in het autoriseren van 
of verantwoording afleggen door representanten over hun handelen.

Symbolische representatie

De achterban speelt eveneens geen actieve rol in relatie tot de derde dimensie van repre-
sentatie (Pitkin, 1967), namelijk symbolische representatie. Met deze opvatting van repre-
sentatie verwijst Pitkin naar de wederkerige relatie tussen representant en degene die hij 
vertegenwoordigt. Wederkerigheid waarbij de representant niet enkel de achterban dient 
te vertegenwoordigen, maar moet zorgen dat deze zich ook vertegenwoordigd voelt. Zo 
zegt Pitkin: 

Representing means being-believed-in or accepted-as a symbol of the nation by the 

represented, the people who make up the nation’ (1967, p.104). […] ‘The existence of 

representation is to be measured by the state of mind, the condition of satisfaction or 

belief, of certain people, be they the represented or the audience. This makes repre-

sentation a kind of two-way correspondence it ‘concerns the agreement prevailing 

between the ruler and ruled (1967, p.106). 

Pitkin is in haar beschrijving niet concreet over de wijze waarop deze wederkerig relatie vorm 
en inhoud krijgt. Dient de achterban bijvoorbeeld op de hoogte te zijn van het bestaan van 
een jongerenraad om zich vertegenwoordigd te kunnen voelen? Of is een algemeen gevoel 
van je vertegenwoordigd voelen in de maatschappij onder de achterban voldoende om van 
symbolische representatie te kunnen spreken? Wanneer de achterban wel op de hoogte dient 
te zijn van het bestaan van een jongerenraad om zich vertegenwoordigd te kunnen voelen, 
dient deze dan in direct contact te staan met de representant of is dit directe contact geen 
voorwaarde voor symbolische representatie? Contact lijkt toch wel een vereiste om een stem 
van anderen te kunnen vertegenwoordigen of anderen het gevoel te geven vertegenwoordigd 
te zijn. Geen contact maakt dat een jongerenraad onbekend blijft bij de achterban en van 
een gevoel van vertegenwoordigd worden geen sprake kan zijn.

Binnen dit onderzoek is niet direct contact gelegd met de achterban, omdat dit niet mogelijk 
was gezien het kader waarbinnen het onderzoek is uitgevoerd. Daarmee is niet op basis van 
data analyse inzichtelijk gemaakt of de achterban van verschillende jongerenraden zich 
vertegenwoordigd voelt in processen van besluitvorming door participerende jongeren in 
jongerenraden.
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Wel zijn vragenlijsten, interviews en observaties geanalyseerd. Uit deze analyse blijkt 
dat jongeren in twee van de 24 jongerenraden (Casus A en F) open ledenvergaderingen 
plannen waar direct contact met de achterban kan plaatsvinden. Uit de data blijkt echter 
niet of er sprake is van symbolische representatie, aangezien alleen het perspectief van de 
deelnemers bekend is. Binnen dit onderzoek kan niet worden gesteld of sprake is van sym-
bolische representatie, bij Casus A en Casus F is wel sprake van het noodzakelijke contact 
om deze dimensie van representatie te realiseren.

Hoewel symbolische representatie niet blijkt uit analyse van deze dataset, blijkt wel dat jon-
geren in drie van de zes casussen (Casus B, D en F) vanuit een ‘liberale blik’ praten over 
de uitwerking van bepaald beleid op andere jongeren binnen de desbetreffende gemeente. 
Jongeren in een jongerenraad verplaatsen zich niet zozeer in het perspectief van anderen. 
Zij praten over de invloed van beleid, wat zij uitdrukken in de ‘mate waarin beleid ‘schade’ 
oplevert voor jongeren in de gemeente’. Jongeren willen bijvoorbeeld voorkomen dat beleid 
in de weg staat van wat andere jongeren leuk of belangrijk vinden, zoals het stichten van 
een gezin of hard rondrijden op een brommer.

Bij Casus A en C is niet waargenomen dat jongeren praten over de uitwerking van 
beleid op andere jongeren binnen een gemeente, omdat jongeren hier vooral in gesprek zijn 
over processen die zich afspelen binnen de jongerenraad en/of adviezen uitgeven op basis 
van hun persoonlijke perspectief. Tot slot hebben bij Casus E gedurende de zes maanden 
geen bijeenkomsten plaatsgevonden.

De ‘liberale blik’ van waaruit participerende jongeren praten over de invloed van beleid 
op jongeren binnen een gemeente blijkt bijvoorbeeld uit onderstaande situatiebeschrijving 
bij Casus F, waar jongeren met elkaar in gesprek zijn over de consequentie van het invoeren 
van de prikpil voor meiden in de gemeente.  

Menno (vrijwilliger) zegt zich af te vragen in hoeverre de leden van de jongerenraad 

zich mogen bemoeien met iemands privéleven, waarop Joshua het vermoeden uit-

spreekt dat het thema prikpil nog wel eens tot een interessante discussie zou kunnen 

leiden binnen de gemeente. Stef (stemgerechtigde jongerenorganisatie) geeft aan 

het belangrijk te vinden dat ergens een grens ligt als het gaat om in welke situaties 

de prikpil al dan niet verplicht is voor jonge meiden. Menno zegt bang te zijn dat de 

discussie rondom de prikpil uiteindelijk doorschiet, bijvoorbeeld in dat het wel of geen 

kinderen mogen krijgen dadelijk is gekoppeld aan een bepaalde inkomensgrens, wat 

volgens hem een gevaarlijke ontwikkeling zou zijn (Casus F, 2009, PD75).
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Uit deze situatiebeschrijving blijkt dat jongeren zich zorgen maken over het verloop van 
de discussie. Zij zijn bang dat deze uitmondt in het verplicht stellen van de pil op basis van 
willekeurige criteria.

Een vergelijkbare gesprek, maar met betrekking tot een ander thema, is weergegeven in het 
tekstfragment hieronder, afkomstig van Casus B. Jongeren zijn hier met elkaar in gesprek 
over een brommeractie die ze willen opzetten. Joost heeft namelijk gehoord dat de politie de 
komende weken brommers van de weg gaat halen voor snelheidscontroles. Wanneer deze 
te hard kunnen rijden worden boetes uitgedeeld, of worden de brommers zelfs in beslag 
genomen (PD123, 2010).

Joost vertelt de anderen dat hij met hen een dag wil organiseren voor geregistreerde 

brommerrijders. Tijdens deze dag kunnen jongeren rijtraining krijgen zodat zij be-

hendiger worden in het besturen van hun brommer en bijgepraat worden over de 

toegestane snelheid van de apparaten, zodat zij bij controle door de politie niet voor 

verassingen komen te staan. Lars zegt iemand te kennen bij een welzijnsorganisatie 

binnen de gemeente die hij kan vragen om informatie met betrekking tot het opzet-

ten van zo’n dag. Marit vraagt Lars om dit te doen en stelt voor om de brommeractie 

tijdens de volgende vergadering opnieuw te bespreken.

Joost maakt zich druk over de invloed van de politiecontrole op jongeren die een brommer 
of scooter rijden. Hij geeft geen signalen van andere jongeren ontvangen dat zij behoefte 
hebben aan een dergelijke actie, wel rijdt hij zelf brommer. Met deze actie wil Joost voorko-
men dat jongeren op de bon worden geslingerd of hun brommer kwijtraken omdat deze te 
hard kan rijden, zonder dat zij zich hiervan bewust zijn. Via deze actie kunnen jongeren hun 
brommer laten controleren zodat ze weten wat de maximale snelheid is van hun brommer 
en bij een eventuele controle niet op de bon worden geslingerd.

Representatie

In dit hoofdstuk is stilgestaan bij de mate waarin sprake is van representatie binnen jonge-
renraden. In eerste instantie is gesproken met jongeren, begeleiders en beleidsambtenaren 
over de betekenis die zij zelf toekennen aan het concept. Voor hen staat representatie gelijk 
aan de mate waarin participerende jongeren qua sekse, leeftijd, opleidingsniveau en/of cul-
turele achtergrond lijken op de jongeren die zij vertegenwoordigen. Hen is tevens gevraagd 
of in hun jongerenraad sprake is van representatie en het merendeel is van mening dat dit 
het geval is. Argumenten die zij aanhalen hebben betrekking op de overeenkomst tussen 
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diversiteit onder participerende jongeren op eerder genoemde variabelen en diversiteit op 
deze variabelen onder jongeren in een gemeente.

Via vragenlijsten zijn data verzameld voor de variabelen sekse, leeftijd, opleidingsni-
veau en culturele achtergrond van jongeren actief in 24 jongerenraden. Deze data zijn ver-
geleken met een dataset afkomstig uit de database StatLine van het CBS. Over het algemeen 
zijn in jongerenraden autochtone meiden in de leeftijd van 15 tot 20 jaar actief binnen het 
Voortgezet Onderwijs oververtegenwoordigd, maar deze oververtegenwoordiging werd niet 
teruggevonden in de dataset uit Statline.

Concluderen we daarmee nu dat in jongerenraden geen sprake is van representatie? Nee, 
dat concluderen we nog niet. De conceptualisatie van representatie door Pitkin (1967) biedt 
namelijk de mogelijkheid om op een meer gelaagde wijze naar representatie te kijken. Pitkin 
onderscheidt aan de totale activiteit van representatie drie dimensies: descriptieve, formele en 
symbolische representatie. Descriptieve representatie van Pitkin komt overeen met de betekenis 
die jongeren, begeleiders en beleidsambtenaren zelf toekennen aan representatie, namelijk 
de mate waarin participerende jongeren lijken op hun achterban qua algemene kenmerken. 
Formele representatie staat voor de formele middelen die worden ingezet voor autorisatie 
van representanten door de achterban en het afleggen van verantwoording door de repre-
sentant aan de achterban. Symbolische representatie verwijst ten slotte naar de wederkerige 
relatie tussen representant en achterban en naar een achterban die zich door het handelen 
van de representant daadwerkelijk vertegenwoordigd voelt in processen van besluitvorming. 

Uit analyses van een dataset bestaande uit vragenlijsten uitgezet bij 24 jongerenraden, in-
terviews met 77 jongeren, begeleiders en beleidsambtenaren en observaties van 58 bijeen-
komsten bij zes jongerenraden blijkt dat in jongerenraden weinig sprake is van substantiële 
representatie. Eén jongerenraad (Casus F) vormt hierop een uitzondering. Naast dat jongeren 
in de jongerenraad aardig lijken op de jongeren die zij vertegenwoordigen, onderscheidt deze 
jongerenraad zich van de andere raden met de structuur waarmee contact tussen deelnemers 
en jongeren in een gemeente vorm krijgt. Maandelijks komen deelnemers en voorzitters 
van andere jongerenorganisatie in de gemeente bijeen en wisselen met elkaar perspectieven 
uit. Deze voorzitters vertegenwoordigen tijdens deze bijeenkomsten de leden van hun eigen 
jongerenorganisatie en voor elke vergadering die zij aanwezig zijn ontvangt de jongerenor-
ganisatie 20 euro van de gemeente. Het is precies dit concrete contact tussen jongeren in de 
jongerenraad en jongeren die zij vertegenwoordigen wat formele en symbolische representatie 
mogelijk maakt. Door dit contact is de achterban in staat om representanten te autoriseren, 
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kunnen representanten verantwoording afleggen aan de achterban en is er de mogelijkheid 
voor dialoog op basis waarvan representanten de gemeente adviseren.

Binnen de overige vijf jongerenraden komt substantiële representatie niet goed van de 
grond. Jongeren lijken beperkt op de jongeren die zij vertegenwoordigen qua sekse, leef-
tijd, opleidingsniveau en culturele achtergrond. Daarnaast maken jongeren, begeleiders en 
beleidsambtenaren binnen een aantal jongerenraden gebruik van sollicitatieprocedures en 
open ledenvergaderingen om vorm te geven aan autorisatie en verantwoording, maar spelen 
jongeren uit gemeenten hierin geen rol van betekenis. Tot slot onderhouden jongeren in 
deze jongerenraden nauwelijks contact met jongeren binnen de gemeente, waarmee geen 
sprake is van uitwisseling van perspectieven tussen jongeren in en buiten een jongerenraad.

Of jongeren wel of niet een financiële vergoeding krijgen voor deelname aan een jongeren-
raad zoals bij Casus F, hangt samen met de doelstellingen die aan een jongerenraad worden 
verbonden. Willen jongeren met deelname aan een jongerenraad inkomsten genereren of 
een extra zakcentje verdienen, of streven zij hele andere doelen na? De doelstellingen die 
jongeren, maar ook begeleiders en beleidsambtenaren verbinden aan jongerenraden staan 
centraal in het volgende hoofdstuk. 
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In hoofdstuk 4 is uitvoerig ingegaan op de mate van representatie binnen jongerenraden. 
Analyses van data zijn gerelateerd aan de conceptualisatie van representatie die Pitkin (1967) 
formuleerde, waarna geconcludeerd moet worden dat advisering vanuit jongerenraden wei-
nig representatief is. Representatie is niet een doel dat jongeren, begeleiders en beleidsamb-
tenaren zich expliciet stellen noch succesvol behalen. Maar wat streven zij dan wel na? Wat 
leidt jongeren, begeleiders en beleidsambtenaren tijdens hun deelname aan jongerenraden? 

Perkins et al. (2007) en Borden et al. (2005) stonden in hun studie naar verschillende 
jeugdprogramma’s in de UK onder andere stil bij het doel dat jongeren zichzelf stellen tijdens 
deelname aan een participatie initiatief. Jongeren nemen deel omdat zij dit leuk vinden. Zij 
vinden het leuk om met andere jongeren samen te zijn en samen dingen te doen. Zij spra-
ken ook met jongeren die niet deelnemen aan een dergelijk initiatief. Deze groep jongeren 
neemt niet deel omdat zij het idee hebben dat deelname aan een participatie initiatief saai is.

Matthews (2003) voerde een inventariserende studie uit naar initiatieven voor jonge-
renparticipatie en identificeert drie categorieën doelstellingen. Doelstellingen voor partici-
patie initiatieven hebben betrekking op ‘het deelnemen van jongeren aan iets’, ‘ontplooiing 
van jongeren’ en ‘empowerment van jongeren’.

Hoewel deze doelstellingen niet gerelateerd zijn aan de Nederlandse context, blijkt uit 
deze studies dat sprake is van variatie in doelstellingen. Deze diversiteit wekt nieuwsgierig-
heid naar vanuit welk doel jongeren, begeleiders en beleidsambtenaren in Nederland zich 
verbinden aan jongerenraden. De vraagstelling van dit hoofdstuk luidt: vanuit welke doel-
stellingen verbinden jongeren, begeleiders en beleidsambtenaren zich aan jongerenraden?

Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd. De eerste paragraaf betreft een beschrijving van ge-
meentelijke doelstellingen en doelstellingen die begeleiders verbinden aan jongerenraden. 
De daaropvolgende paragraaf betreft een beschrijving van doelstellingen die jongeren zelf 
nastreven. In de voorlaatste paragraaf blijkt dat de doelstellingen die jongeren, begeleiders 
en beleidsambtenaren nastreven soms resulteren in aanhoudende spanningen tussen hen. 
De slotparagraaf betreft een concluderende beschrijving over vanuit welke doelstellingen 
jongeren, begeleiders en beleidsambtenaren zich aan jongerenraden verbinden en welke 
consequenties die heeft voor participatie van jongeren in de praktijk. 

Gemeentelijke doelstellingen

In beleidsnota’s van de gemeenten waar de zes jongerenraden in zijn gevestigd uit de meer-
voudige casusstudie, zijn verschillende doelstellingen identificeerbaar, namelijk inclusie 
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van jongeren in processen van beleidsontwikkeling (Casus B), invloed van jongeren op 
processen van beleidsontwikkeling (Casus A), het creëren van draagvlak onder jongeren 
voor jeugdbeleid (Casus E) en het binden van jongeren aan de gemeente (Casus D). Ook 
Casus C en F verhouden zich tot een Nota Jeugdbeleid (2011, zie Bijlage 6). In deze nota 
staan drie aandachtsgebieden centraal, namelijk emancipatie, discriminatiebestrijding en 
diversiteit, maar staan geen doelstellingen genoemd met betrekking tot de jongerenraden.

Casus B werd door de gemeente geïnstalleerd met als doel om “jongeren te laten 
participeren bij belangrijke gemeentelijke thema’s” (2010, p.25, zie Bijlage 6). De gemeente 
gaat in de nota niet in op thema’s die zij hierbij in gedachte hebben noch op hoe participatie 
van jongeren bij gemeentelijke thema’s er concreet uitziet. 

Casus A dient vooral bij te dragen aan het realiseren van invloed van jongeren op 
processen van beleidsontwikkeling. Van jongeren in Casus A verwacht de gemeente namelijk 
dat zij niet alleen meedoen binnen de gemeente, maar via deelname aan de jongerenraad ook 
met haar meedenken en meebeslissen. “Niet alleen meedoen, maar ook actief meedenken 
en meebeslissen is van groot belang. De stem van de jeugd moet gehoord worden als het 
gaat om zaken die hen direct of indirect aangaan” (2012, p.17-18, zie Bijlage 6).

Het creëren van draagvlak is een doelstelling die de gemeente stelt aan Casus E. Zij 
pleit in haar nota voor structurele betrokkenheid van jongeren bij beleidsontwikkeling. “Het 
nastreven van een dergelijke vorm van jeugdparticipatie heeft geen zin als jongeren hier 
zelf niet bij betrokken zijn” (2007, p.31, zie Bijlage 6). Alleen betrokkenheid van jongeren 
bij deze processen zal er namelijk voor zorgen dat jeugdbeleid daadwerkelijk aansluit bij 
behoeften van jongeren.

Van Casus D verwacht de gemeente eveneens dat jongeren via deelname kunnen mee-
praten over gemeentelijke thema’s, maar stelt de jongerenraad tevens ten doel om jongeren via 
deze mogelijkheid tot inspraak te binden aan de gemeente. Jongeren verlaten deze gemeente 
op het moment dat zij de studerende leeftijd hebben bereikt, waarmee sprake is van een 
leegloop van jongeren. De gemeente hoopt dat wanneer jongeren de mogelijkheid krijgen 
om mee te bepalen hoe de gemeente vorm krijgt, zij zich met deze gemeente identificeren 
en na het afronden van hun studie naar de gemeente terugkeren.

Onder de naam Casus D praten scholieren, studenten en werkende jongeren mee 

over de ontwikkeling van ‘hun’ beleid in de gemeente. Hun wonen, hun uitgaan, hun 

sport, hun spel, hun scholing, hun werk. Zodat je als jongere zegt: dit is mijn plek, hier 

wil ik blijven, hier wil ik aan bijdragen. Het doel is dat er écht iets concreets uitkomt, 

waarmee zowel jongeren als de gemeente aan de slag kunnen (2008, p.1, zie Bijlage 6).
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Doelstellingen in gemeentelijke beleidsnota’s ten aanzien van de zes jongerenraden ver-
schillen dus van elkaar en hebben betrekking op inclusie, invloed, draagvlak en binding 
van jongeren. Met jongeren, begeleiders en beleidsambtenaren is eveneens gesproken over 
doelstellingen die zij aan hun jongerenraad verbinden. Uit deze gesprekken blijkt dat zowel 
jongeren, begeleiders als beleidsambtenaren specifieke doelstellingen nastreven.

Beleidsambtenaren

Beleidsambtenaren (n = 19) streven voornamelijk twee doelstellingen na, namelijk het cre-
eren van draagvlak onder jongeren voor jeugdbeleid en het realiseren van maatschappelijke 
betrokkenheid onder jongeren via deelname aan een jongerenraad.

Draagvlak. Beleidsambtenaren streven naar situaties waarin jongeren daadwerkelijk gebruik 
maken van de diensten en producten die hen worden geboden vanuit de gemeente. De 
ervaring leert namelijk dat de gemeente in jeugdbeleid allerlei plannen formuleert, maar 
deze plannen niet aansluiten bij de behoeften van jongeren en zij de uiteindelijke diensten 
links laten liggen. Het polsen of creëren van draagvlak onder jongeren voor jeugdbeleid, 
mag echter niet te veel tijd en inspanning kosten. Beleidsambtenaren willen op efficiënte 
wijze jongeren op draagvlak kunnen bevragen en zien hierin voor jongerenraden een rol 
weggelegd. Binnen jongerenraden komt wekelijks of maandelijks een groep jongeren bijeen 
die efficiënt bevraagd kan worden op hun draagvlak voor specifiek beleid.

Deze doelstelling van beleidsambtenaren blijkt bijvoorbeeld uit de wijze waarop zij 
advies vragen aan jongeren in Casus B (PD123, 2010). Tijdens één van de vergaderingen 
komt een beleidsambtenaar langs met de vraag of de jongeren aanspreekpunt willen zijn 
met betrekking tot de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) voor de volwassenen die deelne-
men aan het platform Wet Werk en Bijstand (WWB). De jongeren uit Casus B worden niet 
uitgenodigd om deel te nemen aan het platform WWB noch om een actieve rol te spelen 
in relatie tot de WIJ. Het zijn de volwassenen in het platform die voor de gemeente als ge-
sprekspartner dienen in relatie tot de uitvoering van de WIJ, maar de beleidsambtenaar wil 
dat deze volwassenen met jongeren overleggen voordat zij de gemeente adviseren. 

Tjeerd legt de jongeren uit dat het platform WWB zich voortaan ook bezig gaat houden 

met vraagstukken gerelateerd aan WIJ, dat ze hiervoor een link met de doelgroep wil-

len en dat hij hen daarom gevraagd heeft om zich bij een vergadering aan te sluiten. 

Hij zegt graag met de jongeren samen te willen werken in het behartigen van de 

belangen van jongeren in relatie tot deze wet. Tjeerd sluit af met te zeggen dat zijn 

concrete vraag aan de jongeren is of zij in samenspraak met het platform WWB feed-
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back willen geven op beleidswijzigingen, vraagt of de jongeren hem volgende week 

willen laten weten hoe zij over samenwerking tussen hen en het platform denken en 

zegt dat het platform uiteindelijk het aanspreekpunt van de gemeente is. 

De jongeren krijgen de vraag om aanspreekpunt te zijn voor de volwassenen in het platform 
die het aanspreekpunt zijn voor de gemeente. Een constructie waarmee de beleidsambtenaar 
weinig tijd kwijt is met het polsen van draagvlak voor de WIJ onder jongeren, dit doen de 
volwassenen in het platform voor hem, maar wel een beeld krijgt over de mate waarin de 
uitvoering van de WIJ aansluit bij behoeften van jongeren.

Pogingen tot het creëren van draagvlak door beleidsambtenaren is eveneens terug 
te zien tijdens een vergadering bij Casus D (PD71, 2009). Een drietal beleidsambtenaren 
komt langs die bezig zijn met het ontwikkelen van beleid voor vrijetijdsvoorzieningen voor 
jongeren binnen de gemeente. Twee scenario’s hebben zij hiervoor ontwikkeld. Van jongeren 
willen ze niet zozeer weten hoe zij vorm zouden geven aan vrijetijdsvoorzieningen binnen 
de gemeente, maar welk scenario hun voorkeur heeft. Ze presenteren de scenario’s via een 
PowerPoint presentatie en vragen daarna de jongeren om te stemmen.

Nadat Henk zijn verhaal heeft gehouden en beide scenario’s heeft besproken, vraagt 

hij de jongeren welke optie hen het meest aanspreekt. De meningen onder de jon-

geren verschillen. Een aantal van hen ziet de speelvoorzieningen het liefst op één 

plaats binnen de gemeente (scenario 1), weer anderen geven de voorkeur aan het 

verspreiden van voorzieningen over de gemeente (scenario 2). Henk stelt voor om te 

stemmen. Bob doet een voorstel voor een derde scenario, maar Henk gaat hier niet 

op in en vraagt de jongeren om hun hand op te steken als scenario 1 hen aanspreekt. 

De meeste jongeren steken hun hand op bij scenario 2, namelijk het verspreiden van 

de voorzieningen over de gemeente. Henk noteert iets op zijn papier, bedankt de 

jongeren voor hun medewerking en verlaat de bijeenkomst. 

Voor Henk en zijn collega’s is het bijwonen van een vergadering een snelle manier om draagvlak 
te polsen onder de jongeren voor beide scenario’s die zij zelf voor ogen hebben. Het zelf inbrengen 
van een scenario zoals Bob probeert, behoort niet tot de opties voor de beleidsambtenaren. Zij 
willen draagvlak onder jongeren polsen en geen invloed van jongeren op de inhoud van het beleid. 
 
Maatschappelijke verantwoordelijkheid. Naast dat beleidsambtenaren jongerenraden inzetten 
voor het creëren of polsen van draagvlak voor beleid onder jongeren zien zij jongerenraden 
ook als een plek waar jongeren een gevoel van maatschappelijke verantwoordelijkheid kun-
nen ontwikkelen. Beleidsambtenaren verwachten van jongeren dat zij niet enkel adviezen 
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uitbrengen of activiteiten organiseren die ten goede komen aan persoonlijke wensen en 
behoeften, maar een groter doel dienen. Een doel dat zij delen met andere jongeren en een 
doel dat de gemeente als geheel ten goede komt.

We wilden jongeren bij de gemeente betrekken. We wilden jongeren ook faciliteren 

om hun eigen ideeën waar te maken. Dat is het maatschappelijke deel zeg maar. 

Jongeren die een toernooi willen organiseren, prima, maar het moet een maatschap-

pelijk doel dienen en niet alleen maar het geven van een feestje voor vrienden zijn 

(Casus 16, 2009, PD15).

Daarnaast verwachten beleidsambtenaren van jongeren dat zij voor de gemeente inzichtelijk 
maken hoe zij ontvangen gemeenschapsgelden hebben besteed, bijvoorbeeld in de vorm 
van het schrijven van een jaarverslag.

Jongeren in jongerenraden worden allemaal aangespoord tot het schrijven van een 
jaarverslag. Bijvoorbeeld bij Casus F, waar het jaarverslag geregeld op de agenda staat met als 
mededeling dat de beleidsambtenaar het verslag van de jongeren wil ontvangen. Een verzoek 
dat jongeren herhaaldelijk krijgen, ook tijdens vergaderingen bespreken, maar laat tot uitvoe-
ring brengen. Het blijkt vooral de beleidsambtenaar die belang hecht aan het schrijven van een 
jaarverslag waarin staat beschreven hoe gelden zijn besteed en niet zozeer de jongeren zelf. 

Maandag 23 februari 2009 (PD74). Celine zegt dat ze van Linda (beleidsambtenaar) 

de vraag hebben gekregen om het jaarverslag bij haar in te leveren. Ahmed zegt 

dat Mees dit doet, waarop Thijs reageert met te zeggen dat Mees een verdeling aan 

zou leveren waarin staat wie welk deel schrijft. Thijs heeft zelf al wel drie pagina’s bij 

Laura ingeleverd, vertelt hij, waarop staat beschreven wat hij het afgelopen jaar heeft 

gedaan. Ahmed en Bernice geven aan nog niets geschreven te hebben waarop Celine 

aan hen vraagt wanneer ze dit gaan doen. Bernice zegt het zo spoedig mogelijk bij 

Linda in te leveren en Ahmed zegt dat Mees voor hem een stuk zou inleveren. Celine 

zegt dat Ahmed zelf zijn eigen punten op papier kan zetten en vraagt de anderen dit 

voor 2 maart te doen. Zowel Bernice, Ahmed als Thijs noteren de datum.

Maandag 2 maart 2009 (PD75). De jongeren zijn de actielijst aan het doornemen en 

Amanda vraagt of er nog meer actiepunten zijn dan die ze tot nu toe hebben be-

sproken. Celine zegt dat Linda bij haar heeft aangegeven dat zij het jaarverslag nog 

niet heeft gehad en dat zij dit graag van de jongeren wil ontvangen. Thijs zegt dat 

Mees een lijstje bij Linda heeft neergelegd. Celine zegt dat het gaat om een miscom-

municatie omdat Linda niet weet dat ze de lijst naar hen door moet mailen en snijdt 

vervolgens een volgend actiepunt aan.
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Maandag 9 maart 2009 (PD79). Amanda vertelt dat Linda heeft aangegeven nog niet 

alle stukken voor het jaarverslag te hebben ontvangen. Thijs zegt dat hij niets van de 

communicatie begrijpt, dat tijdens een eerdere vergadering is afgesproken wie wat 

doet, dat Mees hier een lijst van heeft gemaakt en deze aan Linda heeft gegeven. 

Ahmed zegt dat hij niet weet wat hij moet doen. Remco zegt dat ze aan Linda kunnen 

vragen wat ze nog mist. Thijs zegt dat op de lijst staat wie wat doet, waarop Amanda 

aan de jongeren vraagt of zij deze week hun eigen stukken in orde kunnen maken en 

naar Linda willen mailen. Remco zegt dat hij niets hoeft te doen volgens de lijst en 

dat Mees zelf de meeste punten moet beschrijven. Amanda zegt het jaarverslag op 

de actielijst te zetten voor de volgende vergadering en dat degene die zijn stuk dan 

nog niet heeft geschreven de anderen op taart moet trakteren.

