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In de drie voorgaande empirische hoofdstukken is stilgestaan bij wat jongerenraden zijn in 
termen van samenstelling en vormgeving, de mate waarin sprake is van representatie en de 
doelstellingen die jongeren, begeleiders en beleidsambtenaren verbinden aan jongerenraden. 
In dit laatste empirische hoofdstuk staat de wijze waarop jongeren zich binnen jongerenraden 
organiseren centraal. Vragen als ‘wat doen jongeren nu precies?’ en ‘op welke wijze geven 
zij vorm aan activiteiten’ komen aan bod. De vraagstelling van dit hoofdstuk luidt: welke 
stijl van werken hanteren jongeren in jongerenraden? 

Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Allereerst volgt een beschrijving van bestaand kennis 
over de stijl waarmee burgers zich binnen de samenleving organiseren. Op basis daarvan 
wordt in de drie daaropvolgende paragrafen een analyse gepresenteerd van de wijze waarop 
jongeren hun werk organiseren in jongerenraden. In deze analyse worden drie thema’s on-
derscheiden die in een volgorde van ‘meer algemeen’ naar ‘meer specifiek’ zijn beschreven, 
namelijk de wijze waarop jongeren hun bezigheden organiseren binnen jongerenraden, de 
wijze waarop jongeren vormgeven aan besluitvorming als één van hun bezigheden en de 
wijze waarop jongeren besluitvorming vertalen naar advisering van de gemeente. 

Wederzijdse onbeholpenheid

De stijl waarmee jongeren hun bezigheden binnen jongerenraden vormgeven werd niet 
eerder onderzocht, de stijl waarmee burgers zich binnen de samenleving organiseren wel. 
Hurenkamp en Tonkens (2011) voerden een studie uit naar de stijl waarmee burgers vorm-
gegeven aan hun burgerschap in een samenleving waarin sprake is van drie grote tendensen, 
namelijk individualisering, globalisering en delegitimering. 

Over de (vermeende) individualisering van de samenleving is in hoofdstuk 1 geschre-
ven. Er is sprake van een debat over de mate waarin burgers contacten aangaan met anderen 
en de wijze waarop zij contact aangaan. De globalisering van de samenleving en landen die 
steeds toegankelijker worden voor burgers met verschillende nationaliteiten, maakt dat bur-
gers zich in toenemende mate (moeten) verbinden met ‘vreemden’. Vreemden in de zin van 
‘anderen dan de oorspronkelijke bewoners van het land’. Tegelijkertijd is sprake van afbrok-
keling van het publieke gezag, door Hurenkamp en Tonkens (2011, p.27) de delegitimering 
van de samenleving genoemd. Burgers zijn bijvoorbeeld steeds minder vaak lid van een 
politieke partij en betreden steeds minder vaak een stemhokje ten tijde van verkiezingen. 
Er is dan ook debat gaande over of de kloof tussen burgers en politiek nu te groot of juist 
te klein is. De kloof is te groot wanneer politici zich te weinig bezighouden met burgers 
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en te klein wanneer burgers weinig geduld weten op te brengen tijdens het beoordelen van 
hun landvertegenwoordigers. Het debat gaat ook over hoe om te gaan met de toenemende 
mondigheid van burgers ten opzichte van publieke instellingen en de tegelijkertijd beperkte 
belangstelling van burgers voor actieve democratische participatie. Hedendaagse burgers 
kijken namelijk liever toe dan dat zij zich zelf in de politieke arena begeven. “Deelname aan 
inspraak en besluitvorming blijft volgens dit perspectief [de schrijvers verwijzen naar de 
beperkte belangstelling voor democratische participatie] dan ook beperkt tot een relatief 
kleine participatie-elite: beroepsburgers of buurtburgermeesters die in de ogen van ambte-
naren meestal hetzelfde verhaal vertellen” (Hurenkamp & Tonkens, 2011, p.29). De trend 
waarin de ‘ongekozenen’ meer macht krijgen, is ook terug te zien in de groei van het aantal 
toezichthoudende instanties. De individualisering, globalisering en delegitimering zijn drie 
tendensen die elk de nodige druk leggen op burgers. Hurenkamp en Tonkens (2011) zijn met 
burgers in gesprek gegaan over voor welke gemeenschappen zij zich op welke wijze inzetten 
om burgerschap te ontrafelen in dagelijks gedrag en praktijken. Zij zijn daarmee op zoek 
naar stadsburgerschap van volwassenen. “Wat stadsburgers verbindt is dat ze gezamenlijk 
problemen ervaren, deze benoemen en proberen op te lossen” (p.24).

In het handelen van burgers identificeren zij een drietal stijlen, namelijk de stijl van 
de emancipatiecommunitaristen, de neorepublikeinen en de lijdelijk liberalen (2011, p.78). 
De emancipatiecommunitaristen zijn burgers met een zorgzame stijl en bovenal burgers die 
houden van ‘doen’. Deze stijl hangt samen met een communitaristische burgerschapsop-
vatting waarin het handelen van burgers in het teken staat van het realiseren van gemeen-
schapsdoelstellingen (zie hoofdstuk 1). Het sociaal burgerschap floreert dan ook van deze 
burgers. “Deze groep vindt haar maatschappelijke inzet nagenoeg vanzelfsprekend, maar 
hecht ook aan voortuitgang in het eigen leven en ziet een samenhang tussen de twee” (2011, 
p.183). De neorepublikeinen zijn niet zozeer doeners, maar burgers met een spraakzame stijl, 
oftewel mensen die houden van ‘praten’. Deze spraakzame stijl ligt in het verlengde van een 
neo-republikeinse burgerschapsopvatting (zie hoofdstuk 1).

[…] burgers die voor alles nadruk leggen op het belang van de dialoog. Ze zijn wat 

minder geneigd om actief te zijn in de buurt, maar ze zijn waakzaam. Wanneer ze het 

idee hebben dat het nodig is om deel te nemen aan een vergadering of een hand uit 

te steken voor een buurman zijn ze bereid om daar onder voorwaarden wat energie 

in te steken (2011, p.184-185).

De laatste stijl die Hurenkamp en Tonkens (2011) identificeren ligt in het verlengde van een 
liberale burgerschapsopvatting (zie hoofdstuk 1) en noemen zij lijdelijk liberalen. Burgers 
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die handelen met deze stijl laten zich niet kenmerken door ‘doen’ noch door ‘praten’. Deze 
groep burgers wil namelijk vooral door anderen met rust worden gelaten. “Dit zijn burgers 
die liever niets doen, hetzij omdat ze het te druk hebben met hun werk of met hun gezin, 
hetzij omdat ze niet goed weten hoe ze zich in zouden moeten zetten” (2011, p.185).

Uit de studie blijkt eveneens dat burgers in relatie tot alle drie de stijlen redenen zien 
en ervaren om af te haken. Redenen die zich per stijl vormen in relatie tot specifieke thema’s 
(Hurenkamp & Tonkens, 2011). De emancipatiecommunitaristen hebben nieuwe vormen 
van gemeenschap gevonden en zetten oude vormen van gemeenschap met plezier voort, 
maar kunnen niet goed met (culturele) verschillen omgaan en voelen zich buiten hun eigen 
groepjes niet goed vertegenwoordigd. Zij ondervinden dus niet zozeer problemen met de 
individualisering, wel met de globalisering en delegitimering binnen de samenleving. De 
neorepublikeinen voelen zich juist redelijk goed vertegenwoordigd (delegitimering), kunnen 
verschillen benoemen, erkennen en willen deze verschillen graag doorspreken. Waar deze 
groep burgers tegen aanloopt, is dat het bespreken van deze verschillen met andere burgers 
(emancipatiecommunitaristen en lijdelijk liberalen) niet altijd mogelijk is, omdat juist deze 
groepen weinig belang hechten of weinig op hebben met dialoog. De lijdelijk liberalen 
ervaren in sterke mate problemen ten gevolge van de individualisering, globalisering en 
delegitimering. Hun strategie is om zich terug te trekken en anderen met rust te laten. Zij 
koesteren argwaan jegens anderen binnen de samenleving.

