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Burgerbetrokkenheid heeft sinds een aantal jaren de aandacht van politiek en wetenschap. 
Beleidsambtenaren ondernemen verschillende pogingen om de burgerbetrokkenheid te ver-
groten, maar blijken hier volgens een studie uitgevoerd door de WRR nog weinig succesvol 
in te zijn (Knottnerus et al., 2012). Op basis van deze studie adviseert zij de overheid om 
bestaande initiatieven te verbreden, te vernieuwen en om nieuwe initiatieven te verwelkomen. 

Jongerenraden zijn een verbreding van praktijken voor beleidsparticipatie, omdat 
hiermee naast volwassenen ook jongeren inspraak kunnen uitoefenen op processen van 
besluitvorming. Tevens kunnen jongerenraden een vernieuwing zijn binnen praktijken waar 
burgerschap van jongeren centraal staat. Burgerschap en burgerschapsvorming krijgen nu 
vooral een plaats binnen het onderwijs, terwijl effectstudies naar de invloed van programma’s 
op burgerschap tot op heden niet eenduidig zijn (Geboers et al., 2013, p.158). Wel blijkt uit 
onderzoek dat groepsvergaderingen in eigen land (Verhoeven, 2012, p.191) en schoolraden 
in Denemarken (Print et al., 2002; Giroux, 1989) van betekenis zijn voor het vormen van 
een democratische gemeenschap en burgerschap van jongeren. Dit is aanleiding om na te 
gaan of burgerschap en burgerschapsvorming van jongeren ook in jongerenraden een plaats 
kan krijgen. Tegelijkertijd relateren gemeenten jongerenraden nu nog aan het creëren en 
borgen van participatiemogelijkheden voor jongeren en nauwelijks aan burgerschap van 
jongeren. De wijze waarop jongerenraden van betekenis zijn voor burgerschap van jongeren 
betreft dus nog een kennislacune. Om deze leemte te vullen, luidt de vraagstelling van dit 
onderzoek: wat is de betekenis van jongerenraden voor burgerschap van jongeren? Deze 
vraagstelling valt uiteen in drie deelvragen:

1. In hoeverre zijn jongerenraden representatief voor jongeren woonachtig in 
een gemeente?

2. Vanuit welke doelstellingen verbinden jongeren, begeleiders en beleidsamb-
tenaren zich aan jongerenraden?

3. Welke stijl van werken hanteren jongeren in jongerenraden?

Jongerenraden en alternatieven

Om deze vraagstelling te beantwoorden is in hoofdstuk 3 allereerst inzichtelijk gemaakt wat 
jongerenraden zijn. Op basis van een dataset van 123 jongerenraden is beschreven welke 
jongeren aan jongerenraden deelnemen, de duur dat jongerenraden binnen een gemeente 
actief zijn, de frequentie waarmee bijeenkomsten plaatsvinden, de mate waarin jongeren wor-
den begeleid tijdens deelname en de faciliteiten waar jongeren gebruik van kunnen maken. 
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Uit de analyse blijkt dat jongerenraden veelal op dezelfde manier zijn georganiseerd. 
In jongerenraden komen maandelijks 10 tot 15 jongeren bijeen voornamelijk in de leeftijd 
van 15 tot 20 jaar. Vrijwel alle jongeren ontvangen begeleiding tijdens deelname aan een 
jongerenraad maar hebben zelden eigen faciliteiten tot hun beschikking, zoals een eigen 
werkruimte, computers, printers en telefoon. De bestaansduur van jongerenraden verschilt 
weinig onderling. In 2008 functioneert het merendeel een tot drie jaar. Daarnaast blijkt uit 
deze analyse dat gemeenten spreken over ‘jongerenraden’ en zogenaamde ‘alternatieven voor 
jongerenraden’, zoals jongerenambassadeurs, jongerenpanels, jongerenfora, jongerenwerk-
groepen, jongerendebatten, jongerendenktanks en wegwijsdagen. Binnen dit onderzoek 
worden ook ‘alternatieven voor jongerenraden’ jongerenraden genoemd.

Naar 24 van de 123 jongerenraden is meer diepgaand gekeken. Via vragenlijsten zijn over 766 
jongeren data ontvangen met betrekking tot hun sekse, leeftijd, opleidingsniveau en culturele 
achtergrond. Uit deze data blijkt dat jongerenraden qua samenstelling beperkt van elkaar 
verschillen. In de 24 jongerenraden participeren 455 meiden en 311 jongens, voornamelijk in 
de leeftijd van 15 tot 25 jaar (86%). Jongeren verbonden aan het Voortgezet Onderwijs (65%) 
zijn oververtegenwoordigd net als jongeren met een Nederlandse culturele achtergrond (67%). 