Maandag 16 maart 2009 (PD81). Amanda zegt dat ze een mail van Linda heeft gehad 

waarin staat dat Thijs en Ahmed hun deel voor het jaarverslag nog niet hebben 

ingeleverd en vraagt hen waarom dit zo lang duurt. Ahmed en Thijs zeggen dat ze 

niet voldoende tijd hadden om hun deel te kunnen schrijven. Amanda zegt dat het 

jaarverslag op de actielijst moet en dat ze vindt dat het zo niet kan, waarna ze een 

volgend onderwerp op de agenda aansnijdt.

In de daaropvolgende vergaderingen komt het jaarverslag niet meer ter sprake. Beleids-
ambtenaren vinden het belangrijk dat jongeren navolgbaar zijn in de wijze waarop zij ge-
meenschapsgelden hebben besteed, maar uit het moeizame schrijfproces blijkt dat jongeren 
hier minder prioriteit aan geven. Een proces dat niet kenmerkend is voor deze specifieke 
jongerenraad maar ook bij nog twee jongerenraden is te terugzien. Bij de overige drie jon-
gerenraden is dit niet aan de orde omdat daar de begeleider het jaarverslag schrijft (Casus 
A, D en E).

Begeleiders

Begeleiders (n=15) verbinden eveneens twee doelstellingen aan jongerenraden, maar deze 
verschillen van de doelstellingen van beleidsambtenaren. Zij vinden het vooral belangrijk 
dat jongerenraden bijdragen aan het invloed uitoefenen door jongeren op processen van 
beleidsontwikkeling en dat deelname aan een jongerenraad bijdraagt aan ontplooiing van 
jongeren.

Invloed. Begeleiders streven niet alleen naar het creëren van situaties waarin jongeren een 
‘stem’ hebben in processen van beleidsontwikkeling, maar willen dat jongeren ook daad-
werkelijk invloed uit kunnen oefenen op deze processen. Zij zien het kunnen uitoefenen 
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van invloed op zaken die het eigen leven beïnvloeden als een recht dat jongeren hebben. 
Regelmatig nodigen zij beleidsambtenaren of vertegenwoordigers van andere organisaties 
actief binnen een gemeente uit om een adviesvraag aan jongeren voor te leggen met als doel 
dat deze volwassenen de ‘stem’ van de jongeren meenemen in besluitvorming, bijvoorbeeld 
in het fragment hieronder bij Casus D (PD80, 2009). 

Tijdens één van de vergaderingen hebben Hendrik en Daisy, begeleiders van de jongeren, 
twee gasten uitgenodigd. Tijdens het eerste deel van de vergadering vertelt Nelleke (beleid-
sambtenaar) de jongeren welke acties de gemeente heeft uitgevoerd in één van de wijken 
met als doel deze wijk op te knappen. Ze heeft een maquette meegenomen en terwijl Nel-
leke vertelt, wijst ze de jongeren op de maquette de bijbehorende locatie aan. Na een korte 
pauze presenteert Mark (sociaal professional) zijn adviesvraag. Hij wil met de jongeren in 
gesprek over ‘City Marketing’. 

Mark begint het tweede deel van de vergadering met een PowerPoint presentatie 

waarin hij de jongeren uitlegt wat ‘City Marketing’ precies inhoudt. Hij legt de jongeren 

uit dat de gemeente graag wil werken aan het imago van de gemeente, dat hij hier 

kwartiermaker voor is en dat hij de jongeren wil vragen om hem daarbij te helpen. Na 

de presentatie vertelt hij de jongeren dat ze in groepjes gaan werken om het eigen 

imago van de gemeente te identificeren. De jongeren mogen zelf de groepen samen-

stellen van Mark en elk groepje krijgt een formulier waar ze kernwoorden op kunnen 

schrijven met het verzoek om deze kernwoorden te voorzien van een korte toelichting. 

De jongeren maken groepjes, met behulp van Hendrik op het moment dat ze hier 

zelf niet uitkomen, en gaan onder het genot van frisdrank en zakje chips met elkaar 

aan de slag. Terwijl de jongeren bezig zijn met het zoeken naar kernwoorden, lopen 

Mark, Hendrik en Daisy rond om de jongeren hier en daar verder op weg te helpen. 

Na enige tijd gaat Mark voor de groep staan, vraagt de aandacht van de jonge-

ren en zegt dat hij de kernwoorden van elk groepje gezamenlijk wil bespreken. De 

jongeren hebben diverse kernwoorden geïdentificeerd en leggen per kernwoord uit 

hoe deze voor hen is gerelateerd aan het imago van de gemeente, namelijk veilig-

heid, controle op straat, lantaarnpalen, sfeer, jeugd, winkels, sport en evenementen. 

Na afloop van deze bespreking haalt Mark de ingevulde formulieren op, hij bedankt 

de jongeren voor hun tijd, zegt de jongeren toe hen te laten weten hoe hun input 

is verwerkt in het eindproject en bedankt Hendrik en Daisy voor het feit dat ze hem 

hebben uitgenodigd om de jongeren om advies te vragen tijdens deze vergadering. 

De jongeren werken eerst in groepjes aan het imago van de gemeente en bespreken daarna 
met Mark de input uit de verschillende groepjes plenair. Daaruit blijkt overigens nog niet dat 
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Mark jongeren invloed wil laten uitoefenen op het project over City Marketing. Pas wanneer 
hij bij vertrek de jongeren toezegt hen te zullen laten weten hoe hun input is verwerkt in het 
eindproject, is duidelijk dat Mark niet alleen de ‘stem’ van jongeren wil horen, maar hen ook 
daadwerkelijk invloed wil laten uitoefenen op een groter geheel, namelijk het project. Hij 
zegt niet toe dat alle plannen van jongeren één op één worden overgenomen, de jongeren 
zijn namelijk maar één van de doelgroepen die hij in het verlengde van dit project spreekt, 
maar hij zegt wel toe hen te laten weten in hoeverre en op welke manier hun input terug is 
te zien in het eindproject.

Bij Casus A is het eveneens de begeleider die anderen uitnodigt met een adviesvraag 
tijdens vergaderingen. Zo ook op donderdag 21 januari 2010 (PD122) wanneer Tom en Floor 
bij een vergadering aanwezig zijn. Deze twee sociaal professionals hebben van de gemeente 
de opdracht gekregen om een ‘Klimaat Web’ te ontwikkelen. Ze zijn bij de vergadering van 
de jongerenraad aangeschoven omdat ze van jongeren willen weten hoe zij milieu bewust 
leven, zodat ze de input van de jongeren mee kunnen nemen in het ontwikkelen van het 
Klimaat Web.

Tom zegt dat ze een presentatie hebben voorbereid voor de jongeren die ze graag 

aan hen willen laten zien. De presentatie bestaat uit allemaal losse filmpjes en bij 

elk filmpje hoort een vraag of een stelling die ze met de jongeren willen bespreken. 

Voordat de presentatie begint vraagt Floor aan de jongeren of ze van de bijeenkomst 

een audio opname mogen maken, zodat ze later nog eens rustig na kunnen luisteren 

welke adviezen de jongeren hen geven. De jongeren hebben hier geen bezwaar tegen.

De presentatie begint. De jongeren kijken aandachtig naar de presentatie en 

bespreken de vragen en stellingen met Tom en Floor. Na afloop van de presentatie 

bedanken Tom en Floor de jongeren voor hun tijd, zeggen hen toe dat ze terugkomen 

als het af is om hen te laten zien hoe ze hun input hebben verwerkt en bedanken 

Chris voor de uitnodiging.

Ook Tom en Floor willen, net als Mark bij Casus D, niet alleen de ‘stem’ van jongeren horen 
in relatie tot het Klimaat Web dat zij gaan ontwikkelen maar hun input ook verwerken in 
het project. Zij zeggen de jongeren toe om terug te komen nadat het Klimaat Web af is en 
hen te laten zien op welke manier ze hun input in het eindproject hebben verwerkt.

Ontplooiing. Een andere doelstelling die begeleiders nastreven is ontplooiing van jongeren 
via deelname aan een jongerenraad. Zelf vervullen zij hierin een belangrijke rol, want naast 
dat zij jongeren ondersteunen tijdens het uitvoeren van activiteiten bieden zij jongeren 
concrete trainingen en workshops aan. Bij Casus A ontwikkelt Chris de trainingen met 
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Sem. Zij hebben samen een eigen bedrijf en laten zich inhuren voor allerlei klussen op het 
gebied van jongerenparticipatie, waaronder het begeleiden van jongeren in Casus A. Het is 
deze keer Sem die de jongeren de cursus geeft met als doel jongeren bewust te maken van 
hun zelfbeeld en hoe dit zelfbeeld zich verhoudt tot het beeld dat anderen van hen hebben.

Sem vraagt de jongeren om een korte omschrijving van zichzelf te maken waarin ze 

beschrijven hoe ze naar zichzelf kijken én een beschrijving van hoe ze denken dat ze 

overkomen op anderen. Hij legt uit dat de jongeren bij het maken van deze beschrij-

ving gebruik kunnen maken van rijtjes met sterke en zwakke punten van zichzelf, 

waarna hij de hele opdracht nogmaals vertelt maar ditmaal in andere bewoordingen. 

Jovana vraagt hoe lang de beschrijving moet zijn, waarop Sem antwoordt dat ze vier 

sterke en vier zwakke punten van zichzelf op kunnen schrijven. Sem deelt pennen en 

papier uit en de jongeren beginnen met schrijven. Na een half uur vraagt Sem of de 

jongeren klaar zijn met schrijven. Nora geeft aan nog bezig te zijn, ze wachten een 

paar minuten op Nora en wanneer zij aangeeft haar verhaal af te hebben, wijst Sem 

alle jongeren een nummer toe variërend tussen 1 en 4. Sem zegt dat de jongeren 

met hetzelfde cijfer de opdracht krijgen om elkaar te vertellen hoe zij elkaar zien en 

samen te bespreken in hoeverre de beschrijving van de ander overeenkomt met de 

beschrijving die ze voor zichzelf hebben gemaakt. De jongeren zoeken in en buiten 

de vergaderruimte een plekje en gaan met elkaar in gesprek. Na 20 minuten roept 

Sem de jongeren weer bij elkaar, spreekt met hen de opdracht na waarna hij de bij-

eenkomst afsluit en de jongeren de vergaderruimte verlaten.

Bij de overige jongerenraden ontwikkelt de begeleider niet zelf de trainingen, maar huren 
begeleiders docenten en trainers in. Deze komen uit het netwerk van de begeleider zelf 
of uit het netwerk van de gemeente. Bij Casus D huren de begeleiders zo nu een dan een 
docent van het ROC in. Deze docent past trainingen van het ROC aan voor de jongeren 
in de jongerenraad, bijvoorbeeld een training CV schrijven, solliciteren, presenteren of 
persberichten schrijven (PD82, 2009).

Stefan stelt zichzelf voor als docent werkzaam aan het ROC in de gemeente en 

zegt dat ze tot 17 uur de tijd hebben voor de workshop persberichten schrijven. 

Stefan zegt tijdens het eerste deel van de workshop met jongeren theorie door 

te willen nemen over het schrijven van persberichten en tijdens het tweede deel 

de jongeren te willen vragen om zelf een persbericht te schrijven. Hij heeft een 

PowerPoint presentatie voorbereid en vertelt aan de hand van deze presentatie 

wat een persbericht is en welke vormen er zijn. Terwijl Stefan zijn verhaal vertelt, 

stelt hij tussentijds geregeld vragen aan de jongeren, zodat het een interactieve 

presentatie is. Wanneer hij aan de jongeren vraagt wie van hen ervaring heeft met 
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het schrijven van een persbericht, blijkt dit voor drie van de 16 jongeren het geval. 

Daarop stelt Stefan voor om te gaan oefenen met het schrijven van een persbericht. 

Hij wijst groepjes aan en geeft elke groep de opdracht om een nieuwsfeit te beden-

ken waarna ze daar een persbericht over schrijven. De jongeren gaan in groepjes bij 

elkaar zitten en beginnen te overleggen terwijl Stefan pennen en papier uitdeelt. 

Na 45 minuten vraagt Stefan de aandacht van de jongeren en zegt dat hij de pers-

berichten die zij zelf hebben geschreven, wil bespreken in de groep. Eén voor één 

vertelt een jongere uit één van de groepen welk persbericht ze hebben geschreven 

en waarom ze deze hebben geschreven. Stefan voorziet de verschillende persberich-

ten telkens van bondige feedforward. Wanneer alle persberichten zijn besproken, 

bedankt Stefan de jongeren voor hun inzet, waarna Hendrik het woord van Stefan  

overneemt.

Het thema van de cursus bij Casus D, namelijk het schrijven van een persbericht, verschilt 
van de cursus bij Casus A waar jongeren aan de slag gingen met hun zelfbeeld. Diversiteit 
in thematiek is niet specifiek voor deze twee jongerenraden, binnen en tussen alle zes jon-
gerenraden is namelijk diversiteit te zien. Zo volgen jongeren in Casus B een training com-
municeren, volgen jongeren in Casus F individuele trainingen en kunnen jongeren in Casus 
E in het verlengde van hun deelname aan de jongerenraad deelnemen aan internationale 
cursussen. Deze cursussen worden jongeren aangeboden om hen verder toe te rusten op 
deelname aan de jongerenraad of om jongeren zich verder te laten ontplooien in algemene zin.

Doelstelling van jongeren

Met jongeren (n=43) is ook gesproken over de doelstellingen die zij nastreven tijdens deel-
name aan een jongerenraad. Jongeren zijn hier duidelijk over, zij willen vooral plezier maken. 
Het plezier kunnen maken is voor jongeren tevens een reden om aan een jongerenraad ver-
bonden te blijven. Jongeren verwoorden het belang van plezier expliciet tijdens interviews.

Ik ben hier nog steeds actief omdat het gezellig is. Daar kan ik heel kort over zijn. 

Want wat ik al heb aangegeven, het is gewoon vrije tijd. Gewoon leuk, gezellig. En 

ja, je bouwt toch ook een band op, vooral met Daisy en Hendrik. Ja, ik zit er nou 2,5 

jaar, dus ja dan bouw je toch wel gewoon een goeie vriendschapsband op (Casus D, 

jongere, 2009, PD39).

Ja het leukste dat vind ik de gezelligheid. Het gaat er gewoon heel vrolijk aan toe. Ja, 

als je echt in een gemeenteraad, of echt met gemeentemensen aan het praten bent, 

gaat het er vaak redelijk serieus aan toe. Maar hier maak je een keer een grap of lach je 
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een keer. Er gebeurt iets. Hier wordt het gewoon allemaal op een hele vrolijke manier 

opgepakt enzo. (Casus D, jongere, 2009, PD40). 

Ik blijf actief bij de jongerenraad omdat ik het nog steeds leuk vind. Ik lees ook nog 

gewoon altijd de mailtjes, terwijl ik weet dat ik niet meer kan komen vanwege school. 

Ja, de gezelligheid, dat zorgt er ook voor dat je weer terugkomt (Casus D, jongere, 

2009, PD45).

Uit de observatie van bijeenkomsten bij vijf van de zes jongerenraden blijkt eveneens dat 
jongeren plezier maken met elkaar. Bij één van de casussen is dit niet waargenomen (Casus 
E), omdat daar geen bijeenkomsten plaatsvonden gedurende de zes maanden dat de casus 
is gevolgd.

Bij Casus F maken jongeren vooral voorafgaand en na afloop van een vergadering 
plezier. Jongeren zijn ruim voor de vergadering aanwezig en zitten in een ruimte naast de 
vergaderruimte rondom bureaus met computers waar zij kletsen over het weekend, opleiding, 
bijbaantjes, vrienden en relaties. Na afloop van de wekelijkse vergadering blijven jongeren 
langer hangen in het pand, of duiken met elkaar nog even de kroeg in, zo ook na afloop van 
de maandelijkse open ledenvergadering (PD75, 2009).

Nadat Amanda de vergadering heeft afgesloten staan de 20 aanwezig jongeren 

op. Een enkeling verlaat direct de vergaderruimte, het merendeel schenkt nog een 

glas frisdrank of kop koffie of thee in en begint in wisselende samenstellingen met 

elkaar in kleine groepjes te kletsen. Na 20 minuten verheft Ahmed zijn stem en zegt 

tegen de aanwezige jongeren dat ze gaan borrelen in de stad en vraagt wie van hen 

meegaat. Het merendeel van de nog aanwezige jongeren gaat mee, een enkeling 

zegt naar huis te gaan. De jongeren pakken hun jas, tas, wachten tot iedereen zo ver 

is en lopen vervolgens als groep het gebouw uit op weg naar hun stamcafé in het 

centrum van de stad.

Bij Casus C maken jongeren vooral plezier met elkaar voorafgaand aan vergaderingen. Na 
afloop van vergaderingen gaan jongeren direct weer weg. Wanneer op een woensdagavond 
drie van de zeven jongeren aanwezig zijn op het tijdstip dat de vergadering begint, besluiten 
zij om niet te vergaderen maar wat te kletsen en een partijtje tafelvoetbal te spelen (PD114, 
2009).

Het is iets na zessen, alleen Matt, Lianne en Fatima zijn aanwezig. Matt heeft een 

rondje over de gang gelopen om te kijken of de vier andere jongeren misschien in 

een andere ruimte zitten, en concludeert dat zij de enigen zijn die op tijd zijn voor 
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de vergadering. Lianne vraagt wat ze zullen doen, of ze alvast hun speerpunten met 

elkaar door zullen spreken. Matt vraagt aan de dames of ze zin hebben om met hem 

een partijtje tafelvoetbal te spelen op de tafel die in de hal staat. Fatima en Lianne 

geven aan hier geen zin in te hebben en kletsen met elkaar over wat zij dit weekend 

hebben meegemaakt, leunend tegen de tafelvoetbaltafel terwijl Matt in zijn eentje 

een partijtje tafelvoetbal speelt. 20 minuten staan zij daar, pratend en lachend. Iets 

tegen half zeven druppelen de andere jongeren binnen. 

Bij Casus A maken jongeren vooral plezier tijdens de vergaderingen. Zij komen niet veel 
eerder dan het tijdstip waarop de vergadering begint, maar kletsen en lachen wat af met 
elkaar tijdens en na een vergadering en gaan zo nu en dan wat samen drinken na afloop in 
een café in het stadhuis of in het café tegenover het stadhuis. Omdat de jongeren tijdens 
vergaderingen druk met elkaar kletsen, grapjes maken en spelen met hun telefoon, zijn verga-
deringen bij deze jongerenraad dynamische bijeenkomsten. Onderstaand volgt een fragment 
van één van de vergaderingen (PD111, 2009), maar evengoed had een ander fragment van 
een vergadering bij deze jongerenraad kunnen worden aangehaald. De sfeer binnen deze 
jongerenraad verschilt per vergadering namelijk nauwelijks. Tijdens deze vergadering zijn 
de jongeren met elkaar in gesprek over een programma dat ‘Rechten van het Kind’ heet.

Chris zegt dat Nora met hem mee is geweest naar een voorbereidend overleg voor het 

programma Rechten van het Kind. Hij vertelt dat er in eerste instantie een bijeenkomst 

plaatsvindt in het filmhuis. Voor deze bijeenkomst zijn veel jongeren uitgenodigd uit 

de gemeente die deelnemen aan een debat battle. De winnaars van de debat battle 

mogen een maand later skypen met jongeren die in Mexico City wonen. Terwijl Chris 

zijn verhaal doet, is John druk aan het typen op zijn laptop en allerlei post-it’s aan 

het beschrijven. Christofer en Adam kletsen zachtjes met elkaar, evenals Fatima en 

Esra. Christofer merkt op dat zij samen skypen met Prinses Máxima. Chris vertelt hen 

dat Prinses Máxima inmiddels is verhinderd, waarop geroezemoes ontstaat onder de 

jongeren. Fatima zegt dat ze het een interessant programma vindt. Semza zegt dat 

ze ook naar het buitenland wil met de jongerenraad. Daarop beginnen de jongeren 

druk met elkaar te kletsen en te lachen. Een aantal van de jongeren zegt ook naar het 

buitenland te willen en het geklets en gelach houdt aan. Chris wacht een paar minuten 

totdat de meeste jongeren zijn gestopt met lachen en vertelt hen dat ze binnenkort 

gaan deelnemen aan een korte briefing over het skypen, waarin ze onder andere 

meer te horen krijgen over de omstandigheden waarin jongeren leven in Mexico City. 

Jovana verzucht dat ze niet wil skypen maar zelf naar Mexico City wil, waarop Chris 

en een aantal andere jongeren lachen. Het gesprek gaat onder luid gelach door over 

een gezamenlijk reisje dat de jongeren willen maken naar Mexico.
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Bij Casus D kletsen en lachen jongeren ook wat af tijdens vergaderingen, maar de voornaam-
ste momenten vinden plaats voorafgaand, tussentijds en aan het einde van een vergadering. 
Tijdens deze momenten drinken de jongeren namelijk een drankje naar eigen keuze aan 
de bar van het stamcafé waar zij vergaderen. Een drankje dat zij drinken op kosten van de 
gemeente (PD77, 2009).

Om kwart voor drie ‘s middags zetten Hendrik en Daisy hun fietsen op slot voor het 

stamcafé waar de jongeren wekelijks samen komen. Aan de bar staat Tim al op hen te 

wachten met een kop koffie voor zich. Een aantal minuten later stappen Inger, Sjors 

en Melle het café binnen, lopen naar de bar, begroeten de anderen, bestellen elk een 

drankje en gaan op een barkruk met elkaar zitten kletsen over de gekleurde lenzen 

die een klasgenoot van één van hen draagt. De daarop volgende minuten druppelen 

één voor één of in kleine groepjes andere jongeren binnen. Ook zij groeten telkens 

de anderen die al aanwezig zijn, bestellen een drankje, gaan ergens zitten en drin-

ken hun drankje al kletsend en lachend op. Sommigen praten over het uitgaan van 

afgelopen weekend, anderen praten over school, de schoolfoto’s die deze week zijn 

gemaakt of over Adje, een typetje in het televisieprogramma van Paul de Leeuw. Eén 

van de jongeren doet Adje na, waarna een groep jongeren in lachen uitbarst. Wan-

neer Rosita binnenkomt en Inger ziet zitten, loopt ze op haar af, duikt op haar nek 

en beide meiden raken verwikkeld in een vriendschappelijke worsteling. De barman 

loopt zo nu en dan rond om de lege glazen, kopjes en flessen op te halen. Hendrik 

staat ondertussen met Tim en Sander buiten een sigaretje te roken en wanneer hij 

weer binnenstapt, roept hij de jongeren bij elkaar en begint de vergadering in de 

ruimte één verdieping hoger. Jongeren die hun drankje nog niet op hebben, nemen 

dit mee naar boven.

Concurrerende doelstellingen

Jongeren, begeleiders en beleidsambtenaren verbinden dus elk specifieke doelstellingen aan 
jongerenraden (zie Tabel 5.1). Leidt de diversiteit in doelstellingen onder hen dan niet tot 
de nodige problemen in de praktijk? Ja, dat doet het soms inderdaad. Betrokkenen streven 
eigen doelstellingen na en zijn niet op de hoogte van de doelstellingen die anderen nastre-
ven. Het nastreven van doelstellingen door de ene betrokkene bij een jongerenraad kan op 
gespannen voet staan met het nastreven van doelstellingen door een andere betrokkene, 
wat resulteert in frustraties tussen betrokkenen. Hieronder volgt een aantal voorbeelden 
waarin het nastreven van conflicterende doelstellingen leidt tot frustraties tussen jongeren, 
begeleiders en/of beleidsambtenaren.
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Jongeren en beleidsambtenaren

Twee doelstellingen waar zich bij drie van de zes casussen spanningen voordoen, zijn maat-
schappelijke verantwoordelijkheid en plezier. De spanning is vooral zichtbaar op het moment 
dat jongeren het jaarverslag moeten schrijven. Bij de overige drie casussen is deze spanning 
niet waargenomen, omdat hier de begeleider het jaarverslag schrijft.

Bij de drie jongerenraden is een vergelijkbaar patroon waarneembaar. Jongeren willen 
plezier maken tijdens hun deelname aan de jongerenraad en het schrijven van een jaarver-
slag maakt daar geen deel van uit. Beleidsambtenaren daarentegen, zijn van mening dat 
jongeren deel kunnen nemen aan processen van beleidsontwikkeling, maar dat dit recht de 
plicht met zich meebrengt dat zij jaarlijks rapporteren over hoe zij ontvangen gelden heb-
ben besteed. Hier begint de frustratie omdat de beleidsambtenaar jongeren blijft aansporen 
tot het schrijven van een jaarverslag, jongeren hier mee instemmen maar zich met andere 
zaken bezighouden, waarop zij opnieuw worden aangespoord, et cetera. Een riedel die zich 
blijft herhalen.

Bijvoorbeeld bij Casus C. De jongeren hebben hier elk een persoonlijk speerpunt, 
bijvoorbeeld het meer aandacht vragen voor betaalbare sportmogelijkheden voor jongeren 
in het middelbaar beroepsonderwijs of passende ondersteuning voor tienermoeders die 
een opleiding willen volgen. De zeven jongeren in deze jongerenraad zijn verantwoordelijk 
voor het schrijven van het jaarverslag. De beleidsambtenaar communiceert alleen met de 
voorzitter en spoort haar aan tot het samen schrijven van het jaarverslag. Tijdens verga-
deringen is de voorzitter degene die de overige jongeren probeert aan te sporen, maar de 
anderen houden zich liever bezig met hun individuele speerpunt of bezigheden buiten de 
jongerenraad (Casus C, 2009, PD110).

Van de zeven jongeren die actief zijn binnen de jongerenraad zijn er deze vergadering 

twee aanwezig. Gina, voorzitter van de jongerenraad en Lianne, algemeen bestuurslid. 

Nadat beide meiden bij hebben gepraat over wat hen de afgelopen weken privé heeft 

Tabel 5.1 Doelstellingen jongeren, begeleiders en beleidsambtenaren

Efficiëntie Maatschappelijke 
verantwoordelijkheid

Invloed Ontplooiing Plezier

Jongeren X

Begeleiders X X

Beleidsambtenaren X X
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beziggehouden, verandert het onderwerp van gesprek al snel in de afwezigheid van 

de andere vijf leden. Gina geeft aan dat ze vanuit de gemeente opdracht hebben ge-

kregen om een evaluatie te schrijven en dat ze de afwezige anderen streng aan gaat 

spreken op hun afwezigheid, het zich niet afmelden voor deze vergadering en op het 

feit dat zij hun werkzaamheden moeten doen, waaronder het schrijven van de evaluatie.

De dames praten samen over de gang van zaken rondom hun eigen speerpunt wanneer 
Lauren binnen komt en aanschuift.

Gina vraagt Lauren hoe het staat met de paragraaf van het evaluatieverslag die zij zou 

schrijven. Lauren geeft aan de paragraaf bijna af te hebben en vertelt dat ze alleen nog 

het financiële deel hoeft te schrijven maar dadelijk naar de manicure en pedicure gaat. 

Tijdens de pedicure zal ze doorschrijven aan het verslag, zegt ze de andere meiden 

toe, waarop ze drie kussen in de lucht geeft en de ruimte verlaat.

Na het vertrek van Lauren spreken Gina en Lianne een datum af waarop zij elk hun deel 
van het verslag af willen hebben. De rest van de tijd praten ze over allerlei zaken die niet 
zijn gerelateerd aan de jongerenraad, vervolgens gaan ze naar huis.

Tijdens de volgende vergadering op 3 november 2009 (Casus C, 2009, PD114) blijkt 
Lauren haar stuk niet af te hebben, hoewel ze had toegezegd dit tijdens de manicure en 
pedicure te zullen doen. Lauren is overigens niet de enige. Geen van de aanwezige jongeren 
blijkt hun deel voor het verslag te hebben geschreven. Zij hebben hier allen geen tijd voor 
gehad of gemaakt. Wanneer Gina aangeeft dat ze door de wethouder zijn uitgenodigd om 
het jaarverslag te presenteren, speelt de beschikbare tijd van de jongeren geen rol. 

Gina vertelt dat ze de wethouder heeft gesproken en dat de presentatie van de 

evaluatie staat gepland op 10 november aanstaande, waarna ze vraagt wie van hen 

hierbij aanwezig kan zijn. Zowel Fatima, Lianne als Adame geven aan bij de presentatie 

aanwezig te willen zijn.

