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In hoofdstuk 4 is uitvoerig ingegaan op de mate van representatie binnen jongerenraden. 
Analyses van data zijn gerelateerd aan de conceptualisatie van representatie die Pitkin (1967) 
formuleerde, waarna geconcludeerd moet worden dat advisering vanuit jongerenraden wei-
nig representatief is. Representatie is niet een doel dat jongeren, begeleiders en beleidsamb-
tenaren zich expliciet stellen noch succesvol behalen. Maar wat streven zij dan wel na? Wat 
leidt jongeren, begeleiders en beleidsambtenaren tijdens hun deelname aan jongerenraden? 

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

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

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

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

Gemeentelijke doelstellingen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

waarmee zowel jongeren als de gemeente aan de slag kunnen (2008, p.1, zie Bijlage 6).



92

HOOFDSTUK 5

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

Beleidsambtenaren

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

jongeren voor hun medewerking en verlaat de bijeenkomst. 

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

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

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

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

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

(Casus 16, 2009, PD15).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nog niet heeft geschreven de anderen op taart moet trakteren.

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

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

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

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

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

volgend onderwerp op de agenda aansnijdt.

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

Begeleiders

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

Invloed. Begeleiders streven niet alleen naar het creëren van situaties waarin jongeren een 
‘stem’ hebben in processen van beleidsontwikkeling, maar willen dat jongeren ook daad-
werkelijk invloed uit kunnen oefenen op deze processen. Zij zien het kunnen uitoefenen 



96

HOOFDSTUK 5

van invloed op zaken die het eigen leven beïnvloeden als een recht dat jongeren hebben. 
Regelmatig nodigen zij beleidsambtenaren of vertegenwoordigers van andere organisaties 
actief binnen een gemeente uit om een adviesvraag aan jongeren voor te leggen met als doel 
dat deze volwassenen de ‘stem’ van de jongeren meenemen in besluitvorming, bijvoorbeeld 
in het fragment hieronder bij Casus D (PD80, 2009). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

jongeren hebben diverse kernwoorden geïdentificeerd en leggen per kernwoord uit 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chris voor de uitnodiging.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

eenkomst afsluit en de jongeren de vergaderruimte verlaten.

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

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

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

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

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

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

PowerPoint presentatie voorbereid en vertelt aan de hand van deze presentatie 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

overneemt.

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

Doelstelling van jongeren

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

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

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

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

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

jongere, 2009, PD39).

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

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

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

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

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

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

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

2009, PD45).

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

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

Nadat Amanda de vergadering heeft afgesloten staan de 20 aanwezig jongeren 

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

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

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

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

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

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

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

centrum van de stad.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tegen half zeven druppelen de andere jongeren binnen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dit mee naar boven.

Concurrerende doelstellingen

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

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

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

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

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

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

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

Tabel 5.1 Doelstellingen jongeren, begeleiders en beleidsambtenaren

Efficiëntie Maatschappelijke 
verantwoordelijkheid

Invloed Ontplooiing Plezier

Jongeren X

Begeleiders X X

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aanwezig te willen zijn.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

geschreven zou moeten worden door externe personen.

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

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

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

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

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

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

te zullen bespreken.

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

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

Jongeren en begeleiders

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

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

Wanneer Hennie de jongeren vraagt wat zij van de communicatietraining hebben 

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

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

een kind behandeld heeft gevoeld door de begeleider.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

naar buiten toe te willen leren communiceren. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

eigenlijk want we zijn allemaal studenten enzo. We hoeven niet meer als kleine kind-



108

HOOFDSTUK 5

jes behandeld te worden. Want zij was echt van, ja, ik ben goed en ik heb heel veel 

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

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

We hadden afgesproken dat de jongeren een communicatietraining zouden krijgen. 

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

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

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

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

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

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

B, beleidsambtenaar, 2009, PD69).

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

Begeleiders en beleidsambtenaren

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

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

waarin jongeren gevraagd en ongevraagd advies geven aan beleidsambtenaren. Ik 

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

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

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

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

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

2009, PD35).

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

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

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

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

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

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

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

Uiteenlopende belangen

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

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

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

Het wegnemen van frustraties ten gevolge van conflicterende doelstellingen vraagt om 
handelen van begeleiders. Begeleiders moeten in staat zijn om zelf de verschillende doel-
stellingen van anderen te identificeren, te expliciteren en jongeren ondersteunen wanneer 
ook zij deze vaardigheid leren. Dit vraagt van begeleiders naast inzicht in het krachtenveld 
in en rondom een jongerenraad ook het vermogen om anderen te motiveren om doelstel-
lingen te herkennen en erkennen en om hen te mobiliseren tot het gezamenlijk realiseren 
van uiteenlopende doelstellingen.

Tot nog toe is meer duidelijkheid ontstaan over wat jongerenraden zijn, de mate waarin 
sprake is van representatie en de doelstellingen die voor jongeren, begeleiders en beleid-
sambtenaren leidend zijn tijdens deelname aan een jongerenraad. Waar nog niet expliciet 
bij is stilgestaan, is de wijze waarop jongeren binnen jongerenraden te werk gaan. Welke 
activiteiten voeren zij uit? Hoe geven zij hier vorm aan? Vragen die binnen het volgende en 
laatste empirische hoofdstuk centraal staan.