De bestaansduur van jongerenraden varieert tussen één en 12 jaar in 2008. Het budget 
dat jongeren tot hun beschikking hebben verschilt ook. Voor 18 van de 24 jongerenraden 
is informatie ontvangen over het budget. De helft hiervan moet het jaarlijks stellen met een 
paar duizend euro, terwijl de andere helft rijkelijker is bedeeld met bedragen variërend van 
10.000 tot 200.000 euro. Werving van nieuwe jongeren vindt plaats via mond-tot-mond 
reclame. Op de vraag of jongerenraden representatieve adviezen uitgeven, antwoorden 
respondenten voor 11 van de 24 jongerenraden bevestigend. Tot slot blijkt uit de data dat 
jongeren in 22 van de 24 jongerenraden begeleiding krijgen tijdens deelname door een 
persoon (sociaal professional of beleidsambtenaar), twee personen (sociaal professional en 
beleidsambtenaar) of drie personen (beleidsambtenaar en meerdere sociale professionals). 
Op basis van deze data kan nog geen antwoord worden gegeven op de centrale vraagstelling 
naar de betekenis van jongerenraden voor burgerschap van jongeren, maar is wel duidelijk 
geworden wat jongerenraden zijn en welke jongeren hieraan deelnemen.

‘Verkeerd verbonden’

In hoofdstuk 4 staat de eerste deelvraag van het onderzoek centraal en is gekeken naar de 
mate van representatie in jongerenraden. Representatie in jongerenraden is in Nederland 
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niet eerder onderzocht, maar uit diverse studies uitgevoerd in het Verenigd Koninkrijk blijkt 
dat daar weinig representatieve adviezen worden uitgegeven (Matthews & Limb, 1998; Van 
Lieshout et al., 2007; Barnes et al., 2003; Wyness, 2001; Freeman et al., 2003; Freeman & Aikt-
ken – Rose, 2005; Lowndes et al., 2001; MacNaughton et al., 2007; Perkins et al., 2007; Cavet 
& Sloper, 2004; Oliff, 2003). Jongeren in jongerenraden lijken qua leeftijd, opleidingsniveau 
en culturele achtergrond namelijk nauwelijks op de jongeren die zij vertegenwoordigen. 
Jongerenraden bieden vooral een podium aan oudere, hoogopgeleide, autochtone jongeren.

Via vragenlijsten die zijn uitgezet bij 24 jongerenraden zijn data verzameld over 766 
jongeren. Deze data zijn vergeleken met data uit de database Statline van het CBS over 
hetzelfde kalenderjaar. Uit deze vergelijking kan niet worden opgemaakt dat jongeren in 
jongerenraden lijken op jongeren uit desbetreffende gemeente. Jongeren in raden zijn vooral 
autochtone meiden in de leeftijd van 15 tot 20 jaar actief binnen het Voortgezet Onderwijs, 
oftewel één van de typen jongeren woonachtig in een gemeente.

Echter, dit is maar één vorm van representatie. Pitkin (1967) onderscheidt drie vormen 
aan de totale activiteit van representatie die zij substantiële representatie noemt, namelijk 
descriptieve, formele en symbolische representatie. Alleen kijken naar descriptieve represen-
tatie, oftewel de mate waarin jongeren lijken op de jongeren die zij vertegenwoordigen, is 
kijken naar slechts één onderdeel van substantiële representatie. Om een incompleet beeld 
van representatie te voorkomen, zijn 58 bijeenkomsten bij zes jongerenraden en interviews 
met 77 jongeren, begeleiders en beleidsambtenaren geanalyseerd in relatie tot substantiële 
representatie.

Van substantiële representatie blijkt weinig sprake omdat in de jongerenraden nauwelijks 
sprake is van zowel descriptieve, formele als symbolische representatie. Ook de afzonderlijke 
betekenissen die onder substantiële representatie vallen, blijven bij verschillende jonge-
renraden uit. Van descriptieve representatie is nauwelijks sprake omdat in geen van de 24 
jongerenraden jongeren zowel qua sekse, leeftijd, opleidingsniveau als culturele achtergrond 
lijken op de jongeren die zij vertegenwoordigen. De vraag is of descriptieve representatie 
realiseerbaar is, omdat diversiteit onder jongeren vooral in grote gemeenten groot is en zou 
resulteren in een groot aantal jongeren dat in een jongerenraad zou moeten plaatsnemen. 