Het gesprek gaat vervolgens over op de inhoud van speerpunten van verschillende jongeren. 
Gedurende dit gesprek verlaat Lauren de vergadering, omdat ze aan haar afstudeerscriptie 
moet werken. Matt brengt het gesprek terug op het schrijven van de evaluatie. Hij vertelt 
dat de beleidsambtenaar zelf 1A4 aan evaluatie schrijft en wil daarom zelf ook maar 1 A4 
schrijven in plaats van meerdere pagina’s. 

Matt zegt gezien te hebben dat de beleidsambtenaar 1A4 als evaluatie heeft geschre-

ven en dat hij daarom vindt dat zij als jongeren ook maar 1A4 per persoon hoeven te 
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schrijven. Iedereen zou dan zijn eigen A4 kunnen schrijven dat qua stijl wel op elkaar 

lijkt, maar het hoeft niet om 40 pagina’s te gaan zoals nu de bedoeling is, aldus Matt. 

Lianne ziet het voorstel van Matt wel zitten. Ook zij heeft haar deel voor het verslag nog 
niet geschreven omdat ze het de afgelopen week druk had met andere dingen en op tijd 
naar bed wilde. Vervolgens komt het onderwerp jaarverslag niet meer ter sprake tijdens 
deze vergadering.

De eerst daaropvolgende vergadering vindt plaats op 17 november 2009 (Casus C, 
2009, PD116). Zeven dagen na de datum waarop de presentatie van het jaarverslag bij de 
wethouder stond gepland. Gina opent de vergadering met te zeggen dat de presentatie bij 
de wethouder niet door is gegaan, omdat zij het jaarverslag niet af hebben. 

Fatima vervolgt met te zeggen dat ze de afgelopen tijd vooral bezig zijn geweest 

met het schrijven van de evaluatie, dat het schrijven van dit verslag hun een beetje is 

opgelegd, dat ze zich afvraagt in hoeverre ze mee moeten doen in dit politieke spel-

letje, want dat ze anders een stap terug gaat doen en zich alleen nog met inhoudelijke 

zaken wil bezighouden. Fatima besluit met te zeggen dat ze vindt dat de evaluatie 

geschreven zou moeten worden door externe personen.

Vervolgens gaat het gesprek enige tijd over wie van de jongeren al dan niet gemotiveerd heeft 
gewerkt aan het schrijven van zijn of haar paragraaf. Dan neemt Jim het woord.

Jim stelt voor om het schrijven van de evaluatie over te laten aan beleidsmensen, 

omdat die daarvoor zouden zijn. Gina zegt het hiermee eens te zijn, dat ze er samen 

een leuke tijd van moeten maken en dat ze dan kunnen werken aan hun eigen speer-

punten. Het schrijven van het evaluatieverslag is nu een opdracht, volgens Jim. De 

andere jongeren zijn het hiermee eens en Gina geeft aan het met de beleidsambtenaar 

te zullen bespreken.

Het schrijven van een jaarverslag is een vraag die door de beleidsambtenaren aan de jonge-
renraad is gesteld. Uit dit verslag moet blijken hoe jongeren dat jaar de ontvangen gemeen-
schapsgelden hebben besteed. Uit bovenstaande fragmenten blijkt tevens dat jongeren van 
plan zijn om het jaarverslag te schrijven, hier weken achtereenvolgens met elkaar over praten, 
maar gedurende deze weken het verslag niet krijgen geschreven. Hun prioriteit ligt bij andere 
bezigheden, zoals hun opleiding, hobby’s, manicure en pedicure of vroeg gaan slapen. De 
prioriteiten van de beleidsambtenaar en van de jongeren komen niet met elkaar overeen.

Uit mailwisselingen met één van de jongeren na afloop van de zes maanden dat bijeen-
komsten zijn geobserveerd, blijkt dat het herhaaldelijk verzoeken van de beleidsambtenaar 
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tot het schrijven van het verslag en het hiermee instemmen door jongeren maar het niet 
daadwerkelijk schrijven van het verslag heeft geresulteerd in de nodige frustraties tussen 
jongeren en de gemeente. Jongeren erkennen wel dat het schrijven van een evaluatieverslag 
belangrijk is, willen hier ook over nadenken, praten en aan werken, maar alleen op het 
moment dat zij hier op een voor hen plezierige manier aan kunnen werken, bijvoorbeeld 
op het moment dat zij de beschrijving tot 1A4 kunnen beperken.

Jongeren en begeleiders

Tussen jongeren en begeleiders doen zich ook spanningen voor vanwege concurrerende 
doelstellingen, namelijk ontplooiing en plezier. Bij vijf van de zes casussen hebben begeleiders 
specifieke ideeën als het gaat om de wijze waarop jongeren worden begeleid. Een voorbeeld 
vormen specifieke trainingen die jongeren krijgen aangeboden. Jongeren zelf willen ook 
wel iets leren, maar vinden het vooral belangrijk dat het volgen van een training plezierig is. 
Deelname aan trainingen die begeleiders nuttig vinden maar jongeren niet leuk vinden om 
te volgen, resulteren over en weer in teleurstellingen. Begeleiders zijn teleurgesteld omdat 
jongeren in hun ogen niet alles uit de training hebben gehaald wat erin zit. Jongeren zijn 
teleurgesteld omdat zij een training moeten volgen die ze niet leuk vinden en omdat ze niet 
begrijpen waarom de gemeente dit van hen vraagt. Deze spanning is niet waargenomen bij 
Casus E, omdat hier geen bijeenkomsten plaatsvonden gedurende de zes maanden dat de 
casus binnen het onderzoek is gevolgd.

Teleurstelling speelt bijvoorbeeld bij Casus B. De jongeren hebben hier een commu-
nicatietraining aangeboden gekregen. Na afloop wil de begeleider van de jongeren weten 
welke inhoud de tweede training moet krijgen die op een latere datum staat gepland. De 
jongeren blijken de inhoud van de training ‘ok’ te vinden, maar niet nog eens zo’n training 
te willen volgen. Zij zijn helder in hun antwoord wanneer de beleidsambtenaar tijdens een 
vergadering aan hen vraagt wat zij van de training hebben gevonden (Casus B, 2009, PD104).

Wanneer Hennie de jongeren vraagt wat zij van de communicatietraining hebben 

gevonden, reageert Marit met te zeggen dat de training hen is tegengevallen. Ze 

zegt dat ze wel een goede training over Twitter hebben gehad, maar dat ze zich als 

een kind behandeld heeft gevoeld door de begeleider.

Hennie vertelt dat de gemeente de begeleider voor twee trainingen heeft betaald en vraagt 
aan de jongeren of zij van een tweede training gebruik willen maken. De jongeren willen 
dit wel mits deze training een andere vorm krijgt dan de vorige training.  
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Amber zegt zeker van de training gebruik te willen maken, maar dat ze een andere 

vorm zou willen omdat ze er nu niks aan hebben gehad en de manier waarop de 

begeleider de training gaf niet leuk vond. Marit zegt tegen Hennie dat ze niet vindt 

dat de training leerzaam was zoals je bij een communicatietraining zou verwachten. 

Amber zegt dat het presenteren leuk was om te doen omdat er ook een camera bij 

werd gebruikt, maar vooral vanwege de camera omdat ze presenteren ook al op 

school leren. Marit vervolgt met te zeggen dat ze had willen leren hoe je met andere 

mensen moet communiceren, waarop Pim reageert met te zeggen dat hij vindt dat 

ze er qua interne en externe communicatie niet echt op vooruit zijn gegaan. Amber 

zegt de communicatie tussen hen onderling redelijk goed te vinden gaan, maar beter 

naar buiten toe te willen leren communiceren. 

Als reactie op de jongeren vertelt Hennie dat ze voorafgaand uitvoerig overleg heeft gehad 
met de begeleider. De keuze van de begeleider om tijdens de training in te gaan op presen-
teren en het gebruik maken van Twitter is een weloverwogen keuze geweest, aldus Hennie. 

Marit zegt tegen Hennie dat ze deze training vooral wilde om contact met andere 

jongeren te kunnen leggen en zo meer leden te kunnen krijgen, maar dat ze in plaats 

daarvan een training over Twitter hebben gekregen. Roos vervolgt met te zeggen dat 

de begeleider hun tijdens de training ook heeft gevraagd van welke sociale media 

zij gebruik maken en dat de begeleider als voorbeelden Linkedin, Hyves en Twitter 

heeft genoemd. Roos zegt dat de begeleider vooral een promotieverhaal voor Twitter 

heeft gehouden, dat ze het idee kreeg dat de begeleider wilde dat ze allemaal gingen 

Twitteren, dat ze dan een Blackberry aan zou moeten schaffen en dat ze dat niet wil.

Na het verhaal van de jongeren gehoord te hebben, vertelt Hennie dat ze met de begeleider 
in eerste instantie had afgesproken dat deze naar eigen inzicht inhoud aan de training kon 
geven. Op basis van de verhalen van de jongeren lijkt het haar nu beter om samen met hen 
en de begeleider in gesprek te gaan over de inhoud van de volgende training. Daarmee 
eindigt dit agendapunt en snijdt Marit het volgende aan. 

De communicatietraining komt ook tijdens de interviews ter sprake. Uit deze gesprekken 
blijkt eveneens dat jongeren de training als teleurstellend hebben ervaren. Roos geeft aan 
vooral de manier waarop de begeleider hun heeft aangesproken als onplezierig ervaren te 
hebben.

Het werd een beetje saai verteld en alsof we kleuters waren. En dan knap ik al heel 

snel af. Ik bedoel, als ik onder mijn niveau wordt aangesproken, onder ons niveau 

eigenlijk want we zijn allemaal studenten enzo. We hoeven niet meer als kleine kind-
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jes behandeld te worden. Want zij was echt van, ja, ik ben goed en ik heb heel veel 

ervaring en jullie zijn echt nono’s enzo. Zo was het (Casus B, jongere, 2009, PD51).

Tegelijkertijd blijkt uit het interview met de beleidsambtenaar dat de begeleider de training 
als positief heeft ervaren en niet begrijpt dat deze niet aansloot bij de behoeften van de  
jongeren.

We hadden afgesproken dat de jongeren een communicatietraining zouden krijgen. 

Hebben ze ook gehad van een, naar mijn idee, heel goed bureau. Ja dat snap ik ook 

gewoon niet helemaal goed. De training vonden ze echt drie keer niks. En, ergens 

denk ik, ik snap niet waarom dat dan niet helemaal goed werkt. Want van de bege-

leider heb ik terug gehoord dat het goed ging en leuk was, dat ze filmpjes hebben 

gemaakt, zichzelf hebben gepresenteerd en dat ze deze filmpjes prima kunnen 

gebruiken om andere jongeren te werven. Maar dat is allemaal niet gebeurd (Casus 

B, beleidsambtenaar, 2009, PD69).

Uit mailcontact met jongeren na de zes maanden waarin de jongerenraad is gevolgd, blijkt 
dat het van een tweede training niet is gekomen. De jongeren en de begeleider zaten tijdens 
de communicatietraining niet op één lijn en raakten daardoor teleurgesteld. De beleidsamb-
tenaar en begeleider zijn in de veronderstelling dat zij de jongeren een training aanbieden 
die qua inhoud en vorm aansluit bij de behoeften van de jongeren en hun wens om andere 
jongeren te kunnen werven voor de jongerenraad. Jongeren zelf willen andere jongeren 
leren werven, maar vonden de manier waarop hen dit werd geleerd onplezierig. Zij herken-
den het nut van de training niet, hadden het gevoel dat ze door de begeleider niet serieus 
werden genomen en vonden het niet plezierig om de training te volgen. De intenties van 
de begeleider zijn door de jongeren niet begrepen en de behoeften van de jongeren werden 
door de begeleider en beleidsambtenaar niet herkend. 

Begeleiders en beleidsambtenaren

Tot slot zien ook begeleiders en beleidsambtenaren zichzelf geconfronteerd met concur-
rerende doelstellingen, namelijk draagvlak en invloed. Spanningen doen zich bij vijf van de 
zes casussen voor op het moment dat begeleiders tijd en energie steken in het centraal stellen 
van invloed van jongeren op beleidsontwikkeling, terwijl beleidsambtenaren een beroep 
doen op jongerenraden voor het snel bevragen van jongeren op draagvlak voor beleid. Bij 
Casus E zijn deze spanningen niet waargenomen, omdat hier gedurende de zes maanden 
dat de casus is gevolgd, geen bijeenkomsten plaatsvonden.
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Dat begeleiders een belangrijke rol voor zichzelf zien weggelegd in de realisatie van 
invloed blijkt uit de interviews die met hen zijn gehouden. Zij steken tijd in het voorbe-
reiden van advisering door jongeren, door adviesvragen te screenen op thematiek en met 
beleidsambtenaren in gesprek te gaan over de wijze waarop zij met jongeren in gesprek 
gaan tijdens bijeenkomsten. Dit gebeurt ook bij Casus D, waar een begeleider tijdens het 
interview hier het volgende over vertelt.

Ik ben begeleider bij deze jongerenraad, dat wil zeggen, ik verzorg de bijeenkomsten 

waarin jongeren gevraagd en ongevraagd advies geven aan beleidsambtenaren. Ik 

behandel de adviesaanvragen vanuit de gemeente. Deze worden namelijk eerst ge-

screend. Ik help dan mee met screenen, zorg natuurlijk ook voor alle communicatie 

daar omheen en voor de coaching van ambtenaren. Dan gaat het om hoe in gesprek 

te gaan, in dialoog te gaan met jongeren, maar help ook de jongeren om hun mening 

te uiten op een leuke manier. Dus je coacht aan beide kanten (Casus D, begeleider, 

2009, PD35).

Op basis van de gesprekken die deze begeleider voorafgaand aan vergaderingen voert met 
beleidsambtenaren, zou je verwachten dat ambtenaren niet alleen de stem van jongeren willen 
horen maar ook de inhoudelijke input van jongeren verwerken in beleid. Dit laatste blijkt 
toch nog weinig uit de wijze waarop beleidsambtenaren deze jongeren om adviezen vragen.

Bijvoorbeeld tijdens een vergadering bij Casus D op 12 februari 2009 (Casus D, 2009, 
PD71) waar drie beleidsambtenaren jongeren vragen op welke manier de gemeente vorm 
kan geven aan vrijetijdsvoorzieningen. Eerder in dit hoofdstuk (in de paragraaf ‘Gemeen-
telijke doelstellingen’ van dit hoofdstuk) is beschreven dat de jongeren een PowerPoint 
presentatie kregen aangeboden, waarna de beleidsambtenaren aan hen hebben gevraagd 
naar welk scenario hun voorkeur uitgaat. Wanneer Bob een derde scenario oppert, gaan de 
beleidsambtenaren hier niet op in, waaruit blijkt dat er geen ruimte is voor eigen inbreng 
van jongeren zelf. De beleidsambtenaar wil alleen weten welk scenario het meeste draag-
vlak onder jongeren heeft. Wanneer de jongeren hun stem hebben gegeven, bedanken zij 
de jongeren en verlaten de vergadering zonder jongeren te informeren over wat zij met de 
input van jongeren zullen doen.

Henk stelt voor om te stemmen. Bob doet een voorstel voor een derde scenario, 

maar Henk gaat hier niet op in en vraagt de jongeren om hun hand op te steken als 

scenario 1 hen aanspreekt. De meeste jongeren steken hun hand op bij scenario 2, 

namelijk het verspreiden van de voorzieningen over de gemeente. Henk noteert iets 

op zijn papier, bedankt de jongeren voor hun medewerking en verlaat de bijeenkomst.
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De begeleider is op zijn beurt na afloop van de bijeenkomt geïrriteerd over de manier waarop 
de beleidsambtenaar jongeren om advies heeft gevraagd. Voorafgaand aan deze bijeenkomst 
had hij de adviesvraag en de manier waarop de vraag aan jongeren gesteld kan worden met 
de beleidsambtenaar doorgesproken. Aanwijzingen die de beleidsambtenaar naast zich neer 
heeft gelegd met het enkel checken van draagvlak onder jongeren voor de door hem bedachte 
scenario’s. De begeleider geeft aan hier tijdens het vertrek van de beleidsambtenaren niet 
op in te zijn gegaan, omdat de jongeren nog aanwezig waren en een training zouden gaan 
volgen, maar hier later nog op terug te zullen komen bij desbetreffende beleidsambtenaren.

Uiteenlopende belangen

In dit hoofdstuk is stilgestaan bij de doelstellingen die jongeren, begeleiders en beleidsambte-
naren verbinden aan jongerenraden. Allereerst is in kaart gebracht van welke gemeentelijke 
doelstellingen staan beschreven in beleidsnota’s. Doelstellingen ten aanzien van jongeren-
raden hebben ten doel om jongeren te betrekken bij beleidsontwikkeling, jongeren invloed 
uit te laten oefenen op processen van beleidsontwikkeling, om draagvlak te creëren en te 
polsen onder jongeren voor jeugdbeleid en om jongeren te binden aan de gemeente. 

Met jongeren, begeleiders en beleidsambtenaren is eveneens gesproken over doelstel-
lingen die zij aan hun jongerenraad verbinden. Uit deze gesprekken blijkt dat zowel jongeren, 
begeleiders als beleidsambtenaren specifieke doelstellingen nastreven. Begeleiders willen via 
jongerenraden op een snelle manier nagaan of sprake is van draagvlak voor bepaald beleid 
onder jongeren. Daarnaast zien zij deelname van jongeren als een middel om hen een gevoel 
van maatschappelijke verantwoordelijkheid te laten ontwikkelen. Begeleiders zien jongerenra-
den als een middel om jongeren daadwerkelijk invloed uit te laten oefenen op processen van 
lokale beleidsontwikkeling. Daarnaast kunnen jongeren zich via deelname aan de raad verder 
ontplooien. Jongeren zelf willen vooral plezier maken. Zij willen heus wel wat leren en verant-
woord omgaan met gemeenschapsgelden, mits dit op een voor hen plezierige manier gebeurt.

Tevens blijkt in dit hoofdstuk dat het doelgericht handelen van jongeren, begeleiders 
en beleidsambtenaren in eenzelfde situatie soms met elkaar op gespannen voet staat. Betrok-
kenen weten nauwelijks wie welke doelstellingen belangrijk vindt en probeert te realiseren. 
Het nastreven van eigen doelstellingen kan het realiseren van doelstellingen van anderen 
bemoeilijken, omdat doelstellingen niet altijd in elkaars verlengde liggen. Uit observaties 
van bijeenkomsten blijkt dan ook dat het in eenzelfde situatie nastreven van uiteenlopende 
doelstellingen zonder dit van elkaar te weten, kan resulteren in gefrustreerde jongeren, 
begeleiders en beleidsambtenaren.
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Jongeren zelf blijken niet in staat om hun doelstelling voor anderen te expliciteren noch 
om doelstellingen van anderen te identificeren. Jongeren staan daarin echter niet alleen. 
Ook begeleiders en beleidsambtenaren slagen er niet in om doelstellingen te identificeren en 
expliciteren. Van het gezamenlijk nastreven van doelstellingen komt het daardoor nog weinig.

Het wegnemen van frustraties ten gevolge van conflicterende doelstellingen vraagt om 
handelen van begeleiders. Begeleiders moeten in staat zijn om zelf de verschillende doel-
stellingen van anderen te identificeren, te expliciteren en jongeren ondersteunen wanneer 
ook zij deze vaardigheid leren. Dit vraagt van begeleiders naast inzicht in het krachtenveld 
in en rondom een jongerenraad ook het vermogen om anderen te motiveren om doelstel-
lingen te herkennen en erkennen en om hen te mobiliseren tot het gezamenlijk realiseren 
van uiteenlopende doelstellingen.

Tot nog toe is meer duidelijkheid ontstaan over wat jongerenraden zijn, de mate waarin 
sprake is van representatie en de doelstellingen die voor jongeren, begeleiders en beleid-
sambtenaren leidend zijn tijdens deelname aan een jongerenraad. Waar nog niet expliciet 
bij is stilgestaan, is de wijze waarop jongeren binnen jongerenraden te werk gaan. Welke 
activiteiten voeren zij uit? Hoe geven zij hier vorm aan? Vragen die binnen het volgende en 
laatste empirische hoofdstuk centraal staan.
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In de drie voorgaande empirische hoofdstukken is stilgestaan bij wat jongerenraden zijn in 
termen van samenstelling en vormgeving, de mate waarin sprake is van representatie en de 
doelstellingen die jongeren, begeleiders en beleidsambtenaren verbinden aan jongerenraden. 
In dit laatste empirische hoofdstuk staat de wijze waarop jongeren zich binnen jongerenraden 
organiseren centraal. Vragen als ‘wat doen jongeren nu precies?’ en ‘op welke wijze geven 
zij vorm aan activiteiten’ komen aan bod. De vraagstelling van dit hoofdstuk luidt: welke 
stijl van werken hanteren jongeren in jongerenraden? 

Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Allereerst volgt een beschrijving van bestaand kennis 
over de stijl waarmee burgers zich binnen de samenleving organiseren. Op basis daarvan 
wordt in de drie daaropvolgende paragrafen een analyse gepresenteerd van de wijze waarop 
jongeren hun werk organiseren in jongerenraden. In deze analyse worden drie thema’s on-
derscheiden die in een volgorde van ‘meer algemeen’ naar ‘meer specifiek’ zijn beschreven, 
namelijk de wijze waarop jongeren hun bezigheden organiseren binnen jongerenraden, de 
wijze waarop jongeren vormgeven aan besluitvorming als één van hun bezigheden en de 
wijze waarop jongeren besluitvorming vertalen naar advisering van de gemeente. 

Wederzijdse onbeholpenheid

De stijl waarmee jongeren hun bezigheden binnen jongerenraden vormgeven werd niet 
eerder onderzocht, de stijl waarmee burgers zich binnen de samenleving organiseren wel. 
Hurenkamp en Tonkens (2011) voerden een studie uit naar de stijl waarmee burgers vorm-
gegeven aan hun burgerschap in een samenleving waarin sprake is van drie grote tendensen, 
namelijk individualisering, globalisering en delegitimering. 

Over de (vermeende) individualisering van de samenleving is in hoofdstuk 1 geschre-
ven. Er is sprake van een debat over de mate waarin burgers contacten aangaan met anderen 
en de wijze waarop zij contact aangaan. De globalisering van de samenleving en landen die 
steeds toegankelijker worden voor burgers met verschillende nationaliteiten, maakt dat bur-
gers zich in toenemende mate (moeten) verbinden met ‘vreemden’. Vreemden in de zin van 
‘anderen dan de oorspronkelijke bewoners van het land’. Tegelijkertijd is sprake van afbrok-
keling van het publieke gezag, door Hurenkamp en Tonkens (2011, p.27) de delegitimering 
van de samenleving genoemd. Burgers zijn bijvoorbeeld steeds minder vaak lid van een 
politieke partij en betreden steeds minder vaak een stemhokje ten tijde van verkiezingen. 
Er is dan ook debat gaande over of de kloof tussen burgers en politiek nu te groot of juist 
te klein is. De kloof is te groot wanneer politici zich te weinig bezighouden met burgers 
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en te klein wanneer burgers weinig geduld weten op te brengen tijdens het beoordelen van 
hun landvertegenwoordigers. Het debat gaat ook over hoe om te gaan met de toenemende 
mondigheid van burgers ten opzichte van publieke instellingen en de tegelijkertijd beperkte 
belangstelling van burgers voor actieve democratische participatie. Hedendaagse burgers 
kijken namelijk liever toe dan dat zij zich zelf in de politieke arena begeven. “Deelname aan 
inspraak en besluitvorming blijft volgens dit perspectief [de schrijvers verwijzen naar de 
beperkte belangstelling voor democratische participatie] dan ook beperkt tot een relatief 
kleine participatie-elite: beroepsburgers of buurtburgermeesters die in de ogen van ambte-
naren meestal hetzelfde verhaal vertellen” (Hurenkamp & Tonkens, 2011, p.29). De trend 
waarin de ‘ongekozenen’ meer macht krijgen, is ook terug te zien in de groei van het aantal 
toezichthoudende instanties. De individualisering, globalisering en delegitimering zijn drie 
tendensen die elk de nodige druk leggen op burgers. Hurenkamp en Tonkens (2011) zijn met 
burgers in gesprek gegaan over voor welke gemeenschappen zij zich op welke wijze inzetten 
om burgerschap te ontrafelen in dagelijks gedrag en praktijken. Zij zijn daarmee op zoek 
naar stadsburgerschap van volwassenen. “Wat stadsburgers verbindt is dat ze gezamenlijk 
problemen ervaren, deze benoemen en proberen op te lossen” (p.24).

In het handelen van burgers identificeren zij een drietal stijlen, namelijk de stijl van 
de emancipatiecommunitaristen, de neorepublikeinen en de lijdelijk liberalen (2011, p.78). 
De emancipatiecommunitaristen zijn burgers met een zorgzame stijl en bovenal burgers die 
houden van ‘doen’. Deze stijl hangt samen met een communitaristische burgerschapsop-
vatting waarin het handelen van burgers in het teken staat van het realiseren van gemeen-
schapsdoelstellingen (zie hoofdstuk 1). Het sociaal burgerschap floreert dan ook van deze 
burgers. “Deze groep vindt haar maatschappelijke inzet nagenoeg vanzelfsprekend, maar 
hecht ook aan voortuitgang in het eigen leven en ziet een samenhang tussen de twee” (2011, 
p.183). De neorepublikeinen zijn niet zozeer doeners, maar burgers met een spraakzame stijl, 
oftewel mensen die houden van ‘praten’. Deze spraakzame stijl ligt in het verlengde van een 
neo-republikeinse burgerschapsopvatting (zie hoofdstuk 1).

[…] burgers die voor alles nadruk leggen op het belang van de dialoog. Ze zijn wat 

minder geneigd om actief te zijn in de buurt, maar ze zijn waakzaam. Wanneer ze het 

idee hebben dat het nodig is om deel te nemen aan een vergadering of een hand uit 

te steken voor een buurman zijn ze bereid om daar onder voorwaarden wat energie 

in te steken (2011, p.184-185).

De laatste stijl die Hurenkamp en Tonkens (2011) identificeren ligt in het verlengde van een 
liberale burgerschapsopvatting (zie hoofdstuk 1) en noemen zij lijdelijk liberalen. Burgers 
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die handelen met deze stijl laten zich niet kenmerken door ‘doen’ noch door ‘praten’. Deze 
groep burgers wil namelijk vooral door anderen met rust worden gelaten. “Dit zijn burgers 
die liever niets doen, hetzij omdat ze het te druk hebben met hun werk of met hun gezin, 
hetzij omdat ze niet goed weten hoe ze zich in zouden moeten zetten” (2011, p.185).

Uit de studie blijkt eveneens dat burgers in relatie tot alle drie de stijlen redenen zien 
en ervaren om af te haken. Redenen die zich per stijl vormen in relatie tot specifieke thema’s 
(Hurenkamp & Tonkens, 2011). De emancipatiecommunitaristen hebben nieuwe vormen 
van gemeenschap gevonden en zetten oude vormen van gemeenschap met plezier voort, 
maar kunnen niet goed met (culturele) verschillen omgaan en voelen zich buiten hun eigen 
groepjes niet goed vertegenwoordigd. Zij ondervinden dus niet zozeer problemen met de 
individualisering, wel met de globalisering en delegitimering binnen de samenleving. De 
neorepublikeinen voelen zich juist redelijk goed vertegenwoordigd (delegitimering), kunnen 
verschillen benoemen, erkennen en willen deze verschillen graag doorspreken. Waar deze 
groep burgers tegen aanloopt, is dat het bespreken van deze verschillen met andere burgers 
(emancipatiecommunitaristen en lijdelijk liberalen) niet altijd mogelijk is, omdat juist deze 
groepen weinig belang hechten of weinig op hebben met dialoog. De lijdelijk liberalen 
ervaren in sterke mate problemen ten gevolge van de individualisering, globalisering en 
delegitimering. Hun strategie is om zich terug te trekken en anderen met rust te laten. Zij 
koesteren argwaan jegens anderen binnen de samenleving.

Meest prominente conclusie in deze studie is dat als het gaat om het niet constructief 
vorm kunnen geven aan stadsburgerschap door burgers dit niet zozeer een uiting is van 
onwil en eerder een uiting van onbeholpenheid (Hurenkamp & Tonkens, 2011). 

Het gebrek van onze maatschappij […] heeft meer te maken met onbeholpenheid 

dan met onwil of gebrek aan betrokkenheid, solidariteit, rechtvaardigheidsgevoel 

of eenheid. Het probleem is niet dat burgers onverschillig zijn; het probleem is de 

onbeholpenheid waarmee burgers en overheden deze betrokkenheid vorm willen 

geven (2011, p.13).

Onbeholpenheid bij burgers én onbeholpenheid bij de overheid, politiek en maatschappelijk 
middenveld die goede intenties voor burgers hebben, maar soms onbeholpen blijken in het 
concretiseren van deze intenties. 

