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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.
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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.
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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.

12

4
3 3

2
1 1 1 1 1 1

3

Jongerenraden (n = 18)

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 
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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.