Binnen één van de 24 jongerenraden (Casus F) is sprake van formele representatie. 
Binnen deze jongerenraad is het de achterban die de jongeren in de jongerenraad autoriseert 
om hen als representant te vertegenwoordigen in processen van besluitvorming. Daarnaast 
leggen jongeren hier verantwoording af aan hun achterban over eigen handelen in de rol 
van representant. Binnen andere jongerenraden worden wel middelen ingezet tot formele 
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representatie, zoals sollicitatieprocedures of het ontwikkelen van een uitzending voor een 
lokale jeugdzender op de radio, maar hierin spelen jongeren die vanuit jongerenraden worden 
vertegenwoordigd geen rol. Zij zijn niet degenen die jongeren autoriseren als representant 
of aan wie jongeren verantwoording afleggen over hun handelen. 

Tot slot is binnen één van de 24 jongerenraden (Casus F) sprake van symbolische 
representatie. Binnen deze jongerenraad onderhouden jongeren maandelijks contact met 
andere ‘georganiseerde’ jongeren in de gemeente. Oftewel, deze jongeren onderhouden 
contact met jongeren die zich hebben verbonden aan één van de andere (politieke) jonge-
renorganisaties actief binnen de gemeente. Zij praten met hen over hun visie, meningen en 
behoeften rondom specifieke thematieken en verwerken dit in adviezen die zij uitbrengen 
aan de gemeente. Jongeren in de overige jongerenraden onderhouden nauwelijks contact 
met de jongeren die zij vertegenwoordigen. Bij deze jongerenraden blijft het onduidelijk of 
de stem van de achterban doorklinkt in adviezen die jongeren uitbrengen en of de achterban 
zich vertegenwoordigd voelt met het bestaan van een jongerenraad. 

Omdat representatie beperkt blijft in jongerenraden zijn deze weinig van betekenis voor 
burgerschap van jongeren die niet aan raden deelnemen. Het uitblijven van contact tussen 
deelnemers en deze jongeren maakt dat zij hun mening en behoefte niet kenbaar kunnen 
maken en deelnemers hun ‘stem’ niet vertegenwoordigen in processen van besluitvorming. 
In de twee empirische hoofdstukken die hieronder worden samengevat, is stilgestaan bij 
twee andere aspecten die binnen dit onderzoek aan burgerschap worden onderscheiden, 
namelijk de doelstellingen die betrokkenen nastreven en de stijl waarmee jongeren te werk 
gaan binnen jongerenraden.

Plezierig samenzijn

In hoofdstuk 5 is inzichtelijk gemaakt vanuit welke doelstellingen jongeren, begeleiders 
en beleidsambtenaren zich aan jongerenraden verbinden. Doelstellingen van betrokkenen 
werden in Nederland niet eerder onderzocht. Ervaringen uit het Verenigd Koninkrijk leren 
wel dat jongeren daar deelnemen omdat zij dit leuk vinden om te doen (Perkens et al., 2007; 
Borden et al., 2005). 

Uit analyses in dit onderzoek komt naar voren dat jongeren, begeleiders en beleidsamb-
tenaren verschillende doelstellingen nastreven. Voor beleidsambtenaren zijn jongerenraden 
een plek waar zij jongeren snel kunnen bevragen op draagvlak voor beleid in ontwikkeling 
of uitvoering. Daarnaast zien zij in jongerenraden een middel om jongeren een gevoel van 
maatschappelijke verantwoordelijkheid te laten ontwikkelen en dragen. Begeleiders zien in 
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jongerenraden vooral een middel waarmee jongeren invloed uit kunnen oefenen op pro-
cessen van gemeentelijke besluitvorming. Daarnaast zien zij deelname aan jongerenraden 
als middel voor verdere ontplooiing van jongeren. Jongeren zelf willen vooral plezier en 
verschillen daarin niet van de jongeren die Perkens et al. (2007) en Borden et al. (2005) bij 
hun onderzoek betrokken. Zij willen plezier met elkaar en op een plezierige wijze bezig zijn.