Meest prominente conclusie in deze studie is dat als het gaat om het niet constructief 
vorm kunnen geven aan stadsburgerschap door burgers dit niet zozeer een uiting is van 
onwil en eerder een uiting van onbeholpenheid (Hurenkamp & Tonkens, 2011). 

Het gebrek van onze maatschappij […] heeft meer te maken met onbeholpenheid 

dan met onwil of gebrek aan betrokkenheid, solidariteit, rechtvaardigheidsgevoel 

of eenheid. Het probleem is niet dat burgers onverschillig zijn; het probleem is de 

onbeholpenheid waarmee burgers en overheden deze betrokkenheid vorm willen 

geven (2011, p.13).

Onbeholpenheid bij burgers én onbeholpenheid bij de overheid, politiek en maatschappelijk 
middenveld die goede intenties voor burgers hebben, maar soms onbeholpen blijken in het 
concretiseren van deze intenties. 

Bestuurders en beleidsmakers zijn vaak oprecht geïnteresseerd in wat burgers drijft 

en bereid tot verbetering, maar ook regelmatig onhandig in hun reacties. Op cruciale 

momenten verzuimen zij te reageren op een zelf gevraagd verzoek, laten ze burgers 
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eindeloos wachten of komen ze met onbegrijpelijke bureaucratische eisen. Ze nodi-

gen uitgebreid uit tot dialoog maar verzuimen duidelijk te maken wat ze daarmee 

gaan doen. Ze stellen budgetten beschikbaar om burgers te activeren maar maken 

het zo moeilijk om een aanvraag in te dienen dat het geld niet op komt en burgers 

gefrustreerd buiten de zoveelste onneembare vesting achter blijven. Juist doordat ze 

burgers zo tot actief burgerschap uitnodigen, willen die burgers die daarop ingaan 

zich ook gezien en gewaardeerd weten, en zijn extra gekwetst als ze (onbedoelde) 

onverschilligheid ervaren (2011, p.183).

De drie stijlen voor stadsburgerschap evenals de constatering dat het niet constructief uiting 
geven aan burgerschap vooral te maken heeft met onbeholpenheid van burgers, overheden, 
instanties en het maatschappelijk middenveld, zijn inzichten die voortkomen uit analyse van 
data verzameld onder volwassenen in plaats van onder jongeren. Desalniettemin zijn deze 
stijlen van betekenis voor het interpreteren van analyses op data afkomstig uit interviews 
gehouden met 77 respondenten en observaties van 58 bijeenkomsten bij zes verschillende 
jongerenraden. Met behulp van de drie stijlen kan namelijk worden gekeken of deze terug 
zijn te zien bij jongeren in jongerenraden en/of hun stijl zich ook laat kenmerken door een 
bepaalde mate van onbeholpenheid. Hieronder volgt achtereenvolgens een beschrijving 
van de wijze waarop jongeren hun bezigheden organiseren binnen jongerenraden, de wijze 
waarop jongeren besluitvorming vormgeven als één van hun bezigheden en de wijze waarop 
jongeren besluitvorming vertalen naar advisering van de gemeenten. 

Het organiseren van bezigheden

Vanuit de rol van de burger lijkt het logisch dat jongeren binnen jongerenraden met elkaar 
samenwerking zoeken rondom het uitbrengen van adviezen en het organiseren van activitei-
ten. Jongerenraden waarin jongeren wekelijks of maandelijks bij elkaar komen, elkaar tijdens 
vergaderingen vertellen hoe ver zij zijn met het uitvoeren van hun taken, bespreekbaar ma-
ken waar zich eventuele strubbelingen voordoen, met elkaar op zoek gaan naar oplossingen 
voor strubbelingen en taken gezamenlijk succesvol uitvoeren. Deze gezamenlijkheid in de 
uitvoering is echter maar weinig terug te zien binnen de zes jongerenraden waar gedurende 
een half jaar bijeenkomsten werden gevolgd. 

Jongeren in de jongerenraden komen wel wekelijks of maandelijks bij elkaar om te 
vergaderen. Tijdens de vergadering vertellen ze ook één voor één waar ze mee bezig zijn 
en waar zij tegen aanlopen bij het uitvoeren van hun taken en het dragen van hun verant-
woordelijkheden. Jongeren luisteren naar elkaars verhalen. Het concreet handelen van 
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jongeren is echter strikt gerelateerd aan eigen taken en verantwoordelijkheden. Taken en 
verantwoordelijkheden die jongeren bij binnenkomst bij een vergadering oppakken en bij 
het verlaten van een vergadering vaak weer loslaten. 

In de wijze waarop jongeren hun bezigheden organiseren zijn drie invalshoeken te 
onderscheiden, namelijk de wijze waarop jongeren zichzelf organiseren in een jongerenraad, 
de wijze waarop jongeren met elkaar in gesprek gaan en de wijze waarop jongeren gebruik 
maken van sociale media bij het uitvoeren van hun bezigheden. Vanuit elke invalshoek is 
zichtbaar dat tussen jongeren weinig sprake is van uitwisseling tijdens het vervullen van 
taken en dat jongeren taken oppakken bij binnenkomst en vaak weer loslaten bij vertrek. 

Ongebonden jongeren

Jongeren organiseren zich in de zes jongerenraden in subgroepen. De omvang en de wijze 
waarop deze subgroepen worden gevormd, verschillen. Bij vijf van de zes raden (Casus A, 
B, C, E en F) voeren jongeren hun taken en verantwoordelijkheden individueel uit in het 
verlengde van een specifieke functie die zij vervullen, bijvoorbeeld voorzitter, secretaris of 
bestuurslid adviezen.

Jongeren vervullen binnen twee jongerenraden (Casus B en F) individueel een speci-
fieke functie en werken daarnaast ook in kleine wisselende groepen samen. Deze groepen 
worden gevormd rond uit te voeren activiteiten, bijvoorbeeld het organiseren van evene-
menten voor jongeren binnen een gemeente. Binnen deze groepen delen jongeren taken en 
verantwoordelijkheden met elkaar. 

Bij Casus D hebben jongeren geen individuele functie en werken zij ook niet met elkaar in 
kleine groepen rondom uit te voeren activiteiten. Bijeenkomsten bij deze jongerenraad worden 
geleid door twee begeleiders en het zijn deze begeleiders die de jongeren bij aanvang van een 
bijeenkomst vertellen over welke thema’s ze gaan praten of welke workshop ze gaan volgen. Het 
enige wat deelname van deze jongeren vraagt, is een actieve houding tijdens bijeenkomsten.

Bij de zes jongerenraden dient de wekelijkse of maandelijkse vergadering als vast mo-
ment waarop jongeren samenkomen en elkaar vertellen hoe het met het vervullen van hun 
taken en verantwoordelijkheden gaat. Wat opvalt tijdens deze vergaderingen, is dat op het 
moment dat een jongere of groep jongeren aangeeft vast te lopen, de overige jongeren wel 
naar hen luisteren, hen wat adviezen geven, maar hen niet concreet helpen bij de uitvoering 
hiervan. Individuele jongeren en (taak)groepen zijn daarmee als enigen verantwoordelijk voor 
het te verzetten werk en de te dragen verantwoordelijkheden. Ook op het moment dat jonge-
ren hierin vastlopen en het vervullen van taken en verantwoordelijkheden daarmee strandt. 
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Bijvoorbeeld tijdens een vergadering bij Casus B (Casus B, 2009, PD104). Eén van 
de jongeren, Bart, is verantwoordelijk voor het verzamelen van nieuwsberichten voor de 
Nieuwsflits en het samenstellen van deze krant. Het lukt Bart echter niet om nieuwsberichten 
voor de krant te verzamelen. 