Bestuurders en beleidsmakers zijn vaak oprecht geïnteresseerd in wat burgers drijft 

en bereid tot verbetering, maar ook regelmatig onhandig in hun reacties. Op cruciale 

momenten verzuimen zij te reageren op een zelf gevraagd verzoek, laten ze burgers 
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eindeloos wachten of komen ze met onbegrijpelijke bureaucratische eisen. Ze nodi-

gen uitgebreid uit tot dialoog maar verzuimen duidelijk te maken wat ze daarmee 

gaan doen. Ze stellen budgetten beschikbaar om burgers te activeren maar maken 

het zo moeilijk om een aanvraag in te dienen dat het geld niet op komt en burgers 

gefrustreerd buiten de zoveelste onneembare vesting achter blijven. Juist doordat ze 

burgers zo tot actief burgerschap uitnodigen, willen die burgers die daarop ingaan 

zich ook gezien en gewaardeerd weten, en zijn extra gekwetst als ze (onbedoelde) 

onverschilligheid ervaren (2011, p.183).

De drie stijlen voor stadsburgerschap evenals de constatering dat het niet constructief uiting 
geven aan burgerschap vooral te maken heeft met onbeholpenheid van burgers, overheden, 
instanties en het maatschappelijk middenveld, zijn inzichten die voortkomen uit analyse van 
data verzameld onder volwassenen in plaats van onder jongeren. Desalniettemin zijn deze 
stijlen van betekenis voor het interpreteren van analyses op data afkomstig uit interviews 
gehouden met 77 respondenten en observaties van 58 bijeenkomsten bij zes verschillende 
jongerenraden. Met behulp van de drie stijlen kan namelijk worden gekeken of deze terug 
zijn te zien bij jongeren in jongerenraden en/of hun stijl zich ook laat kenmerken door een 
bepaalde mate van onbeholpenheid. Hieronder volgt achtereenvolgens een beschrijving 
van de wijze waarop jongeren hun bezigheden organiseren binnen jongerenraden, de wijze 
waarop jongeren besluitvorming vormgeven als één van hun bezigheden en de wijze waarop 
jongeren besluitvorming vertalen naar advisering van de gemeenten. 

Het organiseren van bezigheden

Vanuit de rol van de burger lijkt het logisch dat jongeren binnen jongerenraden met elkaar 
samenwerking zoeken rondom het uitbrengen van adviezen en het organiseren van activitei-
ten. Jongerenraden waarin jongeren wekelijks of maandelijks bij elkaar komen, elkaar tijdens 
vergaderingen vertellen hoe ver zij zijn met het uitvoeren van hun taken, bespreekbaar ma-
ken waar zich eventuele strubbelingen voordoen, met elkaar op zoek gaan naar oplossingen 
voor strubbelingen en taken gezamenlijk succesvol uitvoeren. Deze gezamenlijkheid in de 
uitvoering is echter maar weinig terug te zien binnen de zes jongerenraden waar gedurende 
een half jaar bijeenkomsten werden gevolgd. 

Jongeren in de jongerenraden komen wel wekelijks of maandelijks bij elkaar om te 
vergaderen. Tijdens de vergadering vertellen ze ook één voor één waar ze mee bezig zijn 
en waar zij tegen aanlopen bij het uitvoeren van hun taken en het dragen van hun verant-
woordelijkheden. Jongeren luisteren naar elkaars verhalen. Het concreet handelen van 
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jongeren is echter strikt gerelateerd aan eigen taken en verantwoordelijkheden. Taken en 
verantwoordelijkheden die jongeren bij binnenkomst bij een vergadering oppakken en bij 
het verlaten van een vergadering vaak weer loslaten. 

In de wijze waarop jongeren hun bezigheden organiseren zijn drie invalshoeken te 
onderscheiden, namelijk de wijze waarop jongeren zichzelf organiseren in een jongerenraad, 
de wijze waarop jongeren met elkaar in gesprek gaan en de wijze waarop jongeren gebruik 
maken van sociale media bij het uitvoeren van hun bezigheden. Vanuit elke invalshoek is 
zichtbaar dat tussen jongeren weinig sprake is van uitwisseling tijdens het vervullen van 
taken en dat jongeren taken oppakken bij binnenkomst en vaak weer loslaten bij vertrek. 

Ongebonden jongeren

Jongeren organiseren zich in de zes jongerenraden in subgroepen. De omvang en de wijze 
waarop deze subgroepen worden gevormd, verschillen. Bij vijf van de zes raden (Casus A, 
B, C, E en F) voeren jongeren hun taken en verantwoordelijkheden individueel uit in het 
verlengde van een specifieke functie die zij vervullen, bijvoorbeeld voorzitter, secretaris of 
bestuurslid adviezen.

Jongeren vervullen binnen twee jongerenraden (Casus B en F) individueel een speci-
fieke functie en werken daarnaast ook in kleine wisselende groepen samen. Deze groepen 
worden gevormd rond uit te voeren activiteiten, bijvoorbeeld het organiseren van evene-
menten voor jongeren binnen een gemeente. Binnen deze groepen delen jongeren taken en 
verantwoordelijkheden met elkaar. 

Bij Casus D hebben jongeren geen individuele functie en werken zij ook niet met elkaar in 
kleine groepen rondom uit te voeren activiteiten. Bijeenkomsten bij deze jongerenraad worden 
geleid door twee begeleiders en het zijn deze begeleiders die de jongeren bij aanvang van een 
bijeenkomst vertellen over welke thema’s ze gaan praten of welke workshop ze gaan volgen. Het 
enige wat deelname van deze jongeren vraagt, is een actieve houding tijdens bijeenkomsten.

Bij de zes jongerenraden dient de wekelijkse of maandelijkse vergadering als vast mo-
ment waarop jongeren samenkomen en elkaar vertellen hoe het met het vervullen van hun 
taken en verantwoordelijkheden gaat. Wat opvalt tijdens deze vergaderingen, is dat op het 
moment dat een jongere of groep jongeren aangeeft vast te lopen, de overige jongeren wel 
naar hen luisteren, hen wat adviezen geven, maar hen niet concreet helpen bij de uitvoering 
hiervan. Individuele jongeren en (taak)groepen zijn daarmee als enigen verantwoordelijk voor 
het te verzetten werk en de te dragen verantwoordelijkheden. Ook op het moment dat jonge-
ren hierin vastlopen en het vervullen van taken en verantwoordelijkheden daarmee strandt. 
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Bijvoorbeeld tijdens een vergadering bij Casus B (Casus B, 2009, PD104). Eén van 
de jongeren, Bart, is verantwoordelijk voor het verzamelen van nieuwsberichten voor de 
Nieuwsflits en het samenstellen van deze krant. Het lukt Bart echter niet om nieuwsberichten 
voor de krant te verzamelen. 

Bart vertelt dat er weinig nieuws is te vinden over jongeren in de gemeente. Wel heeft 

hij nieuws gevonden over de bosbranden die in een buurtgemeente plaats hebben 

gevonden. Bart begint uitgebreid te vertellen over de impact van deze brand op de 

natuur en vertelt dat hij dit allemaal weet omdat zijn vader bij de vrijwillige brandweer 

zit. Marit onderbreekt Bart en herinnert hem eraan dat ze het er tijdens de vorige 

vergadering over hebben gehad om de Nieuwsflits te stoppen omdat dit eerder nooit 

een succes is geweest. Daarop zegt Bart dat het probleem is dat er weinig nieuws is 

te vinden voor in de Nieuwsflits.

Met deze laatste uitspraak geeft Bart aan geen nieuwsberichten voor de krant te kunnen 
vinden, anders dan het bericht over de bosbranden dat hij van zijn vader kreeg doorgespeeld. 
Tijdens deze vergadering is ook de beleidsambtenaar aanwezig. Nog voordat één van de 
andere jongeren iets zegt, reageert deze als volgt op de constatering van Bart.

Hennie zegt dat de Nieuwsflits niet kan worden opgeheven. In plaats daarvan oppert 

ze een onderwerp waar Bart wel over kan schrijven, namelijk de huisvestingsproble-

matiek voor jongeren binnen de gemeente, en stelt voor dat Bart dit verder uitwerkt 

en dat de jongeren hier tijdens de volgende vergadering op terugkomen. Bart stemt 

hiermee in, waarna het volgende punt op de agenda ter sprake komt.

Tijdens de daaropvolgende vergadering (Casus B, 2009, PD112) staat de Nieuwsflits weer 
op de agenda. Ditmaal is niet de beleidsambtenaar maar de begeleider van de jongeren bij 
de vergadering aangeschoven. Wanneer de jongeren bij de Nieuwsflits als agendapunt aan-
komen, vraagt de begeleider aan Bart hoe het met het voorbereiden van de Nieuwsflits gaat. 
Bart geeft aan dat hij geen nieuwsberichten heeft kunnen vinden, waarop ook de begeleider 
voorstelt dat Bart een artikel schrijft over de problematiek rondom jongerenhuisvesting in 
de gemeente. Zij kent een aantal mensen die Bart hierover meer kan vertellen. 

Dianne, begeleider van de jongeren, vraagt of Bart een mail wil sturen naar een aantal 

mensen van wie zij de emailadressen aan hem zal geven, om meer informatie over de 

problematiek rondom jongerenhuisvesting in de gemeente te verzamelen. Als reactie 

op de vraag van Dianne vraagt Bart of hij degene is die deze mails moet versturen.
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Bart lijkt zich niet bewust van het feit dat hij verantwoordelijk is voor de Nieuwsflits. 
Evengoed is het mogelijk dat Bart deze vraag stelt, in de hoop dat iemand anders deze taak 
krijgt toegewezen of van hem overneemt. In plaats daarvan reageert de begeleider als volgt 
“Ja Bart, dat moet jij doen, want jij bent van de Nieuwsflits”. De andere jongeren mengen 
zich niet in het gesprek. In reactie op de begeleider merkt Bart op “Oh, ik dacht dat de 
nieuwsflits was afgeschaft”.

Deze uitspraak is aanleiding voor Marit en Roos om zich in het gesprek te mengen. 
Marit is voorzitter binnen de jongerenraad en Roos bestuurslid ‘communicatie’. Beiden 
zijn zelf niet verantwoordelijk voor de Nieuwsflits. Zowel Roos als Marit reageren op Bart 
met te zeggen dat de Nieuwsflits niet is afgeschaft. Daarop zegt Bart te zullen proberen de 
mails te versturen.

Met deze opmerkingen is het onderwerp Nieuwsflits afgedaan in deze vergadering. 
De reacties van Bart, het eerst zeggen “in de veronderstelling te zijn dat de Nieuwsflits is 
opgeheven” en het vervolgens zeggen “te zullen proberen om e-mails te versturen”, vormen 
voor de andere jongeren geen aanleiding om aan Bart te vragen of het hem lukt om de 
Nieuwsflits te schrijven en of hij hier hulp bij kan gebruiken. Bart zelf vraagt ook geen hulp 
aan de anderen. De daaropvolgende vergaderingen is Bart afwezig, het schrijven van de 
Nieuwsflits pakken andere jongeren niet op. 

Een voorbeeld van een situatie waarin jongeren zich verantwoordelijk voelen voor 
hun eigen taken, anderen willen adviseren over de wijze waarop die hun taken kunnen 
uitvoeren, maar niet concreet helpen bij het vervullen hiervan. Bart is de enige die aan de 
Nieuwsflits schrijft, maar het feit dat hij uitvalt en het uitbrengen van de Nieuwsflits daar-
mee stil komt te liggen, vormt voor de andere jongeren geen aanleiding om de taak van 
Bart over te nemen. Ook de begeleider ziet in het moeilijk op gang komen van Bart met 
het verzamelen van inhoud voor de Nieuwsflits geen reden om Bart te vragen of hij hulp 
kan gebruiken van anderen. Als Bart uiteindelijk uitvalt en andere jongeren het uitbrengen 
van de Nieuwsflits niet van hem overnemen, vormt ook die situatie geen aanleiding voor 
haar om eventuele overname van de taak van Bart onderwerp van gesprek te maken tij-
dens een vergadering. Uit dit fragment blijkt hoe één jongere verantwoordelijk is voor een 
specifieke taak en daar verantwoordelijk voor blijft op het moment dat hij de taak zelf niet  
kan uitvoeren.
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Introverte gesprekken

In hoofdstuk 4 werd duidelijk dat jongeren weinig contact aangaan met jongeren buiten 
jongerenraden die zij vertegenwoordigen tijdens het uitbrengen van adviezen. Jongeren 
zijn vooral bezig met het vervullen van eigen taken en verantwoordelijkheden binnen de 
jongerenraad zelf, blijkt uit de thematieken die jongeren tijdens vergaderingen bespreken. 

Gesprekken gaan bij vijf van de zes casussen (Casus A, B, C, D en F) vooral over interne 
kwesties, zoals de mate van aanwezigheid van individuele jongeren, de mate waarin jongeren 
al dan niet hun taken volgens afspraak vervullen of uitjes die jongeren samen willen maken, 
bijvoorbeeld bij Casus C (Casus C, 2009, PD114). Tijdens deze vergadering zijn jongeren 
met elkaar in gesprek over door henzelf gemaakte afspraken en de mate waarin deze al dan 
niet worden nageleefd door afzonderlijke jongeren. 

Gina bedankt iedereen voor hun aanwezigheid, zegt dat dit de eerste keer is sinds 

lange tijd dat iedereen aanwezig is en biedt haar excuus aan voor het feit dat zijzelf 

te laat was voor de vergadering doordat de vergadering met de wethouder uitliep. 

Ze vervolgt met te zeggen dat ze vandaag twee onderwerpen moeten bespreken, 

namelijk het evaluatieverslag en het aftreden van Lauren als voorzitter, waaronder 

het overdragen van haar taken en verantwoordelijkheden. Terwijl Gina praat, steekt 

Fatima haar hand op en vraagt op het moment dat Gina is uitgepraat, hoe laat ze 

vandaag stoppen, waarop Gina zegt dat ze hoogstens een uurtje wil vergaderen. 

Gina zegt dat ze een vergaderschema heeft gemaakt, dat ze dit naar iedereen heeft 

gemaild en dat ze vandaag afspraken gaan maken over hoe ze de komende tijd 

aan het werk gaan omdat ze het niet allemaal alleen wil blijven doen. Fatima zegt 

ook een punt te hebben dat ze wil bespreken, namelijk het op tijd aanwezig zijn bij 

vergaderingen. Ze zegt vandaag veel moeite gedaan te hebben om hier aanwezig 

te kunnen zijn, dat ze hiervoor andere afspraken opzij heeft gezet en dat ze het dan 

vervelend vindt dat een vergadering ruim 30 minuten later begrint. Gina zegt dat ze 

hierover afspraken wil maken.

Deze vergadering besteden de jongeren vervolgens aan het formuleren van afspraken die 
zij de komende tijd met elkaar willen nakomen. De daaropvolgende vergadering vindt vijf 
weken later plaats. Tijdens deze vergadering blijkt dat de jongeren zich niet aan de afspraken 
hebben gehouden die ze samen hebben geformuleerd. Ook deze vergadering staat in het 
teken van het doorspreken van interne afspraken en het jaarverslag dat op korte termijn 
moet worden geschreven. Thema’s die de gang van zaken binnen de jongerenraad overstijgen 
zoals jongerenhuisvesting of wachtlijsten voor de jeugdzorg binnen de gemeente, vormen 
geen onderwerp van gesprek.
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Jongeren praten enerzijds zelf vooral over interne processen in de jongerenraad en treden 
nauwelijks naar buiten om met jongeren buiten jongerenraden te spreken over wat hen bezig-
houdt. Anderzijds worden jongeren hiertoe ook niet gestimuleerd door beleidsambtenaren en 
begeleiders. Bij vier van de zes jongerenraden (Casus A, B, D en F) sluiten beleidsambtenaren 
namelijk deels of gedurende een volledige vergadering aan, presenteren hun adviesvraag, 
vragen de jongeren om een reactie, verzamelen de reacties en vertrekken vervolgens weer. 
Zij vragen jongeren om een persoonlijke reactie op beleid in ontwikkeling of uitvoering. In 
hoofdstuk 4 bleek dat van uitwisseling van wensen en behoeften met andere jongeren uit 
de gemeente geen sprake is. Daarnaast resulteert deze werkwijze niet in bewustwording van 
jongeren van het kader waarbinnen gemeentelijke beleidsontwikkeling plaatsvindt noch wie 
daarin samenwerkingspartners zijn. Zo zijn er andere partners van de gemeente aanwezig 
die eveneens een eigen perspectief hebben in relatie tot specifiek beleid, perspectieven die 
overeen kunnen komen met het perspectief van jongeren, maar hier evengoed van kunnen 
verschillen. Ook deze perspectieven worden door beleidsambtenaren meegenomen in het 
uiteindelijke besluit. Bij de overige twee jongerenraden (Casus C en E) werden geen adviezen 
uitgegeven gedurende de zes maanden dat bijeenkomsten zijn gevolgd.

Een voorbeeld van beleidsambtenaren die tijdens een vergadering aansluiten voor 
advies van jongeren, vormt de vergadering bij Casus A waar in hoofdstuk 5 over is geschre-
ven. Tijdens deze vergaderingen komen twee volwassenen bij een vergadering langs. Zij zijn 
ingehuurd door de gemeente om een project ‘Klimaat Web’ te ontwikkelen. Zij hebben voor 
de jongeren een PowerPoint presentatie gemaakt en willen met de jongeren van gedachten 
wisselen over of en hoe jongeren zelf milieubewust leven. Zij leggen jongeren niet uit vanuit 
welke motieven de gemeente hen heeft gevraagd het project te ontwikkelen, of de jongeren 
de enigen zijn die zij om adviesvragen of dat zij ook andere inwoners van de gemeente 
benaderen noch hoe zij de input van de jongeren zullen verwerken.

Ook bij Casus D vinden bijeenkomsten plaats waar beleidsambtenaren langskomen 
tijdens een vergadering en jongeren vragen om een persoonlijke reactie op beleid. In hoofd-
stuk 5 werd de vergadering aangehaald waarin een beleidsambtenaar de jongeren vroeg 
hun persoonlijke voorkeur uit te spreken voor één van beide scenario’s die hij had bedacht, 
namelijk een groot aantal speelvoorzieningen op één locatie plaatsen of op meerder locaties 
een klein aantal voorzieningen. 

Situaties als deze doen zich vaker voor binnen de vier casussen (Casus A, B, D en F), 
ook bij casus D. Tegen de gebruikelijke gang van zaken in zijn de jongeren deze keer op het 
Stadskantoor van de gemeente. Normaliter vergaderen zij namelijk in een café in het centrum 
van de stad. De bijeenkomst vindt plaats in de medewerkerskantine die op dat moment is 
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gesloten (Casus D, 2009, PD86). Eén beleidsambtenaar is te gast, zij vertelt de jongeren dat 
ze hen om advies wil vragen over de manier waarop de gemeente invulling kan geven aan 
vrijetijdsvoorzieningen voor jongeren. Zij heeft voor hen drie opdrachten op grote vellen 
geschreven die de jongeren die middag uitwerken. Uitwerking van de opdrachten vraagt 
van jongeren geen voorbereidend werk. Het enige wat de beleidsambtenaar met deze op-
drachten van hen vraagt, is het opschrijven van hun persoonlijke mening met betrekking 
tot een drietal thema’s op de grote vellen.

De ambtenaar staat naast een flipover, terwijl de jongeren verspreid over de kantine 

zitten, en vertelt hen dat ze drie opdrachten voor hen heeft gemaakt. Daarna vraagt 

ze de jongeren om drie groepen te vormen en om per groep aan één opdracht te 

werken. De drie opdrachten staan beschreven op grote flipover-vellen die op tafel 

liggen. De jongeren lezen de vragen op deze vellen en schrijven hun antwoorden 

eronder. Voordat de jongeren aan een pauze beginnen met frisdrank en chocolader-

epen, bedankt de beleidsambtenaar de jongeren voor hun tijd en inzet, verzamelt de 

vellen waar de jongeren hun antwoorden op hebben geschreven, zegt de jongeren 

gedag en verlaat de kantine met de vellen onder haar arm. 

De jongeren maken de drie opdrachten en kletsen ondertussen wat met de anderen in hun 
groep. Zij maken deze opdracht op basis van hun persoonlijke visie en behoeften. Een 
gesprek waarin de drie groepen onderling uitwisselen op welke manier de gemeente vorm 
kan geven aan vrijetijdsvoorzieningen blijft uit. De beleidsambtenaren informeert de jon-
geren eveneens niet over het kader waarbinnen zij het beleid ontwikkelt, bijvoorbeeld over 
afspraken die zijn gemaakt over tijd, kwaliteit en bereik van beleid. 

Sociale media

Als jongeren geen direct contact onderhouden met jongeren woonachtig in een gemeente 
over welke thematieken hen bezighouden en welke wensen en behoeften zij hebben, zetten 
zij dan misschien sociale media in om hier achter te komen? Jongeren in de leeftijd van 
12 tot 25 jaar zijn toch de generatie die goed uit de voeten kan met deze vorm van media? 
Ja, jongeren kunnen hier zeker goed mee uit de voeten. Ze ‘Whatsappen’, sms’en, ‘Hyven’, 
‘Facebooken’ en ‘Twitteren’ heel wat af tijdens vergaderingen. Uit de interviews blijkt alleen 
dat deze gesprekken niet gaan over hun bezigheden in de jongerenraad. Jongeren maken veel 
gebruik van sociale media, maar puur voor privédoeleinden. Sociale media spelen geen rol 
in het jongeren aan het denken zetten, of het met elkaar in gesprek laten gaan over thema’s 
die andere jongeren bezighouden binnen een gemeente. 
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Amber vertelt bijvoorbeeld dat zij sociale media gebruikt om in contact te blijven met 
vrienden. Ze maakt er geen gebruik van in relatie tot de jongerenraad. Als ze dat wel zou 
doen dan lijkt het haar vooral een handige manier om nieuwe leden te werven en activiteiten 
aan te kondigen die worden georganiseerd. 

Ik gebruik Hyves en Twitter elk uur denk ik wel. Al is het alleen maar om even te 

checken voor nieuwe krabbels en tweets. YouTube gebruik ik alleen als ik thuis ben. 

Hyves en Twitter gebruik ik om in contact te blijven met vrienden, Twitter om leuke 

foto’s, teksten of bezigheden te posten en YouTube om muziek te luisteren. Voor de 

jongerenraad heb ik nog nooit gebruik gemaakt van sociale media. Maar als ik het 

zou gebruiken, is het handig voor het zoeken van nieuwe leden en om activiteiten 

aan te kondigen (Casus D, Amber, 2011, mailcorrespondentie).

Ook Bart zet sociale media in om in contact te blijven met vrienden en checkt deze meerdere 
malen per dag. Hij maakt geen gebruik van sociale media in relatie tot de jongerenraad en 
merkt op dit ook niet te willen omdat niet alle informatie die binnen de jongerenraad ter 
sprake komt, bestemd is voor ‘anderen’. Bart houdt het reilen en zeilen binnen de jongeren-
raad liever inzichtelijk voor een select gezelschap.

Ik maak gebruik van YouTube en Wikipedia, iets minder van Facebook en weinig van 

Hyves. Deze sites check ik meerder malen per dag, om te communiceren met vrienden, 

kennissen en familieleden. YouTube gebruik ik om filmpjes te bekijken en Wikipedia 

voor schoolopdrachten. Voor de jongerenraad maken we geen gebruik van sociale 

media, wel van Hotmail omdat dit makkelijker communiceert dan Hyves. Daarnaast 

is niet alle informatie die we bij de jongerenraad behandelen bestemd voor iedereen. 

Hotmail is vrij makkelijk in de omgang en met een wachtwoord beveiligd. Wanneer 

we documenten via Hyves zouden versturen, zou iedereen dat kunnen inzien. Dat is 

denk ik niet heel erg handig (Casus B, Bart, 2011, mailcorrespondentie). 

Nora geeft eveneens aan meerdere malen per dag gebruik te maken van sociale media en 
vertelt dat jongeren in de jongerenraad waar zij actief is ook een aantal sociale media gebrui-
ken. Dit komt alleen niet goed van de grond, vindt zij zelf. Ook binnen deze jongerenraad 
willen jongeren dat wat zij samen bespreken niet zichtbaar is voor andere jongeren binnen 
de gemeente. 

Ik maak gebruik van Facebook, YouTube en Twitter. Vroeger maakte ik ook gebruik 

van Hyves maar Facebook is internationaal. Ik kan dan ook familieleden en vrienden 

in het buitenland vinden. En omdat twee persoonlijke pagina’s te veel is om bij te 
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houden, heb ik Hyves verwijderd. Ik kijk op deze pagina’s zeker 10 keer per dag, om 

te zien wat vrienden doen en om dingen te delen. Maar ook omdat het makkelijk is 

om contacten te hebben via sociale media. Je bent er dagelijks mee bezig, dus je 

kan makkelijk even snel wat van je laten weten. We hebben bij de jongerenraad een 

aantal sociale media, zoals Twitter en Hyves. Dit loopt alleen niet zo lekker. Jongeren 

willen graag dat alles persoonlijk blijft en om dan bepaalde groepen die je niet kent 

te volgen of toe te voegen, dat maakt het weer wat minder persoonlijk (Casus A, Nora, 

2011, mailcorrespondentie).

Jongeren in jongerenraden staan wel in verbinding met anderen om hen heen. De 43 jon-
geren die zijn geïnterviewd zijn allemaal actief in ander verband. Ze volgen een opleiding, 
hebben bijbaantjes, beoefenen een sport en/of maken muziek. Wat opvalt is dat jongeren in 
jongerenraden taken en verantwoordelijkheden oppakken bij binnenkomst, weer loslaten 
bij vertrek en deze niet verbinden met andere domeinen waarin zij actief zijn.

Uit bovenstaande drie invalshoeken – de wijze waarop jongeren zich organiseren, de the-
matieken die zij tijdens vergaderingen bespreken en de manier waarop zij sociale media 
inzetten in relatie tot hun deelname aan een jongerenraad – blijkt dat weinig sprake is van 
uitwisseling tussen jongeren. Jongeren wisselen het vervullen van taken en verantwoorde-
lijkheden niet met elkaar uit. Daarnaast zijn jongeren enerzijds vooral gefocust op interne 
processen tijdens vergaderingen en zoeken ze uitwisseling met andere jongeren uit een 
gemeente niet op. Ook sociale media zetten jongeren niet in voor uitwisseling met andere 
jongeren. Anderzijds worden zij door beleidsambtenaren en begeleiders ook niet uitgeno-
digd om persoonlijke visies en behoeften onderling of met andere jongeren uit te wisselen. 

Het vormgeven van besluitvorming

De stijl waarmee jongeren zich in jongerenraden organiseren laat zich tot nog toe kenmerken 
als ad hoc en introvert. Is deze stijl ook terug te zien in de wijze waarop zij vormgeven aan 
processen van besluitvorming? Ja, ook besluitvorming blijkt ad hoc en introvert van aard. Bij 
vijf van de zes jongerenraden (Casus A, B, C, D en F) vindt besluitvorming namelijk plaats 
in de vorm van een eenmansbesluit. Een eenmansbesluit waarbij alle jongeren aanwezig 
zijn, maar waarbij één jongere het voortouw neemt en de andere jongeren zich weinig in 
de besluitvorming mengen. Bij Casus E kwamen jongeren niet bij elkaar gedurende de zes 
maanden dat de jongerenraad in het kader van dit onderzoek is gevolgd en werden een-
mansbesluiten niet gezien.
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Wanneer een eenmansbesluit plaatsvindt, is het één jongere (of begeleider) die een 
kwestie introduceert tijdens een vergadering en de andere jongeren vraagt om hierop te 
reageren. De andere jongeren geven soms wel een reactie, maar soms ook niet. Het komt 
voor dat de reacties van verschillende jongeren niet op één lijn liggen. Jongeren stippen de 
verschillen kort aan, maar spreken hier niet uitgebreid met elkaar over. De jongere die de 
kwestie introduceerde, neemt vervolgens een besluit. In het besluit klinken soms reacties van 
andere jongeren door, soms niet, waarmee het geven van een reactie door andere jongeren 
vooral ter kennisgeving blijkt. Een situatie die bij alle vijf de jongerenraden terug is te zien 
waar bijeenkomsten zijn geobserveerd. Zo ook bij Casus B, waar tijdens een vergadering 
(Casus B, 2009, PD120) jongeren het verzoek van de gemeente bespreken om plaats te nemen 
in de werkgroep Wet, Werk en Bijstand (WWB). 

Marit (voorzitter) vertelt de andere vijf jongeren dat ze vanuit de gemeente de vraag 

hebben gekregen om samen te werken met een andere werkgroep binnen de gemeente 

omdat er een nieuwe wet voor jongeren komt. Ze zegt dat de gemeente van hen als 

jongerenraad wil weten of ze plaats gaan nemen in deze werkgroep. Roos vraagt om 

wat voor werkgroep het precies gaat. Marit zegt dat ze dat niet precies weet, maar dat 

ze de vraag vanuit de gemeente hebben gehad. Pim vraagt wie er allemaal in de werk-

groep zitten, waarop Marit zegt dat ze dat niet weet, behalve dat het volwassenen zijn. 

