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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). 
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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-



13

JOngerenraDen en bUrgerScHap

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.