Bart vertelt dat er weinig nieuws is te vinden over jongeren in de gemeente. Wel heeft 

hij nieuws gevonden over de bosbranden die in een buurtgemeente plaats hebben 

gevonden. Bart begint uitgebreid te vertellen over de impact van deze brand op de 

natuur en vertelt dat hij dit allemaal weet omdat zijn vader bij de vrijwillige brandweer 

zit. Marit onderbreekt Bart en herinnert hem eraan dat ze het er tijdens de vorige 

vergadering over hebben gehad om de Nieuwsflits te stoppen omdat dit eerder nooit 

een succes is geweest. Daarop zegt Bart dat het probleem is dat er weinig nieuws is 

te vinden voor in de Nieuwsflits.

Met deze laatste uitspraak geeft Bart aan geen nieuwsberichten voor de krant te kunnen 
vinden, anders dan het bericht over de bosbranden dat hij van zijn vader kreeg doorgespeeld. 
Tijdens deze vergadering is ook de beleidsambtenaar aanwezig. Nog voordat één van de 
andere jongeren iets zegt, reageert deze als volgt op de constatering van Bart.

Hennie zegt dat de Nieuwsflits niet kan worden opgeheven. In plaats daarvan oppert 

ze een onderwerp waar Bart wel over kan schrijven, namelijk de huisvestingsproble-

matiek voor jongeren binnen de gemeente, en stelt voor dat Bart dit verder uitwerkt 

en dat de jongeren hier tijdens de volgende vergadering op terugkomen. Bart stemt 

hiermee in, waarna het volgende punt op de agenda ter sprake komt.

Tijdens de daaropvolgende vergadering (Casus B, 2009, PD112) staat de Nieuwsflits weer 
op de agenda. Ditmaal is niet de beleidsambtenaar maar de begeleider van de jongeren bij 
de vergadering aangeschoven. Wanneer de jongeren bij de Nieuwsflits als agendapunt aan-
komen, vraagt de begeleider aan Bart hoe het met het voorbereiden van de Nieuwsflits gaat. 
Bart geeft aan dat hij geen nieuwsberichten heeft kunnen vinden, waarop ook de begeleider 
voorstelt dat Bart een artikel schrijft over de problematiek rondom jongerenhuisvesting in 
de gemeente. Zij kent een aantal mensen die Bart hierover meer kan vertellen. 

Dianne, begeleider van de jongeren, vraagt of Bart een mail wil sturen naar een aantal 

mensen van wie zij de emailadressen aan hem zal geven, om meer informatie over de 

problematiek rondom jongerenhuisvesting in de gemeente te verzamelen. Als reactie 

op de vraag van Dianne vraagt Bart of hij degene is die deze mails moet versturen.
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Bart lijkt zich niet bewust van het feit dat hij verantwoordelijk is voor de Nieuwsflits. 
Evengoed is het mogelijk dat Bart deze vraag stelt, in de hoop dat iemand anders deze taak 
krijgt toegewezen of van hem overneemt. In plaats daarvan reageert de begeleider als volgt 
“Ja Bart, dat moet jij doen, want jij bent van de Nieuwsflits”. De andere jongeren mengen 
zich niet in het gesprek. In reactie op de begeleider merkt Bart op “Oh, ik dacht dat de 
nieuwsflits was afgeschaft”.

Deze uitspraak is aanleiding voor Marit en Roos om zich in het gesprek te mengen. 
Marit is voorzitter binnen de jongerenraad en Roos bestuurslid ‘communicatie’. Beiden 
zijn zelf niet verantwoordelijk voor de Nieuwsflits. Zowel Roos als Marit reageren op Bart 
met te zeggen dat de Nieuwsflits niet is afgeschaft. Daarop zegt Bart te zullen proberen de 
mails te versturen.

Met deze opmerkingen is het onderwerp Nieuwsflits afgedaan in deze vergadering. 
De reacties van Bart, het eerst zeggen “in de veronderstelling te zijn dat de Nieuwsflits is 
opgeheven” en het vervolgens zeggen “te zullen proberen om e-mails te versturen”, vormen 
voor de andere jongeren geen aanleiding om aan Bart te vragen of het hem lukt om de 
Nieuwsflits te schrijven en of hij hier hulp bij kan gebruiken. Bart zelf vraagt ook geen hulp 
aan de anderen. De daaropvolgende vergaderingen is Bart afwezig, het schrijven van de 
Nieuwsflits pakken andere jongeren niet op. 

Een voorbeeld van een situatie waarin jongeren zich verantwoordelijk voelen voor 
hun eigen taken, anderen willen adviseren over de wijze waarop die hun taken kunnen 
uitvoeren, maar niet concreet helpen bij het vervullen hiervan. Bart is de enige die aan de 
Nieuwsflits schrijft, maar het feit dat hij uitvalt en het uitbrengen van de Nieuwsflits daar-
mee stil komt te liggen, vormt voor de andere jongeren geen aanleiding om de taak van 
Bart over te nemen. Ook de begeleider ziet in het moeilijk op gang komen van Bart met 
het verzamelen van inhoud voor de Nieuwsflits geen reden om Bart te vragen of hij hulp 
kan gebruiken van anderen. Als Bart uiteindelijk uitvalt en andere jongeren het uitbrengen 
van de Nieuwsflits niet van hem overnemen, vormt ook die situatie geen aanleiding voor 
haar om eventuele overname van de taak van Bart onderwerp van gesprek te maken tij-
dens een vergadering. Uit dit fragment blijkt hoe één jongere verantwoordelijk is voor een 
specifieke taak en daar verantwoordelijk voor blijft op het moment dat hij de taak zelf niet  
kan uitvoeren.
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Introverte gesprekken

In hoofdstuk 4 werd duidelijk dat jongeren weinig contact aangaan met jongeren buiten 
jongerenraden die zij vertegenwoordigen tijdens het uitbrengen van adviezen. Jongeren 
zijn vooral bezig met het vervullen van eigen taken en verantwoordelijkheden binnen de 
jongerenraad zelf, blijkt uit de thematieken die jongeren tijdens vergaderingen bespreken. 

Gesprekken gaan bij vijf van de zes casussen (Casus A, B, C, D en F) vooral over interne 
kwesties, zoals de mate van aanwezigheid van individuele jongeren, de mate waarin jongeren 
al dan niet hun taken volgens afspraak vervullen of uitjes die jongeren samen willen maken, 
bijvoorbeeld bij Casus C (Casus C, 2009, PD114). Tijdens deze vergadering zijn jongeren 
met elkaar in gesprek over door henzelf gemaakte afspraken en de mate waarin deze al dan 
niet worden nageleefd door afzonderlijke jongeren. 

Gina bedankt iedereen voor hun aanwezigheid, zegt dat dit de eerste keer is sinds 

lange tijd dat iedereen aanwezig is en biedt haar excuus aan voor het feit dat zijzelf 

te laat was voor de vergadering doordat de vergadering met de wethouder uitliep. 