Joost zegt dat hij zich afvraagt of de volwassenen uit de werkgroep hun inbreng wel 

serieus nemen omdat zij volwassen zijn en zij jongeren. Bart en Amber zijn de enigen 

die zich niet uitspreken over het verzoek uit de gemeente. Ze krijgen daar ook geen 

kans meer toe, want Marit stelt dat ze aan de gemeente terug zal geven dat vragen 

vanuit de werkgroep gemaild mogen worden naar de jongerenraad, dat ze er geen 

nieuw project vanuit de adviesraad voor op gaan starten maar dat ze wel mee willen 

denken met de werkgroep. Geen van de aanwezige jongeren geeft hier een reactie 

op, waarop Marit het volgende punt op de agenda aansnijdt.

Jongeren lijken geen problemen te hebben met situaties waarin één van hen een kwestie 
introduceert, hen uitnodigt tot het geven van een reactie en vervolgens eigenhandig een 
besluit neemt. Hebben zij hier wel problemen mee, dan brengen zij het niet ter sprake tijdens 
de vergadering. Dat jongeren wel een reactie geven wanneer een ander hier naar vraagt, 
kan een stap tot deliberatie zijn, maar deliberatie onder jongeren blijft uit. Dat blijkt ook 
tijdens een vergadering bij Casus F, waar de voorzitter de andere jongeren vertelt dat zij 
een gesprek heeft gehad met beleidsambtenaren over een eventuele herintroductie van de 
jeugdombudsman in de gemeente (PD79, 2009).
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Amanda vertelt dat ze samen met Linda overleg heeft gehad met beleidsambtenaren 

van de gemeente waarin is besproken of de jeugdombudsman terug moet komen 

binnen de gemeente. Aan haar is gevraagd om uit te zoeken of er draagvlak is binnen 

de gemeente voor een jeugdombudsman. Ze vertelt tijdens het gesprek gezegd te 

hebben dat de jongerenraad vindt dat de jeugdombudsman er moet komen. Vervol-

gens vraagt ze aan de andere jongeren hoe zij hierover denken. Thijs zegt dat Dirk en 

Linda voor de ombudsman zijn. Remco vraagt wat de gemeente van hen verwacht, 

of ze een plan moeten schrijven voor de jeugdombudsman of moeten kijken of er 

draagvlak is voor een jeugdombudsman. Ahmed vraagt waar de jeugdombudsman 

ondergebracht gaat worden, waarop Amanda zegt dat ze eerst het nut van de jeug-

dombudsman aan moeten tonen. Remco vraagt waarom de ombudsman niet ook 

de taak van jeugdombudsman op zich kan nemen, waarop Amanda antwoordt dat 

de gemeente dat zelf ook niet weet. Ze vervolgt met te zeggen dat ze eerst gaan 

uitzoeken wat het nut is van de jeugdombudsman en snijdt het volgende punt op 

de vergadering aan.

Ook tijdens deze vergadering heeft één jongere de leiding. Amanda snijdt het onderwerp aan, 
vertelt de jongeren dat zij zich in een overleg met de gemeente heeft uitgesproken voor een 
jeugdombudsman en vraagt vervolgens wat de andere jongeren daarvan vinden. De andere 
jongeren hebben verschillende vragen die niet worden beantwoord, waarna Amanda stelt 
dat ze in eerste instantie het nut van een jeugdombudsman gaan uitzoeken. De jongeren 
spreken haar niet tegen en vragen haar ook niet om hun tot dan toe onbeantwoorde vragen 
alsnog te beantwoorden.

Bij Casus F nemen jongeren naast eenmansbesluiten ook collectieve besluiten. Ook hier 
introduceert één jongere een thema. Dit thema vormt vervolgens onderwerp van gesprek. 
Tijdens dit gesprek presenteren jongeren niet alleen hun visie op het thema, zij gaan hier 
ook met elkaar over in gesprek. Dit gesprek over elkaars visies en de verschillen en overeen-
komsten in deze visies, resulteert uiteindelijk in een besluit waar alle aanwezige jongeren 
zich in kunnen vinden. Bijvoorbeeld tijdens een vergadering (Casus F, 2009, PD74) waarin 
jongeren met elkaar in gesprek zijn over hoe zij een medegebruiker van het pand waarin zij 
vergaderen aan zullen spreken op de buitensporig hoge telefoonkosten die deze persoon op 
hun rekening naar het buitenland maakt. 

Nadat het probleem door de voorzitter is aangekaart en de aanwezige jongeren hier 

hun mening over hebben gegeven, kan de balans snel worden opgemaakt; geen 

van de jongeren zegt blij te zijn met deze situatie. Daarop volgt een discussie over 

de wijze waarop deze partnerorganisatie hierop kan worden aangesproken en door 
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wie. De voorzitter zou deze taak op zich kunnen nemen, maar is net nieuw bij de 

jongerenraad en geeft aan het lastig te vinden omdat zij de voorgeschiedenis met 

deze partnerorganisatie niet goed kent. 

De overige jongeren actief binnen de jongerenraad nemen al een paar jaar deel, kennen de 
geschiedenis met deze samenwerkingspartner wel en zouden zichzelf aan kunnen bieden om 
het gesprek namens de voorzitter met deze partner te voeren. Dat doen zij niet. Zij blijken 
het ook lastig te vinden om dit onderwerp bespreekbaar te maken.

De jongeren brainstormen wat over wie van hen deze taak dan wel op zich kan nemen. 

Eén voor één lopen ze elkaar af als mogelijke kandidaat. In eerste instantie is de jongere 

die het langst aan de jongerenraad deelneemt aan de beurt. Deze jongere sputtert 

wat tegen, zegt deze persoon weinig te hebben gesproken. Dan is de jongere aan de 

beurt die in het verleden het meest heeft samengewerkt met deze partner. Ook deze 

jongere geeft aan liever niet in gesprek te gaan met deze persoon, waarna het één 

voor één bespreken van kandidaten doorgaat. Elk van hen geeft aan het gesprek liever 

niet te voeren. Uiteindelijk mompelt één van de jongeren dat ze de begeleider kunnen 

vragen om de kwestie te bespreken. De jongeren bespreken de optie niet uitvoerig, 

zij zijn het allemaal met elkaar eens: de voorzitter zal aan de begeleider vragen of die 

de kwestie van de hoge telefoonkosten met de samenwerkingspartner op wil nemen.

Geen van de jongeren voelt er iets voor om deze gevoelige kwestie te bespreken met de 
persoon die de hoge telefoonkosten heeft gemaakt. Jongeren zijn het snel eens, deze ver-
antwoordelijkheid geven zij liever door aan een ander, namelijk hun begeleider. Ondanks 
dat zij het probleem doorgeven aan hun begeleider, zijn deze jongeren met elkaar in gesprek 
geweest en hebben mogelijkheden verkend voor het zelf bespreekbaar maken van de kosten.

Advisering

Besluitvorming binnen jongerenraden vindt onder andere plaats met als uiteindelijk doel 
het uitbrengen van advies aan de gemeente. De wijze waarop jongeren adviezen uitbrengen 
gebeurt binnen de zes jongerenraden op verschillende manieren. Bij één jongerenraad zijn 
gedurende de zes maanden dat deze werd gevolgd geen adviezen uitgebracht (Casus E). 
Deze jongerenraad is al enige tijd nauwelijks actief.

Bij vier van de zes jongerenraden (Casus A, B, D en F) komen beleidsambtenaren 
met adviesvragen langs bij vergaderingen van jongeren. Op dat moment geven jongeren 
gevraagd advies aan de gemeente, oftewel geven zij advies nadat zij vanuit de gemeente 
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het verzoek hebben gekregen om over een specifiek thema advies uit te brengen. Tijdens 
de vergadering presenteren beleidsambtenaren de adviesvraag aan jongeren, waarna zij de 
jongeren vragen om op de adviesvraag te reageren. Vervolgens luisteren zij naar de reacties 
van jongeren, noteren deze en verlaten tussentijds of aan het einde de bijeenkomst met de 
input van jongeren in hun aktetas. Jongeren kunnen tijdens de vergadering hun persoonlijk 
advies uitbrengen, want dit vraagt geen voorbereidend noch afrondend werk van hen.

Bij één van de jongerenraden (Casus F) worden adviezen echter vooral op papier uit-
gegeven. Het gaat hier om ongevraagde adviezen aan de gemeente, oftewel adviezen rondom 
thematiek waar de gemeente de jongeren niet om heeft gevraagd. Bij deze jongerenraad 
zijn twee bestuursleden ‘adviezen’ actief. Nadat tijdens een vergadering is besloten dat de 
jongeren een advies gaan uitbrengen met betrekking tot een specifiek thema, verdiepen deze 
jongeren zich in het thema, schrijven een concept voorstel en vragen de andere jongeren om 
dit concept te voorzien van feedback. Feedback die de bestuursleden ‘adviezen’ verwerken 
in het definitieve advies dat zij vervolgens op papier aanbieden aan de inhoudelijk verant-
woordelijke beleidsambtenaar.

Jongeren in vier van de jongerenraden (Casus A, B, D en F) brengen juist advies uit 
aan de gemeente in de vorm van activiteiten die zij organiseren. Via deze activiteiten willen 
ze de aandacht van beleidsambtenaren en burgers vragen voor problematiek waar jongeren 
in desbetreffende gemeente mee worden geconfronteerd. Acties stranden echter veelvuldig. 
Jongeren ondernemen allerlei pogingen, maar vergeten noodzakelijke stappen of focussen 
zich op irrelevante zaken in relatie tot de specifieke activiteit.

Bijvoorbeeld de ‘huisvestingsactie’ die jongeren in Casus B van de grond willen 
krijgen. Doel van deze actie is aandacht vragen voor het woningtekort voor jongeren in de 
gemeente. Het plan van de jongeren is om op een zaterdag in januari met een tent in het 
centrum van de stad te gaan staan en aan voorbijgangers flyers uit te delen. Daarnaast willen 
ze vuurkorven plaatsen waar ze marshmallows boven roosteren om aan voorbijgangers uit 
te delen. Dit plan hebben de jongeren al een aantal weken. Tot op heden hebben zij echter 
nog geen actie ondernomen om het plan te realiseren. Hun begeleider herinnert hen hier 
tijdens deze vergadering aan (Casus B, 2009, PD112).

Dianne zegt dat ze vorige week hadden afgesproken dat ze een aantal acties na de 

herfstvakantie opnieuw op zouden pakken, waaronder de huisvestingsactie. Ze zegt 

dat ze de jongeren deze week per mail zal stalken omdat ze van hen wil weten welke 

standpunten ze innemen met betrekking tot het gebrek aan huisvesting voor jongeren 

in de gemeente. Samen met Amber zal ze deze standpunten dan in een brief zetten. 



130

HOOFDSTUK 6

Vervolgens vraagt ze hoe het met de plannen van de jongeren staat voor een karton-

nen huis of tent bij wijze van ludieke actie. Joost biedt zichzelf aan om deze activiteit 

verder uit te werken. Dianne zegt dat Pim hem hier bij kan helpen.

De begeleider stelt voor dat Joost en Pim tijdens de volgende vergadering een update geven 
aan de andere jongeren over de stand van zaken, waar zowel Joost als Pim mee instemmen. 
Tijdens die vergadering (Casus B, 2009, PD117) blijkt de focus enigszins te zijn veranderd 
van het voorbereiden van de actie naar het regelen van publiciteit voor de actie.

Joost zegt dat ze het tijdens de vorige vergadering over de huisvestingsactie heb-

ben gehad waarbij ze in de stad een tent op kunnen zetten met vuurkorven erbij. 

Pim vindt dat ze er journalisten bij moeten vragen. Marit oppert dat ze aan Dianne, 

de coach van de jongeren, telefoonnummers kunnen vragen van de mensen van de 

krant. Vervolgens ontstaat een gesprek tussen Joost en Pim over welke krant ze dan 

het beste kunnen vragen, waarbij Joost nationale kranten wil benaderen. Marit zegt 

dat ze ook SBS6 kunnen vragen omdat ze daar ook het telefoonnummer van hebben. 

Er ontstaat een gesprek tussen de aanwezige jongeren over het soort programmatuur 

dat SBS6 uitzendt, waarna Marit vaststelt dat Joost en Pim dit verder uit gaan zoeken.

Het voorbereiden van de actie is teruggebracht tot het regelen van publiciteit voor de actie. 
In de daaropvolgende vergadering komt de uitvoering van de voorbereiding van de actie 
ter sprake (Casus B, 2009, PD120). 

Joost zegt dat de tweede zaterdag in het nieuwe kalenderjaar hem een geschikte 

datum lijkt voor de actie, maar dat de actie nog wel verder uitgedacht moet worden. 

Joost vervolgt met te zeggen dat het niet is gelukt om een vergunning te regelen 

voor de vuurkorven. Het aanvragen van zo’n vergunning blijkt twee weken te duren 

en moet twee maanden voor het gebruik worden aangevraagd. Marit zegt dat ze in 

plaats van vuurkorven ook crêpepapier kunnen gebruiken en neplampjes. Joost zegt 

dat hij juist wil dat mensen blijven plakken en daarom het idee van de vuurkorven 

en marshmallows goed vond. Maar, zo zegt Joost, ze hebben ook nog andere dingen 

nodig en vraagt aan de anderen wie van hen een tent heeft, waarop Marit zegt dat 

team huisvesting, oftewel Pim en Joost, die samen mogen regelen.

Met deze laatste opmerking van Marit is het gesprek over de huisvestingsactie tijdens die ver-
gadering afgerond. Wat opvalt is dat de jongeren wel met elkaar in gesprek gaan over de vorm 
die de actie moet aannemen. Er moeten vuurkorven komen, marshmallows worden geroosterd 
en tenten worden opgezet om aandacht van voorbijgangers te trekken. Wat de jongeren tegen 
de voorbijgangers gaan zeggen, is echter geen moment onderwerp van gesprek geweest. 
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Uit de wijze waarop jongeren tijdens vergaderingen aan de slag zijn met deze acties 
blijkt dat zij niet goed weten wat er moet worden geregeld en waar ze met het regelen moeten 
beginnen om deze actie van de grond te krijgen. Van de huisvestingsactie is het uiteindelijk 
niet gekomen. Reden hiervoor is dat te weinig jongeren beschikbaar waren op de zaterdag 
die door hen was gepland om de actie te houden.

Uit gesprekken die met deze jongeren zijn gevoerd, blijkt eveneens dat jongeren niet 
wisten waar ze moesten beginnen met het organiseren van deze actie. Joost (Casus B, jongere, 
2010, PD56) vertelt bijvoorbeeld dat het voor hen niet duidelijk was bij wie ze aan moesten 
kloppen voor het aanvragen van een vergunning voor de vuurkorven.

Het had een succesvolle huisvestingsactie kunnen worden, maar dat werd het alleen 

net niet. We hebben een tijdje moeten zeuren om vergunningen en we werden een 

beetje heen en weer geslingerd van je moet hier even praten, daar even praten met 

die en die. Uiteindelijk zaten we bij een instantie die naar ons had gemaild, maar die 

mail is ergens blijven hangen en niet goed aangekomen. We hadden informatie naar 

die instantie moeten sturen. Dat hebben we uiteindelijk gedaan, maar het duurde 

een tijd voordat we een reactie kregen en toen bleek het eigenlijk al te laat om het 

hele proces nog in gang te zetten. Dus een dag van te voren is de activiteit afgelast.

De huisvestingsactie kwam ook ter sprake tijdens het gesprek met de begeleider van de 
jongeren (Casus B, begeleider, 2010, PD70). Zij ziet ook het te laat aanvragen van de vergun-
ning voor de vuurkorven als reden voor het niet slagen van de actie. Daarnaast is zij van 
mening dat dit niet had hoeven gebeuren als de jongeren haar om hulp hadden gevraagd.

Joost had het initiatief genomen voor een huisvestingactie. Dat hadden we al een 

keer eerder bedacht hoor, met dozen of tenten en Joost ging het organiseren. Het 

mislukte vanwege de vergunning die nodig was voor de vuurkorven. Ik had van te 

voren tegen de jongeren gezegd dat ik alles weet en dat ze naar me toe mochten 

komen als ze vragen hadden. Nou, niemand belt of mailt. Ja, nee we konden geen 

vergunning krijgen, zeiden ze. Nee, hehe…Dan is het “heel erg” zeggen en niet denken 

“ik had het toch gezegd”. In plaats daarvan is het “ok, goed geprobeerd”. 

Uit het verhaal van de jongeren en uit het verhaal van de begeleider blijkt dat de huisves-
tingsactie een succes had kunnen zijn, maar het niet is geworden. Zowel uit de vergaderingen 
als uit de gesprekken met jongeren komt naar voren dat jongeren bereid zijn om de actie 
te organiseren, pogingen ondernemen om deze actie een succes te laten zijn, maar niet 
beschikken over de noodzakelijke kennis en vaardigheden om deze actie tot een succes te 
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maken. Begeleiders stellen zichzelf beschikbaar voor jongeren, denken mee met jongeren, 
maar ondernemen zelf geen actie om jongeren concreet op weg te helpen en corrigeren 
jongeren niet wanneer iets mis dreigt te gaan. Pogingen die aan beide kanten stranden, 
vanwege een wat onbeholpen uitvoering.

Ad hoc en introvert

In dit hoofdstuk is stilgestaan bij de stijl waarmee jongeren zich organiseren in jongeren-
raden en blijkt dat jongeren een specifieke stijl hanteren die zich laat kenmerken als ad hoc 
en introvert. De stijl van jongeren is ad hoc op twee manieren. Allereerst omdat jongeren 
bereid zijn tot het dragen van verantwoordelijkheden en het vervullen van taken, maar van 
onderlinge uitwisseling van taken en verantwoordelijkheden tussen jongeren geen sprake 
is. Wanneer een jongere kort of langdurig afwezig is, worden zijn taken niet overgepakt 
door andere jongeren. Van continuïteit in activiteiten is op zulke momenten geen sprake. 
Daarnaast pakken jongeren hun taken en verantwoordelijkheden op bij binnenkomst en 
laten deze vaak weer los op het moment dat zij een jongerenraad verlaten. Betrokkenheid 
blijkt gebonden aan aanwezigheid bij een jongerenraad.

De introvertheid waarmee jongeren zich organiseren in jongerenraden is terug te zien 
in de thematieken die zij bespreken en de wijze waarop zij deze bespreken. Maatschappelijke 
thema’s bespreken jongeren nauwelijks, in plaats daarvan hebben zij het veelal over interne 
processen, bijvoorbeeld over het al dan niet waarmaken van taken, dragen van verantwoor-
delijkheden en aanwezig zijn bij vergaderingen. De wijze waarop jongeren thematieken 
bespreken, blijkt eveneens introvert. Jongeren nemen eenmansbesluiten, waarbij één jon-
gere de leiding heeft en de overige jongeren zich van besluitvorming onthouden. Tijdens 
deze processen maken andere jongeren hun persoonlijke perspectieven wel kenbaar, maar 
hoe deze perspectieven zich tot elkaar verhouden bespreken jongeren niet. Inhoudelijke 
verschillen blijven onbesproken en deliberatie komt niet van de grond.

Tevens blijkt in dit hoofdstuk dat jongeren adviezen formuleren en activiteiten uitdenken, 
maar dat de uitvoering hiervan teleurstellend verloopt. Jongeren zetten zich tijdens aanwe-
zigheid bij bijeenkomsten in voor het realiseren van adviezen en activiteiten, maar weten 
niet goed waar te beginnen en hoe zij een plan kunnen realiseren.

Bij jongeren in jongerenraden is daarmee een vergelijkebare onbeholpenheid terug te 
zien als naar voren komt bij de volwassenen in de studie van Hurenkamp en Tonkens (2011) 
wat wezenlijk iets anders is dan onwil of primaire aandacht voor eigen belang. Jongeren 
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willen ‘doen’, maar slagen hier niet altijd in. Begeleiders en beleidsambtenaren willen ook 
dat jongeren ‘doen’, ondersteunen hen hierbij, maar de wijze waarop sluit niet altijd aan bij 
de behoeften van jongeren zelf. Begeleiders en beleidsambtenaren zijn daarmee eveneens 
wat onbeholpen in hun doen.

De stijl waar jongeren zich mee organiseren, ad hoc en introvert, resulteert nog weinig 
in het uitbrengen van adviezen aan de gemeente. Het ontbreekt jongeren aan kennis en aan 
passende begeleiding. Begeleiders nemen jongeren nu de bureaucratie rondom het uitbrengen 
van adviezen uit handen of ondersteunen hen van een afstand, maar zijn niet altijd aanwezig 
als jongeren in een jongerenraad bezig zijn. Hiermee ontbreekt het jongeren aan een goed 
voorbeeld wanneer zij een voorbeeld nodig hebben, aan een persoon aan wie zij hulp kunnen 
vragen wanneer ze niet weten hoe ze verder kunnen gaan of aan een persoon die hen tijdig 
corrigeert voordat iets fout gaat. Het gaat om begeleiding die dicht bij jongeren plaatsvindt 
en om begeleiders die jongeren telkens een stap in hun denken voor zijn en meehelpen op 
het moment dat jongeren dreigen te stranden.

Inzichten uit dit hoofdstuk en de drie voorgaande empirische hoofdstukken vormen 
de puzzelstukken voor het beantwoorden van de vraag naar wat de betekenis is van ge-
meentelijke adviesraden voor burgerschap. Het leggen van deze puzzel gebeurt in het nu 
volgende, concluderende hoofdstuk.
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Ambachtelijk burgerschap
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Burgerbetrokkenheid heeft sinds een aantal jaren de aandacht van politiek en wetenschap. 
Beleidsambtenaren ondernemen verschillende pogingen om de burgerbetrokkenheid te ver-
groten, maar blijken hier volgens een studie uitgevoerd door de WRR nog weinig succesvol 
in te zijn (Knottnerus et al., 2012). Op basis van deze studie adviseert zij de overheid om 
bestaande initiatieven te verbreden, te vernieuwen en om nieuwe initiatieven te verwelkomen. 

Jongerenraden zijn een verbreding van praktijken voor beleidsparticipatie, omdat 
hiermee naast volwassenen ook jongeren inspraak kunnen uitoefenen op processen van 
besluitvorming. Tevens kunnen jongerenraden een vernieuwing zijn binnen praktijken waar 
burgerschap van jongeren centraal staat. Burgerschap en burgerschapsvorming krijgen nu 
vooral een plaats binnen het onderwijs, terwijl effectstudies naar de invloed van programma’s 
op burgerschap tot op heden niet eenduidig zijn (Geboers et al., 2013, p.158). Wel blijkt uit 
onderzoek dat groepsvergaderingen in eigen land (Verhoeven, 2012, p.191) en schoolraden 
in Denemarken (Print et al., 2002; Giroux, 1989) van betekenis zijn voor het vormen van 
een democratische gemeenschap en burgerschap van jongeren. Dit is aanleiding om na te 
gaan of burgerschap en burgerschapsvorming van jongeren ook in jongerenraden een plaats 
kan krijgen. Tegelijkertijd relateren gemeenten jongerenraden nu nog aan het creëren en 
borgen van participatiemogelijkheden voor jongeren en nauwelijks aan burgerschap van 
jongeren. De wijze waarop jongerenraden van betekenis zijn voor burgerschap van jongeren 
betreft dus nog een kennislacune. Om deze leemte te vullen, luidt de vraagstelling van dit 
onderzoek: wat is de betekenis van jongerenraden voor burgerschap van jongeren? Deze 
vraagstelling valt uiteen in drie deelvragen:

1. In hoeverre zijn jongerenraden representatief voor jongeren woonachtig in 
een gemeente?

2. Vanuit welke doelstellingen verbinden jongeren, begeleiders en beleidsamb-
tenaren zich aan jongerenraden?

3. Welke stijl van werken hanteren jongeren in jongerenraden?

Jongerenraden en alternatieven

Om deze vraagstelling te beantwoorden is in hoofdstuk 3 allereerst inzichtelijk gemaakt wat 
jongerenraden zijn. Op basis van een dataset van 123 jongerenraden is beschreven welke 
jongeren aan jongerenraden deelnemen, de duur dat jongerenraden binnen een gemeente 
actief zijn, de frequentie waarmee bijeenkomsten plaatsvinden, de mate waarin jongeren wor-
den begeleid tijdens deelname en de faciliteiten waar jongeren gebruik van kunnen maken. 
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Uit de analyse blijkt dat jongerenraden veelal op dezelfde manier zijn georganiseerd. 
In jongerenraden komen maandelijks 10 tot 15 jongeren bijeen voornamelijk in de leeftijd 
van 15 tot 20 jaar. Vrijwel alle jongeren ontvangen begeleiding tijdens deelname aan een 
jongerenraad maar hebben zelden eigen faciliteiten tot hun beschikking, zoals een eigen 
werkruimte, computers, printers en telefoon. De bestaansduur van jongerenraden verschilt 
weinig onderling. In 2008 functioneert het merendeel een tot drie jaar. Daarnaast blijkt uit 
deze analyse dat gemeenten spreken over ‘jongerenraden’ en zogenaamde ‘alternatieven voor 
jongerenraden’, zoals jongerenambassadeurs, jongerenpanels, jongerenfora, jongerenwerk-
groepen, jongerendebatten, jongerendenktanks en wegwijsdagen. Binnen dit onderzoek 
worden ook ‘alternatieven voor jongerenraden’ jongerenraden genoemd.

Naar 24 van de 123 jongerenraden is meer diepgaand gekeken. Via vragenlijsten zijn over 766 
jongeren data ontvangen met betrekking tot hun sekse, leeftijd, opleidingsniveau en culturele 
achtergrond. Uit deze data blijkt dat jongerenraden qua samenstelling beperkt van elkaar 
verschillen. In de 24 jongerenraden participeren 455 meiden en 311 jongens, voornamelijk in 
de leeftijd van 15 tot 25 jaar (86%). Jongeren verbonden aan het Voortgezet Onderwijs (65%) 
zijn oververtegenwoordigd net als jongeren met een Nederlandse culturele achtergrond (67%). 

De bestaansduur van jongerenraden varieert tussen één en 12 jaar in 2008. Het budget 
dat jongeren tot hun beschikking hebben verschilt ook. Voor 18 van de 24 jongerenraden 
is informatie ontvangen over het budget. De helft hiervan moet het jaarlijks stellen met een 
paar duizend euro, terwijl de andere helft rijkelijker is bedeeld met bedragen variërend van 
10.000 tot 200.000 euro. Werving van nieuwe jongeren vindt plaats via mond-tot-mond 
reclame. Op de vraag of jongerenraden representatieve adviezen uitgeven, antwoorden 
respondenten voor 11 van de 24 jongerenraden bevestigend. Tot slot blijkt uit de data dat 
jongeren in 22 van de 24 jongerenraden begeleiding krijgen tijdens deelname door een 
persoon (sociaal professional of beleidsambtenaar), twee personen (sociaal professional en 
beleidsambtenaar) of drie personen (beleidsambtenaar en meerdere sociale professionals). 
Op basis van deze data kan nog geen antwoord worden gegeven op de centrale vraagstelling 
naar de betekenis van jongerenraden voor burgerschap van jongeren, maar is wel duidelijk 
geworden wat jongerenraden zijn en welke jongeren hieraan deelnemen.

‘Verkeerd verbonden’

In hoofdstuk 4 staat de eerste deelvraag van het onderzoek centraal en is gekeken naar de 
mate van representatie in jongerenraden. Representatie in jongerenraden is in Nederland 
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niet eerder onderzocht, maar uit diverse studies uitgevoerd in het Verenigd Koninkrijk blijkt 
dat daar weinig representatieve adviezen worden uitgegeven (Matthews & Limb, 1998; Van 
Lieshout et al., 2007; Barnes et al., 2003; Wyness, 2001; Freeman et al., 2003; Freeman & Aikt-
ken – Rose, 2005; Lowndes et al., 2001; MacNaughton et al., 2007; Perkins et al., 2007; Cavet 
& Sloper, 2004; Oliff, 2003). Jongeren in jongerenraden lijken qua leeftijd, opleidingsniveau 
en culturele achtergrond namelijk nauwelijks op de jongeren die zij vertegenwoordigen. 
Jongerenraden bieden vooral een podium aan oudere, hoogopgeleide, autochtone jongeren.

Via vragenlijsten die zijn uitgezet bij 24 jongerenraden zijn data verzameld over 766 
jongeren. Deze data zijn vergeleken met data uit de database Statline van het CBS over 
hetzelfde kalenderjaar. Uit deze vergelijking kan niet worden opgemaakt dat jongeren in 
jongerenraden lijken op jongeren uit desbetreffende gemeente. Jongeren in raden zijn vooral 
autochtone meiden in de leeftijd van 15 tot 20 jaar actief binnen het Voortgezet Onderwijs, 
oftewel één van de typen jongeren woonachtig in een gemeente.

