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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.