Ze vervolgt met te zeggen dat ze vandaag twee onderwerpen moeten bespreken, 

namelijk het evaluatieverslag en het aftreden van Lauren als voorzitter, waaronder 

het overdragen van haar taken en verantwoordelijkheden. Terwijl Gina praat, steekt 

Fatima haar hand op en vraagt op het moment dat Gina is uitgepraat, hoe laat ze 

vandaag stoppen, waarop Gina zegt dat ze hoogstens een uurtje wil vergaderen. 

Gina zegt dat ze een vergaderschema heeft gemaakt, dat ze dit naar iedereen heeft 

gemaild en dat ze vandaag afspraken gaan maken over hoe ze de komende tijd 

aan het werk gaan omdat ze het niet allemaal alleen wil blijven doen. Fatima zegt 

ook een punt te hebben dat ze wil bespreken, namelijk het op tijd aanwezig zijn bij 

vergaderingen. Ze zegt vandaag veel moeite gedaan te hebben om hier aanwezig 

te kunnen zijn, dat ze hiervoor andere afspraken opzij heeft gezet en dat ze het dan 

vervelend vindt dat een vergadering ruim 30 minuten later begrint. Gina zegt dat ze 

hierover afspraken wil maken.

Deze vergadering besteden de jongeren vervolgens aan het formuleren van afspraken die 
zij de komende tijd met elkaar willen nakomen. De daaropvolgende vergadering vindt vijf 
weken later plaats. Tijdens deze vergadering blijkt dat de jongeren zich niet aan de afspraken 
hebben gehouden die ze samen hebben geformuleerd. Ook deze vergadering staat in het 
teken van het doorspreken van interne afspraken en het jaarverslag dat op korte termijn 
moet worden geschreven. Thema’s die de gang van zaken binnen de jongerenraad overstijgen 
zoals jongerenhuisvesting of wachtlijsten voor de jeugdzorg binnen de gemeente, vormen 
geen onderwerp van gesprek.
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Jongeren praten enerzijds zelf vooral over interne processen in de jongerenraad en treden 
nauwelijks naar buiten om met jongeren buiten jongerenraden te spreken over wat hen bezig-
houdt. Anderzijds worden jongeren hiertoe ook niet gestimuleerd door beleidsambtenaren en 
begeleiders. Bij vier van de zes jongerenraden (Casus A, B, D en F) sluiten beleidsambtenaren 
namelijk deels of gedurende een volledige vergadering aan, presenteren hun adviesvraag, 
vragen de jongeren om een reactie, verzamelen de reacties en vertrekken vervolgens weer. 
Zij vragen jongeren om een persoonlijke reactie op beleid in ontwikkeling of uitvoering. In 
hoofdstuk 4 bleek dat van uitwisseling van wensen en behoeften met andere jongeren uit 
de gemeente geen sprake is. Daarnaast resulteert deze werkwijze niet in bewustwording van 
jongeren van het kader waarbinnen gemeentelijke beleidsontwikkeling plaatsvindt noch wie 
daarin samenwerkingspartners zijn. Zo zijn er andere partners van de gemeente aanwezig 
die eveneens een eigen perspectief hebben in relatie tot specifiek beleid, perspectieven die 
overeen kunnen komen met het perspectief van jongeren, maar hier evengoed van kunnen 
verschillen. Ook deze perspectieven worden door beleidsambtenaren meegenomen in het 
uiteindelijke besluit. Bij de overige twee jongerenraden (Casus C en E) werden geen adviezen 
uitgegeven gedurende de zes maanden dat bijeenkomsten zijn gevolgd.

Een voorbeeld van beleidsambtenaren die tijdens een vergadering aansluiten voor 
advies van jongeren, vormt de vergadering bij Casus A waar in hoofdstuk 5 over is geschre-
ven. Tijdens deze vergaderingen komen twee volwassenen bij een vergadering langs. Zij zijn 
ingehuurd door de gemeente om een project ‘Klimaat Web’ te ontwikkelen. Zij hebben voor 
de jongeren een PowerPoint presentatie gemaakt en willen met de jongeren van gedachten 
wisselen over of en hoe jongeren zelf milieubewust leven. Zij leggen jongeren niet uit vanuit 
welke motieven de gemeente hen heeft gevraagd het project te ontwikkelen, of de jongeren 
de enigen zijn die zij om adviesvragen of dat zij ook andere inwoners van de gemeente 
benaderen noch hoe zij de input van de jongeren zullen verwerken.

Ook bij Casus D vinden bijeenkomsten plaats waar beleidsambtenaren langskomen 
tijdens een vergadering en jongeren vragen om een persoonlijke reactie op beleid. In hoofd-
stuk 5 werd de vergadering aangehaald waarin een beleidsambtenaar de jongeren vroeg 
hun persoonlijke voorkeur uit te spreken voor één van beide scenario’s die hij had bedacht, 
namelijk een groot aantal speelvoorzieningen op één locatie plaatsen of op meerder locaties 
een klein aantal voorzieningen. 

Situaties als deze doen zich vaker voor binnen de vier casussen (Casus A, B, D en F), 
ook bij casus D. Tegen de gebruikelijke gang van zaken in zijn de jongeren deze keer op het 
Stadskantoor van de gemeente. Normaliter vergaderen zij namelijk in een café in het centrum 
van de stad. De bijeenkomst vindt plaats in de medewerkerskantine die op dat moment is 
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gesloten (Casus D, 2009, PD86). Eén beleidsambtenaar is te gast, zij vertelt de jongeren dat 
ze hen om advies wil vragen over de manier waarop de gemeente invulling kan geven aan 
vrijetijdsvoorzieningen voor jongeren. Zij heeft voor hen drie opdrachten op grote vellen 
geschreven die de jongeren die middag uitwerken. Uitwerking van de opdrachten vraagt 
van jongeren geen voorbereidend werk. Het enige wat de beleidsambtenaar met deze op-
drachten van hen vraagt, is het opschrijven van hun persoonlijke mening met betrekking 
tot een drietal thema’s op de grote vellen.

De ambtenaar staat naast een flipover, terwijl de jongeren verspreid over de kantine 

zitten, en vertelt hen dat ze drie opdrachten voor hen heeft gemaakt. Daarna vraagt 

ze de jongeren om drie groepen te vormen en om per groep aan één opdracht te 

werken. De drie opdrachten staan beschreven op grote flipover-vellen die op tafel 

liggen. De jongeren lezen de vragen op deze vellen en schrijven hun antwoorden 

eronder. Voordat de jongeren aan een pauze beginnen met frisdrank en chocolader-

epen, bedankt de beleidsambtenaar de jongeren voor hun tijd en inzet, verzamelt de 

vellen waar de jongeren hun antwoorden op hebben geschreven, zegt de jongeren 

gedag en verlaat de kantine met de vellen onder haar arm. 

De jongeren maken de drie opdrachten en kletsen ondertussen wat met de anderen in hun 
groep. Zij maken deze opdracht op basis van hun persoonlijke visie en behoeften. Een 
gesprek waarin de drie groepen onderling uitwisselen op welke manier de gemeente vorm 
kan geven aan vrijetijdsvoorzieningen blijft uit. De beleidsambtenaren informeert de jon-
geren eveneens niet over het kader waarbinnen zij het beleid ontwikkelt, bijvoorbeeld over 
afspraken die zijn gemaakt over tijd, kwaliteit en bereik van beleid. 