Echter, dit is maar één vorm van representatie. Pitkin (1967) onderscheidt drie vormen 
aan de totale activiteit van representatie die zij substantiële representatie noemt, namelijk 
descriptieve, formele en symbolische representatie. Alleen kijken naar descriptieve represen-
tatie, oftewel de mate waarin jongeren lijken op de jongeren die zij vertegenwoordigen, is 
kijken naar slechts één onderdeel van substantiële representatie. Om een incompleet beeld 
van representatie te voorkomen, zijn 58 bijeenkomsten bij zes jongerenraden en interviews 
met 77 jongeren, begeleiders en beleidsambtenaren geanalyseerd in relatie tot substantiële 
representatie.

Van substantiële representatie blijkt weinig sprake omdat in de jongerenraden nauwelijks 
sprake is van zowel descriptieve, formele als symbolische representatie. Ook de afzonderlijke 
betekenissen die onder substantiële representatie vallen, blijven bij verschillende jonge-
renraden uit. Van descriptieve representatie is nauwelijks sprake omdat in geen van de 24 
jongerenraden jongeren zowel qua sekse, leeftijd, opleidingsniveau als culturele achtergrond 
lijken op de jongeren die zij vertegenwoordigen. De vraag is of descriptieve representatie 
realiseerbaar is, omdat diversiteit onder jongeren vooral in grote gemeenten groot is en zou 
resulteren in een groot aantal jongeren dat in een jongerenraad zou moeten plaatsnemen. 

Binnen één van de 24 jongerenraden (Casus F) is sprake van formele representatie. 
Binnen deze jongerenraad is het de achterban die de jongeren in de jongerenraad autoriseert 
om hen als representant te vertegenwoordigen in processen van besluitvorming. Daarnaast 
leggen jongeren hier verantwoording af aan hun achterban over eigen handelen in de rol 
van representant. Binnen andere jongerenraden worden wel middelen ingezet tot formele 
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representatie, zoals sollicitatieprocedures of het ontwikkelen van een uitzending voor een 
lokale jeugdzender op de radio, maar hierin spelen jongeren die vanuit jongerenraden worden 
vertegenwoordigd geen rol. Zij zijn niet degenen die jongeren autoriseren als representant 
of aan wie jongeren verantwoording afleggen over hun handelen. 

Tot slot is binnen één van de 24 jongerenraden (Casus F) sprake van symbolische 
representatie. Binnen deze jongerenraad onderhouden jongeren maandelijks contact met 
andere ‘georganiseerde’ jongeren in de gemeente. Oftewel, deze jongeren onderhouden 
contact met jongeren die zich hebben verbonden aan één van de andere (politieke) jonge-
renorganisaties actief binnen de gemeente. Zij praten met hen over hun visie, meningen en 
behoeften rondom specifieke thematieken en verwerken dit in adviezen die zij uitbrengen 
aan de gemeente. Jongeren in de overige jongerenraden onderhouden nauwelijks contact 
met de jongeren die zij vertegenwoordigen. Bij deze jongerenraden blijft het onduidelijk of 
de stem van de achterban doorklinkt in adviezen die jongeren uitbrengen en of de achterban 
zich vertegenwoordigd voelt met het bestaan van een jongerenraad. 

Omdat representatie beperkt blijft in jongerenraden zijn deze weinig van betekenis voor 
burgerschap van jongeren die niet aan raden deelnemen. Het uitblijven van contact tussen 
deelnemers en deze jongeren maakt dat zij hun mening en behoefte niet kenbaar kunnen 
maken en deelnemers hun ‘stem’ niet vertegenwoordigen in processen van besluitvorming. 
In de twee empirische hoofdstukken die hieronder worden samengevat, is stilgestaan bij 
twee andere aspecten die binnen dit onderzoek aan burgerschap worden onderscheiden, 
namelijk de doelstellingen die betrokkenen nastreven en de stijl waarmee jongeren te werk 
gaan binnen jongerenraden.

Plezierig samenzijn

In hoofdstuk 5 is inzichtelijk gemaakt vanuit welke doelstellingen jongeren, begeleiders 
en beleidsambtenaren zich aan jongerenraden verbinden. Doelstellingen van betrokkenen 
werden in Nederland niet eerder onderzocht. Ervaringen uit het Verenigd Koninkrijk leren 
wel dat jongeren daar deelnemen omdat zij dit leuk vinden om te doen (Perkens et al., 2007; 
Borden et al., 2005). 

Uit analyses in dit onderzoek komt naar voren dat jongeren, begeleiders en beleidsamb-
tenaren verschillende doelstellingen nastreven. Voor beleidsambtenaren zijn jongerenraden 
een plek waar zij jongeren snel kunnen bevragen op draagvlak voor beleid in ontwikkeling 
of uitvoering. Daarnaast zien zij in jongerenraden een middel om jongeren een gevoel van 
maatschappelijke verantwoordelijkheid te laten ontwikkelen en dragen. Begeleiders zien in 



140

HOOFDSTUK 7

jongerenraden vooral een middel waarmee jongeren invloed uit kunnen oefenen op pro-
cessen van gemeentelijke besluitvorming. Daarnaast zien zij deelname aan jongerenraden 
als middel voor verdere ontplooiing van jongeren. Jongeren zelf willen vooral plezier en 
verschillen daarin niet van de jongeren die Perkens et al. (2007) en Borden et al. (2005) bij 
hun onderzoek betrokken. Zij willen plezier met elkaar en op een plezierige wijze bezig zijn.

Betrokkenen streven dus draagvlak, maatschappelijke verantwoordelijkheid, invloed, 
ontplooiing en plezier na. Zij weten van elkaar niet wie welke doelstellingen nastreeft, wat 
kan resulteren in onderlinge strubbelingen en frustraties. Het realiseren van de ene doelstel-
ling kan namelijk realisatie van een andere in de weg staan, bijvoorbeeld op het moment 
dat jongeren hun tijd willen stoppen in het organiseren van een evenement voor andere 
jongeren binnen een gemeente, maar de beleidsambtenaar hen aanstuurt op het schrijven 
van een jaarverslag.

Doelstellingen van jongeren, begeleiders en beleidsambtenaren verschillen van el-
kaar in termen van burgerschap. Jongeren zijn liberaal in de doelstelling die zij nastreven. 
Zij willen vooral plezier. Ze willen ook nog wel wat leren of verantwoordelijkheid dragen 
maar alleen als ze dit plezierig vinden om te doen, anders haken ze af. Begeleiders streven 
neo-republikeinse doelstellingen na. ‘Praten’ staat voor hen centraal. Zij hebben oog voor 
ontwikkeling van jongeren, ontwikkeling met als doel om jongeren gesprekspartner te laten 
zijn in processen van lokale besluitvorming. Doelstellingen van beleidsmakers hebben een 
meer communitaristische invulling van burgerschap. Zij willen dat jongeren gaan ‘doen’. 
Jongeren dienen niet alleen gebruik te maken van de faciliteiten die hun vanuit de gemeente 
worden geboden, maar ook maatschappelijke verantwoordelijkheid te tonen. Jongerenra-
den bieden dus ruimte aan drie burgerschapsopvattingen, waarbij jongeren, begeleiders en 
beleidsambtenaren elk een eigen invulling geven aan burgerschap.

Onvermoeibare onbeholpenheid

In hoofdstuk 6 is stilgestaan bij de stijl waarmee jongeren zich binnen jongerenraden or-
ganiseren. Zoals op basis van eerder onderzoek te verwachten was, kunnen ook jongeren 
in Nederlandse gemeenten niet goed uit de voeten met het adviseren van gemeenten en 
het organiseren van activiteiten. Jongeren hebben veel verschillende ideeën, maar slagen er 
nauwelijks in om deze ideeën te vertalen naar een concreet advies of activiteit.

Dit onderzoek onderscheidt zich van andere onderzoeken in dat problemen niet al-
leen in de structuur van de lokale overheid (Freeman et al., 2003; Matthew & Limb, 1998; 
Allen, 2002; Wright, 2004; Barnes et al., 2003) of jongerenraden (Horgan & Rodgers, 2000; 
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Perkins et al., 2007; Franklin & Sloper, 2008; Lowndes et al., 200; Freeman et al., 2003) zijn 
gelokaliseerd, maar tevens samenhangen met de stijl waarmee jongeren zich binnen jonge-
renraden organiseren. Een stijl die zich laat kenmerken als ad hoc en introvert.

De stijl is ad hoc omdat jongeren wel bereidwillig zijn tot het vervullen van taken en 
het dragen van bepaalde verantwoordelijkheden, maar van uitwisseling van taken en verant-
woordelijkheden tussen jongeren geen sprake is. Jongeren pakken deze op bij binnenkomst 
en laten deze meestal weer los wanneer zij een bijeenkomst verlaten. Op momenten dat een 
jongere langdurig afwezig is of het uitvoeren van taken en verantwoordelijkheden stagneert, 
springt geen van de andere jongeren bij om taken en verantwoordelijkheden over te nemen.

De stijl van jongeren is eveneens ad hoc omdat jongeren wel allerlei adviezen willen 
uitgeven en activiteiten willen organiseren, maar niet goed overzien hoe zij deze binnen 
de gemeente kunnen realiseren en willekeurig aan de slag gaan. Jongeren kunnen weken 
nadenken over een uit te brengen advies of een te organiseren activiteit. Als zij starten met 
handelen weten zij vaak niet bij wie zij wat op welk moment moeten regelen. Pogingen 
stranden bijvoorbeeld doordat activiteiten niet uitgevoerd kunnen worden binnen het 
beschikbare budget of deadlines niet gehaald zijn voor het aanvragen van budget, vergun-
ningen of het indienen van adviezen binnen de gemeente.

Tevens is de stijl van jongeren introvert. Dit blijkt op twee manieren. Enerzijds is deze 
introversie terug te zien in de thematieken die jongeren bespreken. Jongeren houden zich 
vooral bezig met interne zaken, zoals het al dan niet uitvoeren van taken en verantwoorde-
lijkheden, aanwezig zijn bij vergadering, etc. 

Anderzijds blijkt de introversie uit de wijze waarop jongeren thematieken bespreken. 
Eén enkele jongere introduceert een kwestie, licht deze kwestie toe, vraagt de andere jonge-
ren om input en neemt vervolgens zelf een besluit. De overige jongeren nemen nauwelijks 
deel aan dit proces. Zij geven al dan niet input, maar deze input vormt geen aanleiding tot 
een gesprek. 

Jongeren blijken wat onbeholpen in hun handelen. Zij willen allerlei dingen doen maar 
zij weten niet goed waar te beginnen. Gedurende weken blijven zij pogingen wagen, maar 
bij het uitblijven van succes geven jongeren het op en strandt het uitgeven van adviezen en 
organiseren van activiteiten.

Liberaal en onbeholpen

Jongerenraden zijn van betekenis voor burgerschap van jongeren in een jongerenraad maar 
nauwelijks voor burgerschap van jongeren die vanuit een raad worden vertegenwoordigd 
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omdat nauwelijks sprake is van substantiële representatie. Jongerenraden zijn wel van beteke-
nis voor burgerschap van jongeren die deelnemen aan jongerenraden, die hier een liberale 
invulling aan geven. Jongeren maken namelijk gebruik van het recht op inspraak dat de status 
van burger met zich meebrengt. Zij besteden hun vrije tijd aan het denken over manieren 
waarop een gemeente het leven voor jongeren aantrekkelijk kan maken en adviseren de ge-
meente hierover. Zelf zijn jongeren vooral op zoek naar plezier. Zij willen ook wel iets leren of 
invloed uitoefenen op processen van besluitvorming, mits zij dit plezierig vinden om te doen.

Dit is echter maar één van de invullingen van burgerschap die in hoofdstuk 1 van dit 
proefschrift is onderscheiden. De overige invullingen (communitaristisch, republikeins en 
neo-republikeins burgerschap) zijn niet terug te zien in de wijze waarop jongeren deelne-
men aan jongerenraden. Jongeren stellen hun handelen niet bovenal ten dienste van andere 
jongeren binnen de gemeente. Daarnaast gedogen zij verschillen in perspectieven wel, maar 
spreken zij deze voorafgaand aan het gedogen niet gezamenlijk door.

Dat deze overige invullingen van burgerschap tot op heden uitblijven, hangt samen 
met de onbeholpenheid die blijkt uit het functioneren van jongeren. Jongeren willen allerlei 
adviezen uitgeven en activiteiten organiseren, maar slagen hier meestal niet in. Ze weten niet 
precies waar ze moeten beginnen of kunnen hoofd- en bijzaken niet van elkaar scheiden, 
bijvoorbeeld tijdens het organiseren van de huisvestingsactie door jongeren in Casus B. Met 
deze actie willen ze aandacht vragen voor het tekort aan jongerenhuisvesting. Tijdens de actie 
gaan ze in het stadscentrum tenten opzetten, marshmallows roosteren boven vuurkorven 
en willen ze voorbijgangers aanspreken over deze problematiek. Het verkrijgen van een 
vergunning voor de vuurkorven lukt niet, omdat zij deze te laat aanvragen. Daarnaast zijn 
de jongeren vooral bezig met het denken over het promoten van de actie in de media en 
niet met elkaar in gesprek over de boodschap die zij over willen brengen op voorbijgangers.

Onbeholpen begeleiding

Dat de communitaristische en neo-republikeinse invullingen van burgerschap uitblijven, 
hangt niet alleen samen met de onbeholpenheid van jongeren tijdens hun deelname aan 
een jongerenraad. Ook volwassenen zijn wat onbeholpen in het begeleiden van jongeren. 
Ze zijn wel bereid tot samenwerking met jongeren, waar volwassenen in het buitenland hier 
soms ongemotiveerd voor bleken (Kjørholt, 2002; Jupp, 2007; Aubrey & Dahl, 2006; Horgan 
& Rodgers, 2000; Freeman & Aitken-Rose, 2005; Lauwers & Vanderstede, 2005; Lowndes 
et al., 2001). Ze hebben alleen nog niet een manier van begeleiden gevonden die aansluit 
bij behoeften van jongeren zelf.
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De onbeholpenheid van volwassenen komt op drie manieren naar voren. Allereerst 
slagen volwassenen er niet in om de verschillende doelstellingen die jongeren en zijzelf 
nastreven te expliciteren. Jongeren denken en handelen vanuit hun eigen perspectief, zij 
willen graag plezier maken. Volwassenen zijn hierin niet veel anders. Ook zij stellen hun 
eigen doelstelling centraal en gaan hierbij voorbij aan mogelijke doelstellingen die door 
anderen worden nagestreefd.

Bijvoorbeeld bij de casussen (Casus A, B en D) waar beleidsambtenaren tijdens ver-
gaderingen langskomen met een (advies)vraag, deze voorleggen aan jongeren zonder de 
bijbehorende context volledig toe te lichten, van jongeren alleen reacties willen die passen 
binnen het door hen vooraf opgestelde kader voor input en vervolgens een vergadering weer 
verlaten. Deze gang van zaken is onder andere terug te zien rondom de vraag van externen 
over het ‘Klimaat Web’ aan jongeren in Casus A, de vraag naar samenwerking tussen jon-
geren in Casus B en de volwassenen in het platform Wet Werk en Bijstand en de vraag over 
vrijetijdsvoorzieningen aan jongeren in Casus D (zie hoofdstuk 5 en 6). 

Voor het creëren van draagvlak werkt deze opzet wellicht goed: jongeren zijn effi-
ciënt bevraagd op draagvlak voor thematieken en mogelijke samenwerking. Deze aanpak 
gaat echter voorbij aan plezier dat jongeren zoeken tijdens deelname of het uitoefenen van 
invloed door jongeren op processen van beleidsontwikkeling. Het niet expliciteren van 
doelstellingen door volwassenen maakt dat de dialoog over verschillende doelstellingen 
niet tot stand komt noch dat jongeren en volwassenen delibereren over na te streven doelen 
tijdens deelname aan een jongerenraad.

Een tweede punt waar de onbeholpenheid van volwassenen is terug te zien, is in de wijze 
waarop zij jongeren begeleiden bij het opstellen van adviezen of organiseren van activiteiten. 
Volwassenen hebben zelf een duidelijk beeld bij hoe zij jongeren hierin willen ondersteunen. 
Bij Casus A en D proberen zij jongeren bijvoorbeeld zoveel mogelijk de bureaucratische 
rompslomp rondom advisering uit handen te nemen, omdat het voor jongeren niet leuk zou 
zijn om zich hiermee bezig te houden. Bij Casus B probeert de begeleider de jongeren zo 
veel mogelijk vrij te laten in hun doen. Deze begeleider wil werkzaamheden van de jongeren 
niet overnemen op het moment dat zij hierin vastlopen, maar wil dat de jongeren naar haar 
toestappen met een vraag om hulp of advies.

Het zijn stijlen van begeleiden waar begeleiders over hebben nagedacht, maar tevens 
stijlen die jongeren niet uitdagen om een andere invulling te geven aan hun burgerschap 
dan een liberale invulling. Er is wat voor te zeggen om jongeren het werk niet vroegtijdig 
uit handen te nemen, maar op het moment dat jongeren zelf geen hulp vragen of durven 
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vragen, zoals bij de huisvestingsactie bij Casus B, sluit deze vorm van begeleiden niet aan 
bij het functioneren en de behoeften van jongeren zelf. Ook het jongeren uit handen nemen 
van minder aansprekende aspecten van advisering lijkt een nobel streven, maar resulteert 
erin dat jongeren niet leren wat er allemaal komt kijken bij het uitbrengen van advies aan 
de gemeente. 

Tot slot blijkt de onbeholpenheid van volwassenen uit het belang dat zij hechten aan represen-
tatie binnen jongerenraden en het feit dat zij er niet in slagen om substantiële representatie te 
realiseren. Enerzijds geven zij een enge betekenis aan representatie, namelijk descriptieve repre-
sentatie wat slaat op de mate waarin jongeren lijken op de jongeren die zij vertegenwoordigen. 
Een invulling van representatie waarbij het de vraag blijft of deze kan worden gerealiseerd, 
gezien de grote diversiteit onder jongeren in een gemeente. Deze diversiteit resulteert in een 
groter aantal typen jongeren – in relatie tot de variabelen sekse, leeftijd, opleidingsniveau en 
culturele achtergrond – dan het aantal jongeren dat deelneemt aan een jongerenraad.

Anderzijds blijft een structuur uit waarlangs substantiële representatie vorm kan krijgen, 
Casus F buiten beschouwing gelaten. Binnen 23 van de nader geanalyseerde 24 jongerenraden 
is niets geregeld om contact te leggen en te onderhouden tussen jongeren in een raad en 
jongeren die zij vertegenwoordigen. Zo nu en dan vinden open ledenvergaderingen plaats, 
maar ook dan ontbreekt een structuur waarlangs jongeren in een raad contact leggen met 
jongeren die zij vertegenwoordigen.

Wisselende betekenis

Dit onderzoek biedt inzicht in de betekenis van jongerenraden voor burgerschap van 
jongeren en tevens inzicht in de wijze waarop jongerenraden zich verhouden tot het debat 
over sociale betrokkenheid en representatie. Binnen het debat over sociale betrokkenheid 
buigen wetenschappers zich over de vraag hoe burgers contacten aangaan met elkaar. 
Putnam (2000) is één van hen en constateert op basis van zijn onderzoek dat burgers in 
Amerika minder contact met elkaar aangaan dan voorheen. Tegelijkertijd stelt Wuthnow 
(2002) voor Amerika en Duyvendak en Hurenkamp (2004) voor Nederland dat de wijze 
waarop burgers contacten met elkaar aangaan, is veranderd, en spreken zij respectievelijk 
over loose connections en lichte gemeenschappen. 

Twee interessante perspectieven, tevens twee perspectieven die niet één op één zijn 
terug te zien in dit onderzoek. Je zou verwachten dat jongeren hun contacten organiseren 
in overeenstemming met wat Wuthnow (2002) loose connections noemt en Duyvendak 
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en Hurenkamp (2004) lichte gemeenschappen. Contacten die zich laten kenmerken als 
kortdurend, pragmatisch, doelgericht, bijdragend aan verlicht eigenbelang, ontplooiing en 
keuzevrijheid, weinig demografisch gebonden en ruimte biedend aan een zoektocht naar 
een moreel kader. Een type contact dat namelijk ruimte biedt aan het gebruik van sociale 
media, waarvan jongeren binnen onze samenleving veelvuldig gebruikmaken.

Jongeren in jongerenraden maken gebruik van sociale media om vorm te geven aan 
hun privécontacten. Zij staan via deze media bijna non-stop in contact met anderen en 
App-en, Sms-en, Twitteren en Facebook-en wat af tijdens vergaderingen in de jongerenraad.

Sociale media zetten zij echter nauwelijks in voor contacten die zij leggen of onder-
houden als lid van een jongerenraad. Jongerenraden hebben wel een website, een Hyves- of 
Facebook-pagina, maar de informatie die daar op staat, is geregeld niet actueel. Jongeren in 
adviesorganen functioneren daarmee niet als open netwerken, maar als gesloten netwerken 
en contacten zijn gebonden aan hun aanwezigheid bij de jongerenraad. Gesloten netwerken 
en plaatsgebondenheid zijn kenmerken van contact dat Wuthnow (2002) toeschrijft aan het 
type waar Putnam naar op zoek was in Amerika, maar niet in die aantallen vond dan hij 
had verwacht. Tevens kenmerken die zijn gerelateerd aan een type contact dat past binnen 
een communitaristische burgerschapsopvatting. Jongeren combineren dus kenmerken van 
contacten die loose connections en lichte gemeenschappen worden genoemd, met kenmerken 
behorende bij meer traditionelere vormen van contact. 

Dit onderzoek biedt daarnaast een nieuw perspectief op representatie. Binnen eerdere on-
derzoeken naar jongerenraden hanteren wetenschappers een enge opvatting van represen-
tatie (Matthews & Limb, 1998; Van Lieshout et al., 2007; Barnes et al., 2003; Wyness, 2001; 
Freeman et al., 2003; Freeman & Aiktken – Rose, 2005; Lowndes et al., 2001; MacNaughton 
et al., 2007; Perkins et al., 2007; Cavet & Sloper, 2004; Oliff, 2003). Het concept staat in dat 
geval gelijk aan de mate waarin representanten lijken op hun achterban qua sekse, leeftijd, 
opleidingsniveau en culturele achtergrond. Wetenschappers stellen vervolgens dat binnen 
jongerenraden weinig sprake is van representatie omdat hier vooral oudere, hoogopgeleide, 
autochtone jongeren aan deelnemen.

In Nederland werd een dergelijke onderzoek niet eerder uitgevoerd maar ook uit deze 
studie blijkt dat jongerenraden volgens een enge opvatting van representatie zeer beperkt 
representatief zijn. In ons land zijn vooral autochtone meiden in de leeftijd van 15 tot 20 
jaar vertegenwoordigd in jongerenraden. Data zijn niet alleen geanalyseerd aan de hand 
van deze enge opvatting van representatie, maar ook in relatie tot een brede opvatting die 
werd geformuleerd door Pitkin (1967), namelijk substantiële representatie.
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Ook in relatie tot deze brede opvatting blijken jongerenraden beperkt representatief. 
Deze brede opvatting leent zich om meer nuances aan te brengen in het concretiseren van 
representatie. Waar bij een enge opvatting alleen kan worden gekeken naar de mate van 
vergelijkbaarheid leent een brede opvatting zich tevens om te kijken naar de wijze waarop 
representanten worden geautoriseerd door de achterban en verantwoording afleggen aan 
de achterban evenals de wijze waarop representanten de stem van de achterban door laten 
klinken in hun handelen.

Burgerschap als ambacht

Op basis van dit onderzoek kan worden betoogd wat de betekenis is van jongerenraden voor 
burgerschap van jongeren en inzichtelijk worden gemaakt hoe bevindingen over jongerenra-
den zich verhouden tot het debat over sociale betrokkenheid en representatie. Tevens vloeit 
een aantal aanbevelingen voort uit dit onderzoek. Wat kan nu worden gedaan om jongeren 
en volwassenen betrokken bij jongerenraden te ‘verlossen’ van hun onbeholpenheid, zodat 
jongeren niet alleen een liberale invulling geven aan hun burgerschap maar ook een com-
munitatistische of neo-republikeinse?

Zoals in hoofdstuk 1 werd beschreven, kan burgerschap een uitkomst zijn, oftewel een 
set competenties die een persoon zich eigen heeft gemaakt en wat hem tot burger maakt 
(Lawy & Biesta, 2006; Biesta, 2007). Burgerschap is daarmee als een ambt. Een ambt dat er 
volgens Van Gunsteren voor zorgt dat (1992, p.19):

(a) de burger niet identiek is aan de hele of gewone mens, (b) dat aan de toelating 

tot en de uitoefening van burgerschap eisen van competentie worden gesteld en (c) 

dat burgerschap een ambt naast andere ambten in de republiek is dat de uitoefening 

daarvan onder omstandigheden modificeert. 

Uit dit onderzoek blijkt echter dat burgerschap niet alleen een ambt is. In navolging van 
Hurenkamp, Tonkens en Duyvendak (2012) blijkt ook op basis van dit onderzoek dat bur-
gerschap iets is als een ambacht. Een ambacht dat burgers zich alleen eigen kunnen maken 
via de uitoefening daarvan in aanwezigheid van ambachtslieden.

Hoewel Lawy en Biesta (2006; Biesta, 2007) al schreven over burgerschap als praktijk 
die burgers zich eigen kunnen maken via interactie tijdens deelname aan sociale en culturele 
praktijken in het dagelijks leven, was het Sennett (2008) die ambachtelijkheid introduceerde 
in zijn boek The Craftsman. Het eigen maken van een ambacht vraagt volgens Sennett (2008, 
p.10) om het opdoen van twee typen ervaring, namelijk “bodily practice”, oftewel de directe 
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ervaring van de omgang met het materiaal en “technical understanding which develops 
through the powers of imagination”, oftewel de ervaring die de ambachtsman gedurende 
een langere periode via deze omgang opdoet.

Het opdoen van deze ervaringen dient plaats te vinden in de aanwezigheid van am-
bachtslieden (Sennett, 2008). Meesters en leerlingen die ieder de kwaliteit van het ambacht 
centraal stellen. Ambachtslieden die binnen een ‘werkplaats’ een gemeenschappelijke sfeer 
en sociale structuur (‘authority in the flesh’, p.54) creëren. Alleen via deelname aan deze 
gemeenschap kan de kwaliteit en de ethische code van het ambacht van meester op leerling 
worden overgebracht (‘joint skill and community’, p.51), aldus Sennett. Het eigen maken van 
het ambacht in aanwezigheid van een goed voorbeeld is vooral van belang, omdat dit proces 
geen lineair proces betreft maar een proces dat grillig kan zijn; “skill builds by moving ir-
regularly, and sometimes by taking detours” (p.238). 

Ook Hurenkamp et al. (2012, p.43) stellen dat het eigen maken van ambachtelijk 
burgerschap geen lineair proces is en betogen dat ambachtsvaardigheden noodzakelijk zijn 
om er voor te zorgen dat een public-inspired dialoog zich niet beperkt tot kleine gesloten 
gemeenschappen, zoals de eettafel, homogene hobbyclubs of bijvoorbeeld jongerenraden. 
De vaardigheden die zij noemen vertonen overlap met de vaardigheden die centraal staan 
binnen programma’s voor burgerschap binnen het onderwijs (Geijsel et al., 2012; Ten Dam 
et al., 2011; Schuitema et al., 2009); “One thinks, for instance, of patience, flexibility, and 
dealing with resistance in a flexible manner, but also tolerance, respect, and good judgements” 
(Hurenkamp et al., 2012, p.143-144). 

Jongerenraden als ambachtelijke werkplaats

Het eigen maken van ambachtelijk burgerschap in jongerenraden maakt jongerenraden tot 
een ambachtelijke werkplaats en jongeren tot ambachtsleerlingen. Uit dit onderzoek blijkt 
dat het jongeren goed afgaat om een liberale invulling te geven aan burgerschap. Een meer 
communitaristische invulling waarbij zij hun handelen in het teken stellen van met andere 
jongeren gedeelde doelstellingen, of een meer neo-republikeinse invulling waarbij zij deli-
bereren over verschillende perspectieven rondom een specifiek thema, gaat jongeren nog 
minder goed af. Invullingen van burgerschap die, meer dan een liberale invulling, vragen 
om specifieke ambachtsvaardigheden, waaronder het horen van meningen van anderen en 
het om kunnen gaan met verschillen. 

Uit het onderzoek blijkt eveneens dat het eigen maken van ambachtsvaardigheden 
binnen jongerenraden van jongeren een nieuwsgierige, leergierige en kritische houding vraagt. 
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Nieuwsgierigheid van jongeren naar kennis en vaardigheden die zij op dat moment nog niet 
(volledig) beheersen en leergierigheid omdat deelname aan een jongerenraad van hen vraagt 
om deze kennis en vaardigheden ook eigen te maken. Burgerschap als ambacht vraagt van 
jongeren bovenal een kritische houding, waardoor zij de kwaliteit van burgerschap en bijbe-
horende competenties centraal blijven stellen tijdens hun deelname aan een jongerenraad.

Jongerenraden als ambachtelijke werkplaats vragen naast ambachtsleerlingen ook am-
bachtslieden die nieuwsgierig, leergierig en kritisch zijn. Uit dit onderzoek blijkt echter 
ook de noodzaak van bekwaamheid, toewijding en nabijheid van volwassenen. Op dit 
moment blijkt begeleiding van jongeren door volwassen namelijk enigszins onbeholpen. 
Begeleiders en beleidsambtenaren zijn bereid om jongeren te begeleiden bij deelname aan 
de jongerenraad, maar de wijze van begeleiding vindt niet altijd aansluiting bij behoeften 
van jongeren, bijvoorbeeld in relatie tot de huisvestingsactie in Casus B. Daarnaast is de 
begeleiding onsamenhangend en ad hoc. Jongeren krijgen in Casus A, B, E en D trainingen 
en workshops aangeboden, maar deze staan op zichzelf en maken geen deel uit van een groter 
geheel. Daarnaast zijn begeleiders bij casus B, C en F nauwelijks aanwezig bij bijeenkomsten 
waardoor jongeren zelf allerlei pogingen wagen maar niet altijd succesvol zijn, bijvoorbeeld 
met betrekking tot het schrijven van het jaarverslag in Casus C of het opzetten van een actie 
voor brommerrijdende jongeren in Casus B.

Ambachtelijk burgerschap en jongerenraden als ambachtelijke werkplaats vragen van 
ambachtslieden dat zij bekwaam zijn. Zij zijn degenen die burgerschap uitoefenen en kritisch 
blijven kijken naar de kwaliteit van deze uitoefening, zodat jongeren zich via interactie met 
hen deze ambacht eigen kunnen maken. Ambachtelijk burgerschap vraagt van volwassenen 
ook toewijding. Jongeren zullen zich dit ambacht tijdens de gezamenlijke uitoefening niet 
allemaal op dezelfde manier of in hetzelfde tempo eigen maken. Ambachtelijk burgerschap 
kent geen lineaire leercurve, maar is weerbarstig en vraagt van volwassenen om desondanks 
de uitoefening van burgerschap centraal te blijven stellen en geen concessies te doen aan 
de kwaliteit van de uitoefening. Bovenal vraagt ambachtelijk burgerschap van volwassenen 
langdurige fysieke nabijheid. Geen begeleiding van jongeren op afstand, sporadisch of ad 
hoc. Het verdient de aanbeveling om bij alle bijeenkomsten van jongeren aanwezig te zijn.

Tegelijkertijd dienen gemeenten jongerenraden als ambachtelijke werkplaats te faci-
literen, want leergierige, nieuwsgierige en kritische jongeren of bekwame, toegewijde en 
nabije volwassenen zijn niet genoeg. Op het moment dat gemeenten in nota’s het belang 
van inspraak van jongeren onderstrepen of zich willen verbinden aan de aanbevelingen 
van de WRR om te verbreden, vernieuwen en verwelkomen (Knottnerus et al., 2012), dan 
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zullen zij de noodzakelijke middelen beschikbaar moeten stellen. Anders is en blijft een 
jongerenraad een wassen neus.

Naast deze meer metavaardigheden voor volwassenen in de rol van ambachtslieden vloeit 
uit dit onderzoek eveneens een aantal concrete handelingsaanbevelingen voort die betrek-
king hebben op de drie aspecten van burgerschap zoals die binnen dit onderzoek zijn on-
derscheiden, namelijk representatie, doelstellingen en stijl. In de eerste plaats blijkt uit dit 
onderzoek dat een brede opvatting van representatie wenselijk is boven een enge opvatting 
zoals deze tot nog toe in relatie tot jongerenraden is gebruikt. Representatie stond voorheen 
gelijk aan de mate waarin representanten qua sekse, leeftijd, opleidingsniveau en culturele 
achtergrond lijken op hun achterban. Deze enge opvatting blijkt echter moeilijk realiseer-
baar in de praktijk vanwege grote diversiteit onder jongeren in gemeenten en het beperkte 
aantal leden dat deelneemt aan een jongerenraad. Daarnaast biedt een brede opvatting van 
representatie ruimte aan diverse insteken om representatie te realiseren, bijvoorbeeld door 
het inzetten van middelen voor het autoriseren van representanten door de achterban en 
het verantwoording afleggen door representanten aan hun achterban.

In de tweede plaats blijk uit dit onderzoek dat representatie binnen jongerenraden 
vraagt om een structuur waarlangs representatie vorm kan krijgen. Bij Casus F is een zo´n 
structuur waarneembaar, bij de overige 23 jongerenraden blijft een dergelijke structuur uit. 
Jongeren in Casus F vergaderen maandelijks met voorzitters van andere jongerenorganisaties 
in de gemeente. Voor elke vergadering dat voorzitters van deze jongerenorganisaties aanwezig 
zijn, ontvangt een organisatie 20 euro van de gemeente. Het is een structuur, waarmee niet 
is gezegd dat alle andere jongerenraden dezelfde structuur aan moeten brengen. Wel blijkt 
uit dit onderzoek dat een structuur noodzakelijk is om jongeren in jongerenraden in contact 
te brengen en laten blijven met jongeren die zij vertegenwoordigen. Alleen op die manier 
kan de achterban haar representanten autoriseren, kunnen representanten verantwoording 
afleggen over hun handelen aan hun achterban en kunnen jongeren in een gemeente zich 
vertegenwoordigd voelen in processen van besluitvorming via jongerenraden.

Daarnaast blijkt uit dit onderzoek de urgentie van structurele en invoelende begeleiding 
van jongeren door volwassenen. Jongeren worden op dit moment begeleid tijdens deelname 
aan een jongerenraad, maar begeleiding sluit niet altijd aan bij hun behoeften en draagt ook 
niet altijd bij aan het invulling geven aan de verschillende vormen van burgerschap. Com-
munitaristich burgerschap vraagt van jongeren bijvoorbeeld kennis over doelstellingen die 
jongeren binnen de gemeente delen en een neo-republikeinse invulling vraagt van jongeren 
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het vermogen om met elkaar te delibereren over uiteenlopende perspectieven om op basis 
daarvan te besluiten verschillen te gedogen of te vertalen naar consensus.  

Structurele en inlevende begeleiding met als doel jongeren verschillende invullingen 
van burgerschap eigen te laten maken, stelt volwassenen voor een dubbele opgave. Uit dit 
onderzoek blijkt, in de derde plaats, dat volwassenen in staat moeten zijn om zelf verschil-
lende doelstellingen en perspectieven onder betrokkenen binnen jongerenraden en rondom 
jongerenraden te identificeren en bespreekbaar te maken. Nu kennen betrokkenen elkaars 
doelstellingen niet, streven eigen doelstellingen na en zitten met dit nastreven van eigen 
doelstellingen soms in elkaars vaarwater, hetgeen resulteert in irritaties. 

Tot slot verdient het de aanbevelingen dat volwassenen aan jongeren uitleggen 
waarom zij voor een bepaalde werkwijze kiezen en oog houden voor de wisselende posities 
van jongeren en zichzelf binnen deze werkwijze. Nu hebben volwassenen nagedacht over 
verschillende invullingen van begeleiding, maar deze niet kort gesloten met jongeren zelf, 
hetgeen resulteert in een mismatch tussen inspanningen en behoeften. In plaats daarvan 
dienen volwassenen jongeren figuurlijk de hand te reiken en hen uit te leggen hoe ze te werk 
gaan gezien de verschillende doelstellingen die spelen binnen een jongerenraad. Daarnaast 
moeten volwassenen verschillende posities in kunnen nemen naar gelang de behoeften van 
jongeren. Soms zullen zij dus vooraan lopen wanneer jongeren niet weten waar zij moeten 
beginnen, soms achteraan omdat een bepaalde activiteit jongeren zelf goed afgaat en soms 
naast jongeren omdat gedeelde inspanningen resulteren in een kwalitatief beter resultaat. 
Zeker is wel dat de positie van volwassenen bij de begeleiding van jongeren geen vaststaande 
positie is maar een dynamische. Een positie die varieert naar gelang de behoefte van een 
specifieke jongere, de activiteit die centraal staat en de contextfactoren die op dat moment 
spelen, zoals standaarden voor kwaliteit en deadlines die moeten worden behaald.

Ambachtelijk burgerschap in jongerenraden

In dit proefschrift blijkt dat jongerenraden van betekenis zijn voor burgerschap van jon-
geren in raden en weinig van betekenis zijn voor burgerschap van jongeren die vanuit 
deze raden worden vertegenwoordigd. Jongerenraden zijn nauwelijks van betekenis voor 
deze jongeren vanwege het uitblijven van substantiële representatie. Raden zijn wel van 
betekenis voor liberaal burgerschap van deelnemende jongeren, maar nog niet voor een 
communitaristische of neo-republikeinse invulling daarvan, vanwege het wat onbeholpen 
te werk gaan van jongeren zelf en de wat onbeholpen begeleiding door volwassenen. Zie 
hoofdstuk 1 van dit proefschrift voor een beschrijving van de wijze waarop doelstel-
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lingen voor burgers en de stijl van handelen van burgers invulling krijgen binnen beide 
burgerschapsopvattingen. 

Dit nog wat onbeholpen werken van jongeren en een wat onbeholpen manier van be-
geleiden door volwassenen vormt echter geen aanleiding om jongerenraden niet meer in te 
zetten als middel om jongeren inspraak te geven in processen van beleidsontwikkeling. Een 
wat onbeholpen manier van werken is namelijk wat anders dan het uitblijven van bereid-
heid onder jongeren en volwassenen om op verschillende manieren invulling te geven aan 
burgerschap binnen jongerenraden. Een wat onbeholpen werkwijze duidt eveneens niet op 
het incapabel zijn van jongeren of volwassenen om invulling te geven aan de verschillende 
burgerschapsopvattingen binnen jongerenraden. 

Jongerenraden kunnen namelijk ook van betekenis zijn voor communitaristisch en 
neo-republikeins burgerschap van jongeren wanneer burgerschap meer wordt vormgege-
ven als ambacht. Een ambacht dat jongeren zich met de tijd eigen maken via interactie met 
ambachtslieden tijdens de uitoefening daarvan. 

Jongerenraden kunnen een praktijk zijn binnen de samenleving waar jongeren 
vormgeven aan dit ambachtelijk burgerschap mits aan een aantal aspecten aandacht wordt 
besteed. In de eerste plaats vraagt ambachtelijk burgerschap van jongeren een nieuwsgierige, 
leergierige en kritische houding tijdens het eigen maken van burgerschap. Tegelijkertijd 
vraagt ambachtelijk burgerschap van volwassenen dat zij als bekwame, toegewijde en voor 
jongeren nabije ambachtslieden burgerschap uitoefenen.

In de tweede plaats vraagt het geven van invulling door jongeren aan verschillende 
burgerschapsopvattingen om een structuur voor substantiële representatie en transparante, 
inlevende begeleiding. Substantiële representatie blijkt noodzakelijk om jongerenraden van 
betekenis te kunnen laten zijn voor burgerschap van jongeren die door deelnemers worden 
vertegenwoordigd. Substantiële representatie vraagt om een structuur waarmee contact vorm 
kan krijgen tussen deelnemers van jongerenraden en jongeren die zij vertegenwoordigen. 
Daarnaast is transparante, inlevende begeleiding door volwassenen van belang voor het in-
vulling geven aan verschillende burgerschapsopvattingen door jongeren. Het is wenselijk dat 
volwassenen naar jongeren toe transparant communiceren over de gehanteerde werkwijze in 
relatie tot de verschillende doelstellingen die binnen een jongerenraad worden nagestreefd. 
Tevens is het belangrijk dat volwassenen oog hebben voor de uiteenlopende behoeften aan 
begeleiding van jongeren. Het aandacht hebben voor deze aspecten maakt het mogelijk om 
jongerenraden een praktijk van ambachtelijk burgerschap te kunnen laten zijn.
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Bijlage 1 Telefonische enquête  

Tijdens de telefonische enquête onder 443 Nederlandse gemeenten zijn de volgende vragen 
gesteld op het moment dat een contactpersoon aangaf dat desbetreffende gemeente beschikt 
over een jongerenraad (in de inventarisatie ‘jeugdraad’ genoemd):

1. Uit hoeveel jongeren bestaat de jeugdraad?
2. Welke leeftijd hebben de jongeren in de jeugdraad?
3. Hoe lang bestaat de jeugdraad?
4. Hoe vaak per maand komt de jeugdraad bij elkaar?
5. Beschikt de jeugdraad over een eigen werkruimte?
6. Worden de jongeren in de jeugdraad begeleid?
7. Hoe vaak is in uw gemeente gedurende de afgelopen 5 jaar een jeugdraad 

opgestart?
8. Zou in de toekomst nogmaals contact met u opgenomen mogen worden in 

verband met dit onderzoek?
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Bijlage 2 Topiclijst voorstudie

Opening (doel, wijze casusselectie, anonimiteit, geen goed/slechte antwoorden, vrij om te 
interrumperen/verheldering vragen etc, toestemming gebruik taperecorder)

 - Vertel eens wie u bent, wat u doet en wat u leuk vindt?
 - Op welke wijze bent u bij X betrokken? 

(onder andere: duur, activiteiten, verantwoordelijkheden, eerdere ervaring met jeugdpar-
ticipatie, concept ervaring)

Verantwoordelijkheid

Initiatief nemen
- Aanleiding
- Initiator
- Oud/nieuw initiatief

Prioriteiten stellen
- Externe activiteiten

Beloning ontvangen

Vorming

Motivatie deelname
- Via wie op de hoogte
- Waarom gaan deelnemen
- Waarom blijven deelnemen
- Wanneer stoppen

Begeleiding
- Door wie
- Hoe

Ontwikkeling
- Kennis
- Vaardigheden
- Samenwerking

Conceptvaliditeit

- Participatie
- Ervaring met JP 
- Efficiënte beleidsontwikkeling
- Stem in beleidsontwikkeling
- Representatieve groep
- Verantwoordelijkheid nemen 

door participeren
- Leren door participeren

Representativiteit

Vergelijkbaarheid
- Overeenkomst met jongeren in 

gemeente
- Verloop
- Werving

Vertegenwoordiging
- Wie vragen om input
- Hoe vragen om input

Verantwoording
- Terugkoppeling naar achterban
- Hoe terugkoppeling

Macht/Invloed

Criteria
- Welke
- Door wie gesteld

Advisering
- Vorm waarin
- Rol jongeren

Behaalde resultaten
- Beoogd
- Concreet
- Termijn
- Omvang

Efficiëntie/Draagvlak

Participatieagenda
- Reden achter aandacht
- Eerdere ervaring

Draagvlak
- Collegae

Structuur
- Context gemeente
- Aangepaste werkwijze
- Relatieve positie jongeren/

volwassenen

ALGEMEEN: Adviezen
Proces gevraagd/ongevraagd:
- Promotie indienen advies (O)
- Het advies maken (O)
- Verspreiding vraag (V)
- Verzamelen (V)
- Verwerken (V)
- Terugkoppeling (O/V) input/

resultaat (O/V)

ALGEMEEN: Activiteit
Proces:
- Promotie indienen/deelname
- Doelgroep
- Idee indienen
- Terugkoppeling na indienen
- Evaluatie
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- Wanneer je wethouder voor jeugd zou zijn en je mag één ding veranderen, wat zou dat 
zijn?

- Zijn er aspecten waar ik niet naar gevraagd heb, maar waarvan het wel goed is om 
van te weten?

Afsluiting (bedanken, nogmaals contact opnemen, contactgegevens uitwisselen)
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Bijlage 3 Respondenten voorstudie

Tijdens de voorstudie is met onderstaande respondenten gesproken. De casussen A tot 
en met F zijn op basis van inhoudsanalyse geselecteerd als casussen voor de meervoudige 
casusstudie.

Casus Datum Respondent Bron1

Casus A 9 april 2009 Beleidsambtenaar PD6
Casus B 15 april 2009 Jongere PD9
Casus C 1 maart 2009 Jongere PD27
Casus D 16 mei 2009 Begeleider PD23
Casus D 16 mei 2009 Beleidsambtenaar PD23
Casus E 16 september 2009 Begeleider PD39
Casus F 21 mei 2009 Jongere PD25
Casus F 21 mei 2009 Begeleider PD25
Casus 7 20 februari 2009 Beleidsambtenaar PD1
Casus 7 19 april 2009 Begeleider PD12
Casus 8 27 februari 2009 Beleidsambtenaar PD2
Casus 9 30 maart 2009 Jongere PD3
Casus 9 30 maart 2009 Begeleider PD3
Casus 10 7 april 2009 Beleidsambtenaar PD4
Casus 11 8 april 2009 Beleidsambtenaar PD5
Casus 11 8 april 2009 Begeleider PD5
Casus 12 16 april 2009 Beleidsambtenaar PD10
Casus 13 17 april 2009 Begeleider PD11
Casus 14 19 april 2009 Jongere PD13
Casus 15 21 april 2009 Beleidsambtenaar PD14
Casus 16 23 april 2009 Beleidsambtenaar PD15
Casus 17 27 april 2009 Beleidsambtenaar PD16
Casus 18 28 april 2009 Beleidsambtenaar PD17
Casus 19 7 mei 2009 Begeleider PD18
Casus 20 8 mei 2009 Beleidsambtenaar PD19
Casus 21 12 mei 2009 Begeleider PD21
Casus 22 14 mei 2009 Beleidsambtenaar PD22
Casus 23 18 mei 2009 Beleidsambtenaar PD24
Casus 24 10 april 2009 Beleidsambtenaar PD27

1 Code Primary Document in Atlas-Ti
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Bijlage 4 Vragenlijst voorstudie

jeugdparticipatie
Beleidsparticipatie door jongeren binnen de gemeente

Maart 2009 – Mei 2009

 
 

 
 
 
 
 

Codering: A..
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Graag zou ik u willen vragen voorafgaand aan het interview onderstaande vragen te be-
antwoorden.

a. Samenstelling

Onderstaand volgt een vijftal vragen met het verzoek om per vraag de specifieke aantallen in 
te vullen op de stippellijntjes.

1a. Uit hoeveel leden bestaat het participatie-initiatief?

 … Jongeren

1b. Hoeveel van deze jongeren is man/vrouw?

 … van hen is/zijn man

 … van hen is/zijn vrouw

1c. Wat is de leeftijd van deze jongeren?

 … van hen is/zijn 10 jaar  … van hen is/zijn 21 jaar

 … van hen is/zijn 11 jaar  … van hen is/zijn 22 jaar

 … van hen is/zijn 12 jaar  … van hen is/zijn 23 jaar

 … van hen is/zijn 13 jaar  … van hen is/zijn 24 jaar

 … van hen is/zijn 14 jaar  … van hen is/zijn 25 jaar

 … van hen is/zijn 15 jaar  … van hen is/zijn 26 jaar

 … van hen is/zijn 16 jaar  … van hen is/zijn 27 jaar

 … van hen is/zijn 17 jaar  … van hen is/zijn 28 jaar 

 … van hen is/zijn 18 jaar  … van hen is/zijn 29 jaar 

 … van hen is/zijn 19 jaar  … van hen is/zijn 30 jaar

 … van hen is/zijn 20 jaar  … van hen is/zijn … jaar
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1d. Wat is de culturele achtergrond van deze jongeren?

 … Antilliaanse achtergrond

 … Marokkaanse achtergrond

 … Nederlandse achtergrond

 … Surinaamse achtergrond

 … Turkse achtergrond

 … Anders, namelijk  ……………………………………………………………….

1f. Wat is het opleidingsniveau van deze jongeren?

 … Basisonderwijs

 … Voortgezet onderwijs VMBO

 … Voortgezet onderwijs HAVO

 … Voortgezet onderwijs VWO

 … MBO

 … HBO

 … WO

 … Werkend

 … Anders, namelijk  …………………………………………………………………

2. Vormen de jongeren in het initiatief een representatieve afspiegeling van de jongeren die 
zij binnen de gemeente vertegenwoordigen?

  Nee

  Ja, omdat ………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………
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3. Onderhouden de jongeren in het initiatief contact met hun achterban?

  Nee

  Ja, namelijk door ………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………

B. Verloop

4. Het initiatief is op de volgende datum van start gegaan: …..-…..-…… (dd/mm/jjjj)

5. Werd binnen uw gemeente eerder een soortgelijk initiatief opgestart?

  Nee (ga door naar vraag 7)

  Ja, namelijk …… x eerder (gaarne aantal invullen)

6. Om wat voor initiatief/initiatieven ging het?

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

7. Betreft het participatie-initiatief een officiële jongerenraad?

   Nee 

  Ja, zonder eigen rechtspositie

  Ja, met eigen rechtspositie
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8. Wordt voor het participatie-initiatief elk kalender-/schooljaar een jaarplan geschreven?

  Ja

  Nee

C. Werving jongeren

9. Wie werft nieuwe jongeren?

  Gemeente

  Jongeren die participeren in initiatief

  Zowel jongeren uit initiatief als gemeente

  Anders, namelijk ……………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………….

10. Via welke procedure worden nieuwe jongeren geworven?

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

D. Begeleiding

11. Worden de jongeren begeleid?

  Nee (ga door naar vraag 13)

  Ja, zij worden begeleid door …… persoon/personen (graag aantal invul- 
  len)
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12. Door wie worden zij begeleid? (meerdere antwoorden mogelijk)

  Beleidsambtenaar

  Sociaal professional (bv. verbonden aan een welzijnsorganisatie)

  Een ex-lid van het participatie-initiatief

  Anders, namelijk …………………………………………………………

13. Hebben de begeleiders zich speciaal bijgeschoold om jongeren in dit initiatief te be-
geleiden?

  Nee

  Ja, namelijk ……………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………

14. Hebben jongeren zelf deelgenomen aan cursussen gerelateerd aan het participatie-
initiatief?

  Nee

  Ja, namelijk ………………………………….

e. Faciliteiten

15. Is voor het participatie-initiatief een eigen budget vrijgemaakt?

  Nee

  Ja, namelijk …… Euro

16. Hebben jongeren zelf de beschikking over het budget?

  Ja

  Nee, het budget wordt beheerd door …………………………………….

  ……………………………………………………………………………… 
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17. Hebben jongeren de beschikking over een eigen werkruimte, computers, printer, 
briefpapier e.d.?

  Nee

  Ja

F. informatie-uitwisseling

18. Welk type advies wordt gegeven? (meerdere antwoorden mogelijk)

  Gevraagd advies

  Ongevraagd advies

  Anders, namelijk ……………………………………………………………

19. Aan wie wordt advies gegeven?

  Gemeente

  Andere publieke organisaties

  Private organisaties

  Anders, namelijk ……………………………………………………………

20. Hebben de jongeren in het participatie-initiatief contact met andere initiatieven in de 
regio/in het land?

  Nee

  Ja, namelijk ……………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Gaarne deze vragenlijst tijdens het interview of voorafgaand aan het interview retourneren, 
per post/email.
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Bijlage 5 Topiclijst meervoudige casusstudie

I. INLEIDENDE VRAGEN

 Wat is je rol bij de?
 Heb je jouw rol zelf kunnen kiezen?
 Speelt politiek thuis een rol?
 Zijn jullie thuis maatschappelijk betrokken?

II. START ACTIEF BIJ INITIATIEF

 Hoe ben je op de hoogte geraakt van het bestaan?
 Wanneer besloot je om iets bij het initiatief te gaan doen?
 Waarom besloot je om iets bij het initiatief te gaan doen?
 Individuele/collectieve redenen
 Wat wilde je bij het initiatief gaan doen?
 Waarom wilde je dat gaan doen?
 Heb je kunnen doen wat je wilde?
 Ben je ergens anders actief?

III. SUCCES versus FALEN (impact) & GELUK versus FRUSTRATIE (emotie)

 Wat gebeurde er?
 Wanneer gebeurde het?
 Wie waren erbij betrokken?
 Hoe waren anderen erbij betrokken?
 Waarom waren anderen erbij betrokken?
 Waarom was het een succes/falen/geluk/frustratie?
 Voor wie was het een succes/falen/geluk/frustratie?
 Had je vooraf gedacht dat het een succes/falen/geluk/frustratie zou zijn?
 Zal het in de toekomst weer een succes/falen/geluk/frustratie zijn?
  Voor wie? 
  Waarom wel/niet?
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IV. STOPPEN

 Wanneer zou je stoppen?
 Waarom zou je er dan mee stoppen?
  Individuele/collectieve redenen
 Als je bij het initiatief stopt, zo je dan ergens anders actief worden?
 Waarom blijf je tot nu toe actief?

V. CONCEPTVALIDITEIT

 Wat is participatie?
 Wat is beleidsontwikkeling?
 Wat is inspraak in beleidsontwikkeling?
 Wat is zinvolle participatie?