Sociale media

Als jongeren geen direct contact onderhouden met jongeren woonachtig in een gemeente 
over welke thematieken hen bezighouden en welke wensen en behoeften zij hebben, zetten 
zij dan misschien sociale media in om hier achter te komen? Jongeren in de leeftijd van 
12 tot 25 jaar zijn toch de generatie die goed uit de voeten kan met deze vorm van media? 
Ja, jongeren kunnen hier zeker goed mee uit de voeten. Ze ‘Whatsappen’, sms’en, ‘Hyven’, 
‘Facebooken’ en ‘Twitteren’ heel wat af tijdens vergaderingen. Uit de interviews blijkt alleen 
dat deze gesprekken niet gaan over hun bezigheden in de jongerenraad. Jongeren maken veel 
gebruik van sociale media, maar puur voor privédoeleinden. Sociale media spelen geen rol 
in het jongeren aan het denken zetten, of het met elkaar in gesprek laten gaan over thema’s 
die andere jongeren bezighouden binnen een gemeente. 
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Amber vertelt bijvoorbeeld dat zij sociale media gebruikt om in contact te blijven met 
vrienden. Ze maakt er geen gebruik van in relatie tot de jongerenraad. Als ze dat wel zou 
doen dan lijkt het haar vooral een handige manier om nieuwe leden te werven en activiteiten 
aan te kondigen die worden georganiseerd. 

Ik gebruik Hyves en Twitter elk uur denk ik wel. Al is het alleen maar om even te 

checken voor nieuwe krabbels en tweets. YouTube gebruik ik alleen als ik thuis ben. 

Hyves en Twitter gebruik ik om in contact te blijven met vrienden, Twitter om leuke 

foto’s, teksten of bezigheden te posten en YouTube om muziek te luisteren. Voor de 

jongerenraad heb ik nog nooit gebruik gemaakt van sociale media. Maar als ik het 

zou gebruiken, is het handig voor het zoeken van nieuwe leden en om activiteiten 

aan te kondigen (Casus D, Amber, 2011, mailcorrespondentie).

Ook Bart zet sociale media in om in contact te blijven met vrienden en checkt deze meerdere 
malen per dag. Hij maakt geen gebruik van sociale media in relatie tot de jongerenraad en 
merkt op dit ook niet te willen omdat niet alle informatie die binnen de jongerenraad ter 
sprake komt, bestemd is voor ‘anderen’. Bart houdt het reilen en zeilen binnen de jongeren-
raad liever inzichtelijk voor een select gezelschap.

Ik maak gebruik van YouTube en Wikipedia, iets minder van Facebook en weinig van 

Hyves. Deze sites check ik meerder malen per dag, om te communiceren met vrienden, 

kennissen en familieleden. YouTube gebruik ik om filmpjes te bekijken en Wikipedia 

voor schoolopdrachten. Voor de jongerenraad maken we geen gebruik van sociale 

media, wel van Hotmail omdat dit makkelijker communiceert dan Hyves. Daarnaast 

is niet alle informatie die we bij de jongerenraad behandelen bestemd voor iedereen. 

Hotmail is vrij makkelijk in de omgang en met een wachtwoord beveiligd. Wanneer 

we documenten via Hyves zouden versturen, zou iedereen dat kunnen inzien. Dat is 

denk ik niet heel erg handig (Casus B, Bart, 2011, mailcorrespondentie). 

Nora geeft eveneens aan meerdere malen per dag gebruik te maken van sociale media en 
vertelt dat jongeren in de jongerenraad waar zij actief is ook een aantal sociale media gebrui-
ken. Dit komt alleen niet goed van de grond, vindt zij zelf. Ook binnen deze jongerenraad 
willen jongeren dat wat zij samen bespreken niet zichtbaar is voor andere jongeren binnen 
de gemeente. 

Ik maak gebruik van Facebook, YouTube en Twitter. Vroeger maakte ik ook gebruik 

van Hyves maar Facebook is internationaal. Ik kan dan ook familieleden en vrienden 

in het buitenland vinden. En omdat twee persoonlijke pagina’s te veel is om bij te 
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houden, heb ik Hyves verwijderd. Ik kijk op deze pagina’s zeker 10 keer per dag, om 

te zien wat vrienden doen en om dingen te delen. Maar ook omdat het makkelijk is 

om contacten te hebben via sociale media. Je bent er dagelijks mee bezig, dus je 

kan makkelijk even snel wat van je laten weten. We hebben bij de jongerenraad een 

aantal sociale media, zoals Twitter en Hyves. Dit loopt alleen niet zo lekker. Jongeren 

willen graag dat alles persoonlijk blijft en om dan bepaalde groepen die je niet kent 

te volgen of toe te voegen, dat maakt het weer wat minder persoonlijk (Casus A, Nora, 

2011, mailcorrespondentie).

Jongeren in jongerenraden staan wel in verbinding met anderen om hen heen. De 43 jon-
geren die zijn geïnterviewd zijn allemaal actief in ander verband. Ze volgen een opleiding, 
hebben bijbaantjes, beoefenen een sport en/of maken muziek. Wat opvalt is dat jongeren in 
jongerenraden taken en verantwoordelijkheden oppakken bij binnenkomst, weer loslaten 
bij vertrek en deze niet verbinden met andere domeinen waarin zij actief zijn.

Uit bovenstaande drie invalshoeken – de wijze waarop jongeren zich organiseren, de the-
matieken die zij tijdens vergaderingen bespreken en de manier waarop zij sociale media 
inzetten in relatie tot hun deelname aan een jongerenraad – blijkt dat weinig sprake is van 
uitwisseling tussen jongeren. Jongeren wisselen het vervullen van taken en verantwoorde-
lijkheden niet met elkaar uit. Daarnaast zijn jongeren enerzijds vooral gefocust op interne 
processen tijdens vergaderingen en zoeken ze uitwisseling met andere jongeren uit een 
gemeente niet op. Ook sociale media zetten jongeren niet in voor uitwisseling met andere 
jongeren. Anderzijds worden zij door beleidsambtenaren en begeleiders ook niet uitgeno-
digd om persoonlijke visies en behoeften onderling of met andere jongeren uit te wisselen. 

Het vormgeven van besluitvorming

De stijl waarmee jongeren zich in jongerenraden organiseren laat zich tot nog toe kenmerken 
als ad hoc en introvert. Is deze stijl ook terug te zien in de wijze waarop zij vormgeven aan 
processen van besluitvorming? Ja, ook besluitvorming blijkt ad hoc en introvert van aard. Bij 
vijf van de zes jongerenraden (Casus A, B, C, D en F) vindt besluitvorming namelijk plaats 
in de vorm van een eenmansbesluit. Een eenmansbesluit waarbij alle jongeren aanwezig 
zijn, maar waarbij één jongere het voortouw neemt en de andere jongeren zich weinig in 
de besluitvorming mengen. Bij Casus E kwamen jongeren niet bij elkaar gedurende de zes 
maanden dat de jongerenraad in het kader van dit onderzoek is gevolgd en werden een-
mansbesluiten niet gezien.
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Wanneer een eenmansbesluit plaatsvindt, is het één jongere (of begeleider) die een 
kwestie introduceert tijdens een vergadering en de andere jongeren vraagt om hierop te 
reageren. De andere jongeren geven soms wel een reactie, maar soms ook niet. Het komt 
voor dat de reacties van verschillende jongeren niet op één lijn liggen. Jongeren stippen de 
verschillen kort aan, maar spreken hier niet uitgebreid met elkaar over. De jongere die de 
kwestie introduceerde, neemt vervolgens een besluit. In het besluit klinken soms reacties van 
andere jongeren door, soms niet, waarmee het geven van een reactie door andere jongeren 
vooral ter kennisgeving blijkt. Een situatie die bij alle vijf de jongerenraden terug is te zien 
waar bijeenkomsten zijn geobserveerd. Zo ook bij Casus B, waar tijdens een vergadering 
(Casus B, 2009, PD120) jongeren het verzoek van de gemeente bespreken om plaats te nemen 
in de werkgroep Wet, Werk en Bijstand (WWB). 

Marit (voorzitter) vertelt de andere vijf jongeren dat ze vanuit de gemeente de vraag 

hebben gekregen om samen te werken met een andere werkgroep binnen de gemeente 

omdat er een nieuwe wet voor jongeren komt. Ze zegt dat de gemeente van hen als 

jongerenraad wil weten of ze plaats gaan nemen in deze werkgroep. Roos vraagt om 

wat voor werkgroep het precies gaat. Marit zegt dat ze dat niet precies weet, maar dat 

ze de vraag vanuit de gemeente hebben gehad. Pim vraagt wie er allemaal in de werk-

groep zitten, waarop Marit zegt dat ze dat niet weet, behalve dat het volwassenen zijn. 

Joost zegt dat hij zich afvraagt of de volwassenen uit de werkgroep hun inbreng wel 

serieus nemen omdat zij volwassen zijn en zij jongeren. Bart en Amber zijn de enigen 

die zich niet uitspreken over het verzoek uit de gemeente. Ze krijgen daar ook geen 

kans meer toe, want Marit stelt dat ze aan de gemeente terug zal geven dat vragen 

vanuit de werkgroep gemaild mogen worden naar de jongerenraad, dat ze er geen 

nieuw project vanuit de adviesraad voor op gaan starten maar dat ze wel mee willen 

denken met de werkgroep. Geen van de aanwezige jongeren geeft hier een reactie 

op, waarop Marit het volgende punt op de agenda aansnijdt.

Jongeren lijken geen problemen te hebben met situaties waarin één van hen een kwestie 
introduceert, hen uitnodigt tot het geven van een reactie en vervolgens eigenhandig een 
besluit neemt. Hebben zij hier wel problemen mee, dan brengen zij het niet ter sprake tijdens 
de vergadering. Dat jongeren wel een reactie geven wanneer een ander hier naar vraagt, 
kan een stap tot deliberatie zijn, maar deliberatie onder jongeren blijft uit. Dat blijkt ook 
tijdens een vergadering bij Casus F, waar de voorzitter de andere jongeren vertelt dat zij 
een gesprek heeft gehad met beleidsambtenaren over een eventuele herintroductie van de 
jeugdombudsman in de gemeente (PD79, 2009).
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Amanda vertelt dat ze samen met Linda overleg heeft gehad met beleidsambtenaren 

van de gemeente waarin is besproken of de jeugdombudsman terug moet komen 

binnen de gemeente. Aan haar is gevraagd om uit te zoeken of er draagvlak is binnen 

de gemeente voor een jeugdombudsman. Ze vertelt tijdens het gesprek gezegd te 

hebben dat de jongerenraad vindt dat de jeugdombudsman er moet komen. Vervol-

gens vraagt ze aan de andere jongeren hoe zij hierover denken. Thijs zegt dat Dirk en 

Linda voor de ombudsman zijn. Remco vraagt wat de gemeente van hen verwacht, 

of ze een plan moeten schrijven voor de jeugdombudsman of moeten kijken of er 

draagvlak is voor een jeugdombudsman. Ahmed vraagt waar de jeugdombudsman 

ondergebracht gaat worden, waarop Amanda zegt dat ze eerst het nut van de jeug-

dombudsman aan moeten tonen. Remco vraagt waarom de ombudsman niet ook 

de taak van jeugdombudsman op zich kan nemen, waarop Amanda antwoordt dat 

de gemeente dat zelf ook niet weet. Ze vervolgt met te zeggen dat ze eerst gaan 

uitzoeken wat het nut is van de jeugdombudsman en snijdt het volgende punt op 

de vergadering aan.

Ook tijdens deze vergadering heeft één jongere de leiding. Amanda snijdt het onderwerp aan, 
vertelt de jongeren dat zij zich in een overleg met de gemeente heeft uitgesproken voor een 
jeugdombudsman en vraagt vervolgens wat de andere jongeren daarvan vinden. De andere 
jongeren hebben verschillende vragen die niet worden beantwoord, waarna Amanda stelt 
dat ze in eerste instantie het nut van een jeugdombudsman gaan uitzoeken. De jongeren 
spreken haar niet tegen en vragen haar ook niet om hun tot dan toe onbeantwoorde vragen 
alsnog te beantwoorden.

Bij Casus F nemen jongeren naast eenmansbesluiten ook collectieve besluiten. Ook hier 
introduceert één jongere een thema. Dit thema vormt vervolgens onderwerp van gesprek. 
Tijdens dit gesprek presenteren jongeren niet alleen hun visie op het thema, zij gaan hier 
ook met elkaar over in gesprek. Dit gesprek over elkaars visies en de verschillen en overeen-
komsten in deze visies, resulteert uiteindelijk in een besluit waar alle aanwezige jongeren 
zich in kunnen vinden. Bijvoorbeeld tijdens een vergadering (Casus F, 2009, PD74) waarin 
jongeren met elkaar in gesprek zijn over hoe zij een medegebruiker van het pand waarin zij 
vergaderen aan zullen spreken op de buitensporig hoge telefoonkosten die deze persoon op 
hun rekening naar het buitenland maakt. 

Nadat het probleem door de voorzitter is aangekaart en de aanwezige jongeren hier 

hun mening over hebben gegeven, kan de balans snel worden opgemaakt; geen 

van de jongeren zegt blij te zijn met deze situatie. Daarop volgt een discussie over 

de wijze waarop deze partnerorganisatie hierop kan worden aangesproken en door 
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wie. De voorzitter zou deze taak op zich kunnen nemen, maar is net nieuw bij de 

jongerenraad en geeft aan het lastig te vinden omdat zij de voorgeschiedenis met 

deze partnerorganisatie niet goed kent. 

De overige jongeren actief binnen de jongerenraad nemen al een paar jaar deel, kennen de 
geschiedenis met deze samenwerkingspartner wel en zouden zichzelf aan kunnen bieden om 
het gesprek namens de voorzitter met deze partner te voeren. Dat doen zij niet. Zij blijken 
het ook lastig te vinden om dit onderwerp bespreekbaar te maken.

De jongeren brainstormen wat over wie van hen deze taak dan wel op zich kan nemen. 

Eén voor één lopen ze elkaar af als mogelijke kandidaat. In eerste instantie is de jongere 

die het langst aan de jongerenraad deelneemt aan de beurt. Deze jongere sputtert 

wat tegen, zegt deze persoon weinig te hebben gesproken. Dan is de jongere aan de 

beurt die in het verleden het meest heeft samengewerkt met deze partner. Ook deze 

jongere geeft aan liever niet in gesprek te gaan met deze persoon, waarna het één 

voor één bespreken van kandidaten doorgaat. Elk van hen geeft aan het gesprek liever 

niet te voeren. Uiteindelijk mompelt één van de jongeren dat ze de begeleider kunnen 

vragen om de kwestie te bespreken. De jongeren bespreken de optie niet uitvoerig, 

zij zijn het allemaal met elkaar eens: de voorzitter zal aan de begeleider vragen of die 

de kwestie van de hoge telefoonkosten met de samenwerkingspartner op wil nemen.

Geen van de jongeren voelt er iets voor om deze gevoelige kwestie te bespreken met de 
persoon die de hoge telefoonkosten heeft gemaakt. Jongeren zijn het snel eens, deze ver-
antwoordelijkheid geven zij liever door aan een ander, namelijk hun begeleider. Ondanks 
dat zij het probleem doorgeven aan hun begeleider, zijn deze jongeren met elkaar in gesprek 
geweest en hebben mogelijkheden verkend voor het zelf bespreekbaar maken van de kosten.