VI. AFSLUITING

 Wat hebben jongeren in de gemeente aan het bestaan van het initiatief?
 Wanneer je wethouder Jeugd zou zijn, alles is mogelijk, en je mag één ding  
 veranderen, wat zou dat zijn?
 Zijn er aspecten waar ik niet naar gevraagd heb, maar waarvan het wel goed  
 zou zijn om daar wat over te vertellen?
 Aandacht begrippen: rollen, samenwerking, motivatie, vertegenwoordiging,  
 context, zelf/ander

Bijlage 5
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Bijlage 6 Overzicht casussen, observaties, respondenten en docu-
mentatie

Casus a 
Gelegen in een grote gemeente in Zuid Holland

Bron Datum Methode Respondent

PD6 9 april 2009 Interview Beleidsambtenaar 
PD133 3 september 2009 Observatie Vergadering
PD134 10 september 2009 Observatie Vergadering
PD135 17 september 2009 Observatie Student event
PD136 24 september 2009 Observatie Vergadering
PD138 8 oktober 2009 Observatie Training
PD139 15 oktober 2009 Observatie Vergadering
PD111 22 oktober 2009 Observatie Vergadering
PD113 29 oktober 2009 Observatie Vergadering
PD115 12 november 2009 Observatie Vergadering
PD118 26 november 2009 Observatie Vergadering
PD119 3 december 2009 Observatie Training
PD121 10 december 2009 Observatie Sinterklaasviering
PD122 21 januari 2010 Observatie Vergadering
PD124 28 januari 2010 Observatie Vergadering
PD125 4 februari 2010 Observatie Vergadering
PD126 10 februari 2010 Observatie Landelijke dag voor de jongerenparticipatie
PD128 18 februari 2010 Observatie Vergadering
PD49 18 januari 2010 Interview Jongere, Pepijn, 19 jaar, WO, NLD
PD52 21 januari 2010 Interview Jongere, Jovana, 25 jaar, werkloos, Voormalig Joe-

goslavië
PD53 26 januari 2010 Interview Jongere, Nora, 20 jaar, werkloos, Marokko
PD55 28 januari 2010 Interview Jongere, Jesse, 19 jaar, HBO, Suriname
PD57 4 februari 2010 Interview Jongere, Rogier, 19 jaar, VWO, NLD
PD59 18 februari 2010 Interview Jongere, Jalal, 23 jaar, HBO, Turkije
PD60 19 februari 2010 Interview Jongere, Christofer, 17 jaar, VMBO, Algerije
PD62 4 maart 2010 Interview Jongere, John, 24 jaar, WO, NLD
PD63 4 maart 2010 Interview Jongere, Ana, 19 jaar, Havo, Kroatië
PD64 18 maart 2010 Interview Jongere, Halina, 20 jaar, HBO, Polen
PD65 18 maart 2010 Interview Jongere, Adam, 18 jaar, MBO, Marokko
PD66 18 maart 2010 Interview Begeleider, Chris, 37 jaar, werkend, NLD

2012 Document Nota Jeugdbeleid. 
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Bron Datum Methode Respondent

PD9 15 april 2009 Interview Jongere
PD104 16 september 2009 Observatie Vergadering
PD110 20 oktober 2009 Observatie Vergadering
PD112 28 oktober 2009 Observatie Vergadering
PD117 18 november 2009 Observatie Vergadering
PD120 9 december 2009 Observatie Vergadering
PD123 27 januari 2010 Observatie Vergadering
PD127 17 februari 2010 Observatie Vergadering
PD50 20 januari 2010 Interview Jongere, Marit, 20 jaar, MBO, NLD
PD51 20 januari 2010 Interview Jongere, Roos, 18 jaar, Havo, NLD
PD54 27 januari 2010 Interview Jongere, Bart, 18 jaar, MBO, NLD
PD56 3 februari 2010 Interview Jongere, Joost, 17 jaar, Havo, NLD
PD58 15 februari 2010 Interview Jongere, Amber, 17 jaar, HBO, NLD
PD69 24 maart 2010 Interview Beleidsambtenaar, Hennie, 50 jaar, werkend, NLD
PD70 24 maart 2010 Interview Begeleiders, Dianne, 39 jaar, werkend, NLD

2010 Document Nota Jeugdbeleid

Bron Datum Methode Respondent

PD27 1 maart 2009 Interview Jongere
PD110 20 oktober 2009 Observatie Vergadering
PD114 3 november 2009 Observatie Vergadering
PD116 17 november 2009 Observatie Vergadering
PD61 1 maart 2010 Interview Jongere, Fatima, 27 jaar, WO, Marokko
PD67 19 maart 2010 Interview Jongere, Lianne, 21 jaar, MBO, NLD
PD68 19 maart 2010 Interview Jongere, Matt, 26 jaar, WO, Trinidad en Tobago

2011 Document Nota Jeugdbeleid

Bijlage 6

Casus B 
Gelegen in een middelgrote gemeente in Noord Holland

Casus C 
Gelegen in een grote gemeente in Zuid Holland
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Casus D 
Gelegen in een middelgrote gemeente in Noord-Brabant

Bron Datum Methode Respondent

PD23 16 mei 2009 Interview Wethouder
PD23 16 mei 2009 Interview Beleidsambtenaar
PD71 12 februari 2009 Observatie Bijeenkomst
PD72 14 februari 2009 Observatie Debat in filmhuis over jongerenwerk
PD76 3 maart 2009 Observatie Voortgangsgesprek mbt de jongerenraad
PD77 5 maart 2009 Observatie Bijeenkomst
PD78 5 maart 2009 Observatie Oriënterend gesprek samenwerking gemeente en 

onderwijsinstelling
PD80 12 maart 2009 Observatie Bijeenkomst
PD82 19 maart 2009 Observatie Training
PD84 26 maart 2009 Observatie Bijeenkomst
PD86 2 april 2009 Observatie Bijeenkomst
PD88 9 april 2009 Observatie Bijeenkomst
PD89 16 april 2009 Observatie Training
PD129 28 mei 2009 Observatie Bijeenkomst
PD130 4 juni 2009 Observatie Training
PD131 16 juni 2009 Observatie Bijeenkomst
PD132 16 juli 2009 Observatie Bijeenkomst
PD137 1 oktober 2009 Observatie Bijeenkomst
PD35 1 oktober 2009 Interview Begeleider, Hendrik, 28 jaar, werkend, NLD
PD36 1 oktober 2009 Interview Begeleider, Daisy, 23 jaar, werkend, NLD
PD38 19 oktober 2009 Interview Jongere, Mo, 20 jaar, MBO, Turkije
PD39 21 oktober 2009 Interview Jongere, Arjen, 17 jaar, Vwo, NLD
PD40 21 oktober 2009 Interview Jongere, Inger, 18 jaar, Havo, NLD
PD41 26 oktober 2009 Interview Jongere, Michaela, 18 jaar, Havo, Italië
PD42 26 oktober 2009 Interview Jongere, Kaj, 20 jaar, MBO, Suriname
PD43 30 oktober 2009 Interview Jongere, Aisha, 19 jaar, MBO, Marokko
PD44 4 november 2009 Interview Jongere, Rosita, 17 jaar, MBO, NLD
PD45 10 november 2009 Interview Jongere, Amber, 23 jaar, MBO, NLD
PD48 9 december 2009 Interview Beleidsambtenaar, Hariette, 49 jaar, werkend, NLD

2008 Document Nota Jeugdbeleid

Casus e 
Gelegen in een kleine gemeente in Gelderland

Bron Datum Methode Respondent

PD30 16 september 2009 Interview Begeleider, Kamiel, 32 jaar, werkend, NLD
2007 Document Nota Jeugdbeleid
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Bron Datum Methode Respondent

PD25 21 mei 2009 Interview Jongere
PD25 21 mei 2009 Interview Begeleider
PD73 16 februari 2009 Observatie Bestuursvergadering en Raadsvergadering
PD74 23 februari 2009 Observatie Bestuursvergadering
PD75 3 maart 2009 Observatie Bestuursvergadering
PD79 9 maart 2009 Observatie Bestuursvergadering
PD81 16 maart 2009 Observatie Bestuursvergadering
PD83 23 maart 2009 Observatie Bestuursvergadering
PD85 30 maart 2009 Observatie Bestuursvergadering
PD87 6 april 2009 Observatie Bestuursvergadering en Raadsvergadering
PD90 20 april 2009 Observatie Bestuursvergadering en vergadering met stich-

tingsbestuur
PD91 27 april 2009 Observatie Bestuursvergadering
PD92 18 mei 2009 Observatie Bestuursvergadering
PD93 25 mei 2009 Observatie Bestuursvergadering
PD96 8 juni 2009 Observatie Bestuursvergadering en Raadsvergadering
PD98 16 juni 2009 Observatie Activiteit georganiseerd door de jongerenraad
PD99 22 juni 2009 Observatie Bestuursvergadering en Financieel overleg
PD100 6 juli 2009 Observatie Bestuursvergadering en Raadsvergadering
PD28 7 september 2009 Interview Jongere, Amanda, 22 jaar, WO, NLD
PD29 9 september 2009 Interview Jongere, Bernice, 25 jaar, WO, Suriname
PD31 21 september 2009 Interview Jongere, Gloria, 27 jaar, HBO, NLD 
PD32 28 september 2009 Interview Jongere, Dirk, 20 jaar, WO, NLD
PD33 28 september 2009 Interview Jongere, Ahmed, 19 jaar, Havo, Marokko
PD34 29 september 2009 Interview Jongere, Thijs, 27 jaar, WO, NLD
PD37 5 oktober 2009 Interview Begeleider, Linda, 31 jaar, werkend, NLD
PD46 23 november 2009 Interview Jongere, Michello, 17 jaar, MBO, Suriname
PD47 23 november 2009 Interview Jongere, Hero, 33 jaar, werkend, Suriname

2011 Document Nota Jeugdbeleid

Bijlage 6

Casus F 
Gelegen in een grote gemeente in Zuid Holland



Literatuurlijst

*
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For several years citizen involvement has been the focus of politics and science. Policy 
officials have undertaken several attempts to increase citizen involvement but these have 
demonstrated little success according to a study conducted by the Dutch Scientific Council 
for Government Policy (WWR) (Knottnerus et al., 2012). Based on this study, the govern-
ment was advised to expand existing initiatives, and to renew and welcome new initiatives.

Youth councils are broadening practices for policy participation, so that young people 
can also participate in decision-making processes alongside adults. Furthermore, youth 
councils can contribute to the innovation of practices that involve the citizenship of young 
people as a central priority. Citizenship now receives a prominent place in the school cur-
riculum, while impact studies on the effect of citizenship programmes to date are incon-
clusive (Geboers et al., 2013, p.158). However, research shows that group meetings in the 
Netherlands (Verhoeven, 2012, p.191) and school councils in Denmark (Print et al., 2002; 
Giroux, 1989) are of importance for the formation of a democratic community and the ci-
tizenship of young people. This is reason to investigate whether citizenship of young people 
also have a place in youth councils. At the same time, local youth councils now relate more 
to creating and securing participation opportunities for young people and hardly to youth 
citizenship. The manner in which youth councils can become relevant to youth citizenship 
is still a knowledge gap. To fill this gap is the main question of this research: what is the 
significance of youth councils in the citizenship of young people? This main question is 
divided into three sub-questions:

1. To what extent are youth councils representative of young people living in 
a municipality?

2. Which objectives connect youth, counsellors and policy officials to youth 
councils?

3. What working style is applied by young people in youth councils?

Multiple case study

This research represents a multiple case study. A type of research design that lends itself 
to the analysis of multiple relationships within and between cases (Swanborn, 1996). The 
cases are selected via the snowball method. In the first instance, it began with 11 experts in 
the field of youth participation in the Netherlands. They were asked which youth councils, 
in their opinion, were significant to investigate and whether they know people to whom 
these questions can also be proposed. The snowball method eventually resulted in 85 youth 
councils, which was reduced to 24 by applying four inclusion criteria (a. a youth council is 
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mentioned twice by respondents, b. a youth council is active, c. a youth council is localised 
within a municipality and d. a youth council is initiated by a municipality). 

In the second instance, interviews were conducted with stakeholders involved in 
these 24 youth councils. During these interviews they spoke about the daily affairs of youth 
councils, paying special attention to the themes that emerged from exploratory talks, namely 
representation, influence, competence, responsibility and policy involvement. Using a content 
analysis, six cases were selected. These cases combined show the greatest possible diversity 
of function in relation to these themes. Every case is followed for six months. During these 
six months meetings were observed, stakeholders were interviewed and documentation 
was collected.

Data collected within this multiple case study was analysed in the light of four citizenship 
interpretations, namely the communitarian, liberal, republican and neo-republican citi-
zenship views. Within each of these views is a specific way of supporting the rights of a 
citizen, the obligations that a citizen has to fulfil and the way in which a citizen relates to 
the community around them.

Youth councils

In this thesis the results are presented in four main chapters. Chapter 3 describes what 
youth councils are and who participates in them. Chapter 4 shows the extent to which youth 
councils are representative, in Chapter 5 is the description of the objectives that connect the 
stakeholders and youth councils and in Chapter 6 is shown that youth have a specific style 
in which they organise themselves in youth councils.

In Chapter 3 it is first made clear what youth councils are. On the basis of a dataset of 
123 youth councils a description is presented of which young people participate in youth 
councils, the duration that youth councils are active within a municipality, the frequency 
of meetings held, the degree to which young people are guided during their participation 
and the facilities that young people can use. 

The analysis shows that youth councils are more often than not organised in the same 
manner. In youth councils 10 to 15 young people aged primarily between 15 to 20 years 
meet together on a monthly basis. Almost all young people receive guidance during their 
participation in a youth council but seldom have their own facilities at their disposal, such 
as a private working space, computers, printers and telephones. There is little variation of 
the term duration of youth councils. In 2008 the majority of them functioned 1 to 3 years. 
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In addition, this analysis shows that municipalities talk about ‘youth councils’ and so called 
‘alternatives for youth councils’, such as youth ambassadors, youth panels, youth forums, 
youth groups, youth debates and youth think tanks.

Chapter 4 addresses the first sub-question that is the core of this research and looks at the 
degree of representation in youth councils. Representation in youth councils has not been 
previously studied in the Netherlands, but diverse studies conducted in the United Kingdom 
show that few representative opinions are expressed (Matthews & Limb, 1998; Van Lieshout 
et al., 2007; Barnes et al., 2003; Wyness, 2001; Freeman et al., 2003; Freeman & Aiktken – 
Rose, 2005; Lowndes et al., 2001; MacNaughton et al., 2007; Perkins et al., 2007; Cavet & 
Sloper, 2004; Oliff, 2003). Young people in youth councils are similar in age, education level 
and cultural background, which is scarcely indicative of the youth that they represent. Youth 
councils provide a platform mostly for older, highly educated, native youth.

Through questionnaires that were distributed to 24 youth councils, data was collected 
about 766 young people. These data are compared with data from the Statline database 
from the Dutch Central Agency for Statistics (CBS) for the same calendar year. From this 
comparison it could not be said that young people in youth councils resemble the young 
people from the corresponding municipality. Young people in councils are predominantly 
native girls within the ages of 15 to 20 years in secondary school, in other words, one of the 
types of young people who live in a municipality. 

However, this is but one form of representation. Pitkin (1967) distinguishes three 
forms of the total activity of representation that she calls substantial representation, namely 
descriptive, formal and symbolic representation. Considering descriptive representation alone, 
in other words the degree to which youth council representatives are similar to the young 
people they represent, is only considering one component of substantial representation. To 
prevent an incomplete picture of representation, 58 meetings held by six youth councils and 
interviews with 77 young people, supervisors and policy officials were analysed in relation 
to substantial representation. There is in fact scarce substantial representation because in 
youth councils there is hardly any mention of both descriptive and formal as symbolic re-
presentation. Also, the separate meanings that fall under substantial representation remain 
absent from the different youth councils. 

Because representation remains limited in youth councils, there is little significance 
to citizenship for young people who do not participate in a youth council. The absence of 
contact between participants and these young people means that they cannot express their 
opinions and needs, and participants do not represent their ‘voice’ in the decision-making 
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processes. The two empirical chapters that follow dwell upon two other aspects that are 
distinguished in this research on citizenship, namely pursuing the objectives of the stake-
holders in relation to youth councils and the style in which young people operate within 
youth councils.

Chapter 5 makes clear what objectives of the young people, supervisors and policy officials 
are connected to youth councils. The objectives of these stakeholders have not been pre-
viously investigated in the Netherlands. Experience in the United Kingdom suggests that 
young people participate because they like to (Perkens et al., 2007; Borden et al., 2005). 

Analysis from this research brings forth the fact that young people, supervisors and 
policy makers pursue different objectives. For policy makers, youth councils are a place 
where young people can quickly be asked for their support of policy development or im-
plementation. In addition, they see youth councils primarily as a way for young people 
to feel a sense of developing and undertaking social responsibility. Supervisors see youth 
councils primarily as a means for young people to exercise their influence on processes of 
municipal decision-making. Additionally, they view participation in youth councils as a 
means for further development of young people. Young people themselves primarily want 
pleasure and thereby do not differ from the young people involved in the research of Perkens 
et al. (2007) and Borden et al. (2005). They want to have fun together and to be involved 
in something enjoyable.

Stakeholders thus strive for support, social responsibility, influence, fulfilment and 
enjoyment. They do not know what each other’s objectives are, which can result in mutual 
struggles and frustrations. The realisation of the one objective may stand in the way of 
realising another, for example when young people want to organise an event within the 
municipality, but instead the policy makers direct them to write an annual report. 

Chapter 6 discusses the style with which young people organise themselves within youth 
councils. As was to be expected based on earlier research, young people in Dutch commu-
nities do not manage well with advising the municipalities and organising activities. Young 
people have very different ideas, but infrequently succeed in translating these ideas into 
concrete advice or activities. 

This study differs from other studies in that problems in the structure of the local go-
vernment (Freeman et al., 2003; Matthew & Limb, 1998; Allen, 2002; Wright, 2004; Barnes 
et al., 2003) or youth councils (Horgan & Rodgers, 2000; Perkins et al., 2007; Franklin & 
Sloper, 2008; Lowndes et al., 200; Freeman et al., 2003) are localised, but are also associated 
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with the style in which young people organise themselves within youth councils. A style 
that is characterised as ad hoc and introverted. 

The style is ad hoc in that young people are willing to fulfil tasks and undertake certain 
responsibilities, but the exchanging of tasks and responsibilities between young people is 
absent. Young people address these at the start of a meeting, and then usually let them go 
again when the meeting is finished. At times when one young person may be absent for 
a long time, or has stagnated in implementing a task and responsibility, none of the other 
young people jump up to take over these tasks and responsibilities.

The style of young people is also ad hoc because young people want to disperse all 
kinds of advice and to organise activities, but do not effectively oversee how these can be 
realised within the municipality and tend to get to work on things at random. Young people 
can take weeks to think about delivering an opinion or organising an activity. As they begin 
to manage they often don’t know how to direct who should do what, and when. For example, 
attempts become stranded when activities cannot be achieved within the available budget 
or when deadlines for requesting a budget, permits or advice from within the municipality 
are not met.

Furthermore, the style of young people is introverted. This comes across in two ways. 
On the one hand, this introversion can be seen in the themes that young people speak about. 
Youth are mainly concerned with internal matters, such as whether or not to perform tasks 
and responsibilities, or to attend meetings, etc.

On the other hand, introversion can be seen in the way in which young people discuss 
themes. During a meeting, one young person might introduce an issue, bring this issue to 
light, ask other young people for input and then make a decision themselves. The remaining 
young people rarely take part in this process. And if they do take part, the input they offer 
does not appear to provide incentive for further dialogue about this issue.

Crafting citizenship

Youth councils are of significance for the citizenship of the young people in a youth council 
but seldom for the citizenship of young people who are not represented in a council, because 
they are barely considered in substantial representation. Youth councils are quite significant 
for the citizenship of young people who participate in a youth council, which gives it a li-
beral interpretation here. Young people primarily make use of the right to participate that 
is included with the status of being a citizen. They spend their free time thinking about 
the way in which a municipality can make it attractive for young people to live there and 
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advise the municipality about this. These same young people look first and foremost for 
enjoyment. They also really want to learn something or to exercise their influence in the 
decision-making processes, provided that they find it enjoyable to do so.

This is but one of the interpretations of citizenship distinguished in Chapter 1 of this 
thesis. The remaining interpretations (communitarian, republican and neo-republican ci-
tizenship) are not reflected in the way in which young people participate in youth councils. 
Young people do not place their priority on serving other young people within the muni-
cipality. In addition, they tolerate differences in perspective, but they do not speak to each 
other about this tolerance beforehand.

That these remaining interpretations of citizenship have been absent to date relates to the 
shiftlessness that shows up in the way young people function. Young people want to provide 
all kinds of advice and organise all sorts of activities, but mostly do not accomplish this. They 
don’t know exactly where to begin or they struggle to distinguish between the important 
and less important issues. 

That the communitarian and neo-republican interpretations of citizenship fail to 
appear is not only due to this shiftlessness of young people during their participation in a 
youth council. Even adults are somewhat ineffective in guiding these young people. They 
are certainly willing to work together with young people, where adults in other countries 
are sometimes unmotivated and blanch at this (Kjørholt, 2002; Jupp, 2007; Aubrey & Dahl, 
2006; Horgan & Rodgers, 2000; Freeman & Aitken-Rose, 2005; Lauwers & Vanderstede, 
2005; Lowndes et al., 2001). They have just not yet found a way in which to provide guidance 
that is in line with the needs of the young people themselves. 

The lack of effectiveness of adults appears in three ways. Firstly, adults have not suc-
ceeded in explicitly distinguishing the differences in the objectives of young people and 
those of themselves. Secondly, adults have not been able to reconcile their way of providing 
guidance with the needs of guidance of young people. Finally, the lack of effectiveness of 
adults is shown in the importance they attach to representation within youth councils and 
the fact that they fail to realise substantial representation.

What can be done now to ‘redeem’ the lack of effectiveness of young people and adults 
involved in youth councils, so that young people give not only a liberal interpretation to 
their citizenship but also a communitarian or neo-republican one? As explained in Chap-
ter 1, citizenship can be a result, or in other words a set of competencies that a person has 
obtained for themselves and thus what makes them a citizen (Lawy & Biesta, 2006; Biesta, 
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2007). Citizenship is thus a post (Van Gunsteren, 1992). This research shows, however, that 
citizenship is not only a position. Similar to Hurenkamp et al. (2012) it also appears that, 
on the basis of this research, citizenship is a craft (Sennet, 2008). A craft that citizens can 
only learn through practicing in the presence of artisans.

Crafting citizenship in youth councils turns youth councils into a craft workshop and 
young people into craft students. This research shows that young people are able to imple-
ment a liberal interpretation of citizenship. A more communitarian interpretation whereby 
they set shared objectives in the character of their activities with other young people, or 
a more neo-republican interpretation whereby they deliberate over different perspectives 
around a specific theme, are not effectively implemented by young people. Interpretations 
of citizenship that, more than within a liberal interpretation, require specific craft skills, 
including listening to other people’s opinions and the ability to work with differences.

The study also shows that the crafting skills within youth councils requires of young 
people a curious, inquisitive and critical attitude. Curiosity from young people about know-
ledge and skills that they, at the present time have not yet (fully) mastered and inquisitive-
ness as participation in a youth council requires them to develop their own knowledge and 
skills. Citizenship as a craft asks young people above all to have a critical attitude, whereby 
they ensure that the quality of citizenship and the associated competencies remain a central 
priority during their participation in a youth council.

Youth councils as craft workshops require, apart from craft students, also artisans, to 
be curious, inquisitive and have a critical attitude. This study also shows, however, the need 
for ability, dedication and proximity, from the adults. Artisans must be skilful. They are the 
ones who put citizenship into practice and maintain a critical view of the quality of this 
practice, so that young people can, by interacting with them, make these crafts themselves. 
Artisan citizenship also requires dedication from adults. Young people, whilst practicing this 
craft, will not all learn it for themselves in the same manner or at the same speed. Artisan 
citizenship is not a linear learning curve, but is unruly and requires of adults that they ne-
vertheless hold the practice of citizenship central and that they do not make concessions on 
the quality of this practice. Above all, artisan citizenship asks adults for prolonged physical 
proximity. Guidance of young people should not be done from a distance, sporadic or ad 
hoc. It is recommended to be present as much as possible at the meetings of young people. 

At the same time, having inquisitive, curious and critical young people, or skilled, 
dedicated and physically close adults, are not enough. The moment that municipalities have 
noted the importance of youth participation, or are willing to commit to the recommendati-
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ons of the WRR to expand, renew and welcome (Knottnerus et al., 2012), then they will have 
to make available the necessary resources. Otherwise youth councils will remain a sham.

Also resulting from this study are four pragmatic recommendations. Firstly, this study 
demonstrates that a broad conception of representation is desirable over a narrow view, in 
relation to youth councils, which is what has been used up until now. Within this broad 
view not only is the degree to which representatives resemble their constituents vital, but 
also the way in which the constituents authorise the representatives, the representatives’ 
responsibility for their constituents and the degree to which the voice of the constituents 
are repeated in the voice of the representatives.

Secondly, this study shows that representation within youth councils requires a struc-
ture through which representation can take shape. Young people do not find themselves 
represented in youth councils. This is where they need the help of the adults in finding 
young people that they may represent. 

Thirdly, this study demonstrates that adults should be able to explicit the different 
objectives of those involved in youth councils and to encourage negotiations. In this way 
they can avoid any disputes that may arise from pursuing different objectives.

 Finally, it is recommended that adults explain to young people why they have chosen 
a particular method to use, and to keep an eye out for the changing positions of the young 
people as well as themselves within these methods. Sometimes, for example, adults can be at 
the forefront in cases when young people are not aware of where to begin, sometimes they 
can stand back when young people can confidently proceed with a particular activity and 
sometimes they can proceed alongside young people when shared efforts would provide a 
better quality result. What is certain is that the position of adults in guiding young people 
is not a fixed position but rather, it is dynamic. A position that varies according to a specific 
youth, the activity that is central and the contextual factors that are in play at the time, such 
as standards for quality and deadlines that must be met.
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De laatste punt van dit verhaal is gezet. Een verhaal dat is ontstaan vanuit een verwondering 
over de toename van jongerenraden zonder dat duidelijk was wat deze jongerenraden nu 
precies zijn en wie daar met welk doel aan deelnemen. Want waarom willen we meer van iets 
waarvan we niet precies weten wat het is? Een verwondering die werd tot een nieuwsgierig-
heid naar deze jongerenraden, want er moest toch een reden zijn voor de toename van het 
aantal jongerenraden. Deze nieuwsgierigheid mondde uit in dit verhaal over de betekenis 
van jongerenraden voor burgerschap van jongeren. Tevens een verhaal dat alleen maar tot 
stand kon komen dankzij de betrokkenheid van een aantal mensen.

In de eerste plaats wil ik jou bedanken, Evelien, want zonder jouw betrokkenheid bij dit 
onderzoek was het niet gelukt om dit verhaal te schrijven. Ik vond het inspirerend om samen 
met jou te kunnen denken en praten over dit onderzoek. Het zijn deze gesprekken die mijn 
eigen denkwijze hebben gevormd, wat ik de rest van mijn leven met me meeneem. Maar 
ik ben je ook dankbaar voor de ruimte en het vertrouwen die je me hebt gegeven om zelf 
vorm en inhoud te geven aan dit onderzoek. 

Tevens dank ik Yolanda te Poel en Fontys Hogescholen – de instituten Sociale Studies 
en Management, Economie en Recht – voor het creëren en financieren van dit onderzoek.

Mijn dank gaat eveneens uit naar de promotiecommissie voor het lezen van dit proef-
schrift en voor haar toestemming om dit proefschrift te mogen verdedigen. 

Dit onderzoek dankt haar bestaan echter bovenal aan alle jongeren, begeleiders en be-
leidsambtenaren die aan dit onderzoek hebben willen meewerken. Jongeren, begeleiders en 
beleidsambtenaren die ik hier het liefst één voor één persoonlijk zou willen bedanken. Ik koester 
jullie gastvrijheid en openheid. Jullie hebben mij verwelkomd in jullie jongerenraad en aan 
mij jullie verhalen verteld. Het bijwonen van deze bijeenkomsten en het voeren van gesprek-
ken met jullie was zonder twijfel de leukste tijd van dit onderzoek. Dank jullie wel daarvoor.

Dit verhaal dankt haar bestaan echter ook aan mensen die geen directe rol hebben gespeeld 
in relatie tot dit onderzoek, maar er wel voor hebben gezorgd dat het leuk was en leuk bleef 
om aan dit onderzoek te werken. Collega’s van Sociale Studies, ook jullie wil ik bedanken. 
Promoveren als buitenpromovenda is niet altijd makkelijk, al was het maar omdat de balans 
tussen de lange-termijndoelstellingen van het onderzoek en de korte-termijndoelstellingen 
die wij in het onderwijs willen behalen vaak verloren ging. Dat was soms lastig, maar ik haal 
plezier uit het samenwerken met jullie; uit het bij elkaar betrokken zijn en grappen maken 
op de kamer (Irene, Annemarie en Dian), uit de gesprekken tijdens de lunch (Annemarie), 
uit het kunnen uitwisselen van ervaringen die horen bij het promoveren en werken aan een 
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hogeschool (Fatima, Bienke, Martijn en Lise) en uit het samen nadenken over de ambities van 
de hogeschool en een wijze waarop deze kunnen worden gerealiseerd (Gerard, Lilian en Joyce). 

Het boek was er zeker niet geweest als er alleen een onderzoek zou zijn om aan te werken 
of een boek om aan te schrijven. Promoveren vraagt op zijn minst om een leuk leven met 
veel lieve mensen. Jitske, Sophie en Danielle, jarenlang waren wij als vier musketiers die 
meters maakten in de Universiteitsbibliotheek in Utrecht achter onze laptop of in de kroeg 
met glazen wijn voor onze neus. Inmiddels gaat één voor één een laptop dicht, maar die 
glazen wijn blijven gelukkig gewoon op ons staan wachten. 

Malou en Noortje, ook wij hebben de combinatie wijn en proefschrift gevonden en 
zijn geregeld genadeloos met rode potloden door elkaars teksten gegaan. We hebben samen 
wat afgezocht en gepuzzeld. Maar vaker nog hebben we het uitgeproest van het lachen om 
al onze belevenissen die meer niet dan wel zijn gerelateerd aan een proefschrift.

Lotte, Marloes, Astrid en Sara, dank jullie wel dat ik bij jullie juist niet over het 
proefschrift hoefde te praten. Dat heb ik echt heerlijk gevonden. Wat lief dat ik al die jaren 
aan het eind van een werkdag uit de trein mocht springen en bij jullie aan mocht schuiven 
omdat ik wel heel graag samen wilde eten maar eigenlijk zelden tijd had om te koken: de 
komende jaren kook ik!

Amarins, Angelique, Eveline, Lisa, Lydia en Heike, ook jullie zijn voor mij heel erg 
belangrijk. Amarins, dank je wel voor de mooie omslag van dit boek. Een reisje naar Berlijn 
zat er de afgelopen jaren veel minder vaak in dan ik eigenlijk zou willen, maar dit boek kom 
ik persoonlijk naar je brengen. Angelique, het lukte ons misschien niet altijd om elkaar vaak 
te zien, maar als we elkaar zien is het fijn. Eveline, heerlijk om met jou in de weekenden onze 
stad onveilig te maken, ik blijf hier nog wel even wonen, schrijf in de weekenden niet meer aan 
een boek, dus wat mij betreft gaan we gauw weer op pad. Lisa, hoewel het boek nu af is, wil 
ik lange wandelingen met je blijven maken want ook met een leeg hoofd is wandelen met jou 
heel fijn. Lydia, niet vaak kom ik iemand tegen bij wie ik het gevoel heb dat diegene er altijd 
is geweest en blijft. Heike, wij kennen elkaar zo goed en zo lang dat ik me bijna niet voor kan 
stellen hoe iets zou zijn zonder jou, toch waardeer ik elk moment dat je er bent en bent geweest.

Pap, mam en Anil, jullie zijn er, staan gelijk aan warm en veilig en geven tegelijkertijd con-
crete adviezen, helpen me herinneren aan mijn prioriteit als ik die zelf even ben vergeten 
of nodigen mij uit om een hapje te eten na zelf een lange dag te hebben gewerkt omdat je 
denkt dat ik degene ben die te hard werkt. Ik koester het om deel uit te maken van een 
warme familie als de onze.