Advisering

Besluitvorming binnen jongerenraden vindt onder andere plaats met als uiteindelijk doel 
het uitbrengen van advies aan de gemeente. De wijze waarop jongeren adviezen uitbrengen 
gebeurt binnen de zes jongerenraden op verschillende manieren. Bij één jongerenraad zijn 
gedurende de zes maanden dat deze werd gevolgd geen adviezen uitgebracht (Casus E). 
Deze jongerenraad is al enige tijd nauwelijks actief.

Bij vier van de zes jongerenraden (Casus A, B, D en F) komen beleidsambtenaren 
met adviesvragen langs bij vergaderingen van jongeren. Op dat moment geven jongeren 
gevraagd advies aan de gemeente, oftewel geven zij advies nadat zij vanuit de gemeente 
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het verzoek hebben gekregen om over een specifiek thema advies uit te brengen. Tijdens 
de vergadering presenteren beleidsambtenaren de adviesvraag aan jongeren, waarna zij de 
jongeren vragen om op de adviesvraag te reageren. Vervolgens luisteren zij naar de reacties 
van jongeren, noteren deze en verlaten tussentijds of aan het einde de bijeenkomst met de 
input van jongeren in hun aktetas. Jongeren kunnen tijdens de vergadering hun persoonlijk 
advies uitbrengen, want dit vraagt geen voorbereidend noch afrondend werk van hen.

Bij één van de jongerenraden (Casus F) worden adviezen echter vooral op papier uit-
gegeven. Het gaat hier om ongevraagde adviezen aan de gemeente, oftewel adviezen rondom 
thematiek waar de gemeente de jongeren niet om heeft gevraagd. Bij deze jongerenraad 
zijn twee bestuursleden ‘adviezen’ actief. Nadat tijdens een vergadering is besloten dat de 
jongeren een advies gaan uitbrengen met betrekking tot een specifiek thema, verdiepen deze 
jongeren zich in het thema, schrijven een concept voorstel en vragen de andere jongeren om 
dit concept te voorzien van feedback. Feedback die de bestuursleden ‘adviezen’ verwerken 
in het definitieve advies dat zij vervolgens op papier aanbieden aan de inhoudelijk verant-
woordelijke beleidsambtenaar.

Jongeren in vier van de jongerenraden (Casus A, B, D en F) brengen juist advies uit 
aan de gemeente in de vorm van activiteiten die zij organiseren. Via deze activiteiten willen 
ze de aandacht van beleidsambtenaren en burgers vragen voor problematiek waar jongeren 
in desbetreffende gemeente mee worden geconfronteerd. Acties stranden echter veelvuldig. 
Jongeren ondernemen allerlei pogingen, maar vergeten noodzakelijke stappen of focussen 
zich op irrelevante zaken in relatie tot de specifieke activiteit.

Bijvoorbeeld de ‘huisvestingsactie’ die jongeren in Casus B van de grond willen 
krijgen. Doel van deze actie is aandacht vragen voor het woningtekort voor jongeren in de 
gemeente. Het plan van de jongeren is om op een zaterdag in januari met een tent in het 
centrum van de stad te gaan staan en aan voorbijgangers flyers uit te delen. Daarnaast willen 
ze vuurkorven plaatsen waar ze marshmallows boven roosteren om aan voorbijgangers uit 
te delen. Dit plan hebben de jongeren al een aantal weken. Tot op heden hebben zij echter 
nog geen actie ondernomen om het plan te realiseren. Hun begeleider herinnert hen hier 
tijdens deze vergadering aan (Casus B, 2009, PD112).

Dianne zegt dat ze vorige week hadden afgesproken dat ze een aantal acties na de 

herfstvakantie opnieuw op zouden pakken, waaronder de huisvestingsactie. Ze zegt 

dat ze de jongeren deze week per mail zal stalken omdat ze van hen wil weten welke 

standpunten ze innemen met betrekking tot het gebrek aan huisvesting voor jongeren 

in de gemeente. Samen met Amber zal ze deze standpunten dan in een brief zetten. 
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Vervolgens vraagt ze hoe het met de plannen van de jongeren staat voor een karton-

nen huis of tent bij wijze van ludieke actie. Joost biedt zichzelf aan om deze activiteit 

verder uit te werken. Dianne zegt dat Pim hem hier bij kan helpen.

De begeleider stelt voor dat Joost en Pim tijdens de volgende vergadering een update geven 
aan de andere jongeren over de stand van zaken, waar zowel Joost als Pim mee instemmen. 
Tijdens die vergadering (Casus B, 2009, PD117) blijkt de focus enigszins te zijn veranderd 
van het voorbereiden van de actie naar het regelen van publiciteit voor de actie.

Joost zegt dat ze het tijdens de vorige vergadering over de huisvestingsactie heb-

ben gehad waarbij ze in de stad een tent op kunnen zetten met vuurkorven erbij. 

Pim vindt dat ze er journalisten bij moeten vragen. Marit oppert dat ze aan Dianne, 

de coach van de jongeren, telefoonnummers kunnen vragen van de mensen van de 

krant. Vervolgens ontstaat een gesprek tussen Joost en Pim over welke krant ze dan 

het beste kunnen vragen, waarbij Joost nationale kranten wil benaderen. Marit zegt 

dat ze ook SBS6 kunnen vragen omdat ze daar ook het telefoonnummer van hebben. 

Er ontstaat een gesprek tussen de aanwezige jongeren over het soort programmatuur 

dat SBS6 uitzendt, waarna Marit vaststelt dat Joost en Pim dit verder uit gaan zoeken.

Het voorbereiden van de actie is teruggebracht tot het regelen van publiciteit voor de actie. 
In de daaropvolgende vergadering komt de uitvoering van de voorbereiding van de actie 
ter sprake (Casus B, 2009, PD120). 

Joost zegt dat de tweede zaterdag in het nieuwe kalenderjaar hem een geschikte 

datum lijkt voor de actie, maar dat de actie nog wel verder uitgedacht moet worden. 

Joost vervolgt met te zeggen dat het niet is gelukt om een vergunning te regelen 

voor de vuurkorven. Het aanvragen van zo’n vergunning blijkt twee weken te duren 

en moet twee maanden voor het gebruik worden aangevraagd. Marit zegt dat ze in 

plaats van vuurkorven ook crêpepapier kunnen gebruiken en neplampjes. Joost zegt 

dat hij juist wil dat mensen blijven plakken en daarom het idee van de vuurkorven 

en marshmallows goed vond. Maar, zo zegt Joost, ze hebben ook nog andere dingen 

nodig en vraagt aan de anderen wie van hen een tent heeft, waarop Marit zegt dat 

team huisvesting, oftewel Pim en Joost, die samen mogen regelen.

Met deze laatste opmerking van Marit is het gesprek over de huisvestingsactie tijdens die ver-
gadering afgerond. Wat opvalt is dat de jongeren wel met elkaar in gesprek gaan over de vorm 
die de actie moet aannemen. Er moeten vuurkorven komen, marshmallows worden geroosterd 
en tenten worden opgezet om aandacht van voorbijgangers te trekken. Wat de jongeren tegen 
de voorbijgangers gaan zeggen, is echter geen moment onderwerp van gesprek geweest. 
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Uit de wijze waarop jongeren tijdens vergaderingen aan de slag zijn met deze acties 
blijkt dat zij niet goed weten wat er moet worden geregeld en waar ze met het regelen moeten 
beginnen om deze actie van de grond te krijgen. Van de huisvestingsactie is het uiteindelijk 
niet gekomen. Reden hiervoor is dat te weinig jongeren beschikbaar waren op de zaterdag 
die door hen was gepland om de actie te houden.

Uit gesprekken die met deze jongeren zijn gevoerd, blijkt eveneens dat jongeren niet 
wisten waar ze moesten beginnen met het organiseren van deze actie. Joost (Casus B, jongere, 
2010, PD56) vertelt bijvoorbeeld dat het voor hen niet duidelijk was bij wie ze aan moesten 
kloppen voor het aanvragen van een vergunning voor de vuurkorven.

Het had een succesvolle huisvestingsactie kunnen worden, maar dat werd het alleen 

net niet. We hebben een tijdje moeten zeuren om vergunningen en we werden een 

beetje heen en weer geslingerd van je moet hier even praten, daar even praten met 

die en die. Uiteindelijk zaten we bij een instantie die naar ons had gemaild, maar die 

mail is ergens blijven hangen en niet goed aangekomen. We hadden informatie naar 

die instantie moeten sturen. Dat hebben we uiteindelijk gedaan, maar het duurde 

een tijd voordat we een reactie kregen en toen bleek het eigenlijk al te laat om het 

hele proces nog in gang te zetten. Dus een dag van te voren is de activiteit afgelast.

De huisvestingsactie kwam ook ter sprake tijdens het gesprek met de begeleider van de 
jongeren (Casus B, begeleider, 2010, PD70). Zij ziet ook het te laat aanvragen van de vergun-
ning voor de vuurkorven als reden voor het niet slagen van de actie. Daarnaast is zij van 
mening dat dit niet had hoeven gebeuren als de jongeren haar om hulp hadden gevraagd.

Joost had het initiatief genomen voor een huisvestingactie. Dat hadden we al een 

keer eerder bedacht hoor, met dozen of tenten en Joost ging het organiseren. Het 

mislukte vanwege de vergunning die nodig was voor de vuurkorven. Ik had van te 

voren tegen de jongeren gezegd dat ik alles weet en dat ze naar me toe mochten 

komen als ze vragen hadden. Nou, niemand belt of mailt. Ja, nee we konden geen 

vergunning krijgen, zeiden ze. Nee, hehe…Dan is het “heel erg” zeggen en niet denken 

“ik had het toch gezegd”. In plaats daarvan is het “ok, goed geprobeerd”. 

Uit het verhaal van de jongeren en uit het verhaal van de begeleider blijkt dat de huisves-
tingsactie een succes had kunnen zijn, maar het niet is geworden. Zowel uit de vergaderingen 
als uit de gesprekken met jongeren komt naar voren dat jongeren bereid zijn om de actie 
te organiseren, pogingen ondernemen om deze actie een succes te laten zijn, maar niet 
beschikken over de noodzakelijke kennis en vaardigheden om deze actie tot een succes te 
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maken. Begeleiders stellen zichzelf beschikbaar voor jongeren, denken mee met jongeren, 
maar ondernemen zelf geen actie om jongeren concreet op weg te helpen en corrigeren 
jongeren niet wanneer iets mis dreigt te gaan. Pogingen die aan beide kanten stranden, 
vanwege een wat onbeholpen uitvoering.

Ad hoc en introvert

In dit hoofdstuk is stilgestaan bij de stijl waarmee jongeren zich organiseren in jongeren-
raden en blijkt dat jongeren een specifieke stijl hanteren die zich laat kenmerken als ad hoc 
en introvert. De stijl van jongeren is ad hoc op twee manieren. Allereerst omdat jongeren 
bereid zijn tot het dragen van verantwoordelijkheden en het vervullen van taken, maar van 
onderlinge uitwisseling van taken en verantwoordelijkheden tussen jongeren geen sprake 
is. Wanneer een jongere kort of langdurig afwezig is, worden zijn taken niet overgepakt 
door andere jongeren. Van continuïteit in activiteiten is op zulke momenten geen sprake. 
Daarnaast pakken jongeren hun taken en verantwoordelijkheden op bij binnenkomst en 
laten deze vaak weer los op het moment dat zij een jongerenraad verlaten. Betrokkenheid 
blijkt gebonden aan aanwezigheid bij een jongerenraad.

De introvertheid waarmee jongeren zich organiseren in jongerenraden is terug te zien 
in de thematieken die zij bespreken en de wijze waarop zij deze bespreken. Maatschappelijke 
thema’s bespreken jongeren nauwelijks, in plaats daarvan hebben zij het veelal over interne 
processen, bijvoorbeeld over het al dan niet waarmaken van taken, dragen van verantwoor-
delijkheden en aanwezig zijn bij vergaderingen. De wijze waarop jongeren thematieken 
bespreken, blijkt eveneens introvert. Jongeren nemen eenmansbesluiten, waarbij één jon-
gere de leiding heeft en de overige jongeren zich van besluitvorming onthouden. Tijdens 
deze processen maken andere jongeren hun persoonlijke perspectieven wel kenbaar, maar 
hoe deze perspectieven zich tot elkaar verhouden bespreken jongeren niet. Inhoudelijke 
verschillen blijven onbesproken en deliberatie komt niet van de grond.

Tevens blijkt in dit hoofdstuk dat jongeren adviezen formuleren en activiteiten uitdenken, 
maar dat de uitvoering hiervan teleurstellend verloopt. Jongeren zetten zich tijdens aanwe-
zigheid bij bijeenkomsten in voor het realiseren van adviezen en activiteiten, maar weten 
niet goed waar te beginnen en hoe zij een plan kunnen realiseren.

Bij jongeren in jongerenraden is daarmee een vergelijkebare onbeholpenheid terug te 
zien als naar voren komt bij de volwassenen in de studie van Hurenkamp en Tonkens (2011) 
wat wezenlijk iets anders is dan onwil of primaire aandacht voor eigen belang. Jongeren 
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willen ‘doen’, maar slagen hier niet altijd in. Begeleiders en beleidsambtenaren willen ook 
dat jongeren ‘doen’, ondersteunen hen hierbij, maar de wijze waarop sluit niet altijd aan bij 
de behoeften van jongeren zelf. Begeleiders en beleidsambtenaren zijn daarmee eveneens 
wat onbeholpen in hun doen.

De stijl waar jongeren zich mee organiseren, ad hoc en introvert, resulteert nog weinig 
in het uitbrengen van adviezen aan de gemeente. Het ontbreekt jongeren aan kennis en aan 
passende begeleiding. Begeleiders nemen jongeren nu de bureaucratie rondom het uitbrengen 
van adviezen uit handen of ondersteunen hen van een afstand, maar zijn niet altijd aanwezig 
als jongeren in een jongerenraad bezig zijn. Hiermee ontbreekt het jongeren aan een goed 
voorbeeld wanneer zij een voorbeeld nodig hebben, aan een persoon aan wie zij hulp kunnen 
vragen wanneer ze niet weten hoe ze verder kunnen gaan of aan een persoon die hen tijdig 
corrigeert voordat iets fout gaat. Het gaat om begeleiding die dicht bij jongeren plaatsvindt 
en om begeleiders die jongeren telkens een stap in hun denken voor zijn en meehelpen op 
het moment dat jongeren dreigen te stranden.

Inzichten uit dit hoofdstuk en de drie voorgaande empirische hoofdstukken vormen 
de puzzelstukken voor het beantwoorden van de vraag naar wat de betekenis is van ge-
meentelijke adviesraden voor burgerschap. Het leggen van deze puzzel gebeurt in het nu 
volgende, concluderende hoofdstuk.