Betrokkenen streven dus draagvlak, maatschappelijke verantwoordelijkheid, invloed, 
ontplooiing en plezier na. Zij weten van elkaar niet wie welke doelstellingen nastreeft, wat 
kan resulteren in onderlinge strubbelingen en frustraties. Het realiseren van de ene doelstel-
ling kan namelijk realisatie van een andere in de weg staan, bijvoorbeeld op het moment 
dat jongeren hun tijd willen stoppen in het organiseren van een evenement voor andere 
jongeren binnen een gemeente, maar de beleidsambtenaar hen aanstuurt op het schrijven 
van een jaarverslag.

Doelstellingen van jongeren, begeleiders en beleidsambtenaren verschillen van el-
kaar in termen van burgerschap. Jongeren zijn liberaal in de doelstelling die zij nastreven. 
Zij willen vooral plezier. Ze willen ook nog wel wat leren of verantwoordelijkheid dragen 
maar alleen als ze dit plezierig vinden om te doen, anders haken ze af. Begeleiders streven 
neo-republikeinse doelstellingen na. ‘Praten’ staat voor hen centraal. Zij hebben oog voor 
ontwikkeling van jongeren, ontwikkeling met als doel om jongeren gesprekspartner te laten 
zijn in processen van lokale besluitvorming. Doelstellingen van beleidsmakers hebben een 
meer communitaristische invulling van burgerschap. Zij willen dat jongeren gaan ‘doen’. 
Jongeren dienen niet alleen gebruik te maken van de faciliteiten die hun vanuit de gemeente 
worden geboden, maar ook maatschappelijke verantwoordelijkheid te tonen. Jongerenra-
den bieden dus ruimte aan drie burgerschapsopvattingen, waarbij jongeren, begeleiders en 
beleidsambtenaren elk een eigen invulling geven aan burgerschap.

Onvermoeibare onbeholpenheid

In hoofdstuk 6 is stilgestaan bij de stijl waarmee jongeren zich binnen jongerenraden or-
ganiseren. Zoals op basis van eerder onderzoek te verwachten was, kunnen ook jongeren 
in Nederlandse gemeenten niet goed uit de voeten met het adviseren van gemeenten en 
het organiseren van activiteiten. Jongeren hebben veel verschillende ideeën, maar slagen er 
nauwelijks in om deze ideeën te vertalen naar een concreet advies of activiteit.

Dit onderzoek onderscheidt zich van andere onderzoeken in dat problemen niet al-
leen in de structuur van de lokale overheid (Freeman et al., 2003; Matthew & Limb, 1998; 
Allen, 2002; Wright, 2004; Barnes et al., 2003) of jongerenraden (Horgan & Rodgers, 2000; 
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Perkins et al., 2007; Franklin & Sloper, 2008; Lowndes et al., 200; Freeman et al., 2003) zijn 
gelokaliseerd, maar tevens samenhangen met de stijl waarmee jongeren zich binnen jonge-
renraden organiseren. Een stijl die zich laat kenmerken als ad hoc en introvert.

De stijl is ad hoc omdat jongeren wel bereidwillig zijn tot het vervullen van taken en 
het dragen van bepaalde verantwoordelijkheden, maar van uitwisseling van taken en verant-
woordelijkheden tussen jongeren geen sprake is. Jongeren pakken deze op bij binnenkomst 
en laten deze meestal weer los wanneer zij een bijeenkomst verlaten. Op momenten dat een 
jongere langdurig afwezig is of het uitvoeren van taken en verantwoordelijkheden stagneert, 
springt geen van de andere jongeren bij om taken en verantwoordelijkheden over te nemen.

De stijl van jongeren is eveneens ad hoc omdat jongeren wel allerlei adviezen willen 
uitgeven en activiteiten willen organiseren, maar niet goed overzien hoe zij deze binnen 
de gemeente kunnen realiseren en willekeurig aan de slag gaan. Jongeren kunnen weken 
nadenken over een uit te brengen advies of een te organiseren activiteit. Als zij starten met 
handelen weten zij vaak niet bij wie zij wat op welk moment moeten regelen. Pogingen 
stranden bijvoorbeeld doordat activiteiten niet uitgevoerd kunnen worden binnen het 
beschikbare budget of deadlines niet gehaald zijn voor het aanvragen van budget, vergun-
ningen of het indienen van adviezen binnen de gemeente.

Tevens is de stijl van jongeren introvert. Dit blijkt op twee manieren. Enerzijds is deze 
introversie terug te zien in de thematieken die jongeren bespreken. Jongeren houden zich 
vooral bezig met interne zaken, zoals het al dan niet uitvoeren van taken en verantwoorde-
lijkheden, aanwezig zijn bij vergadering, etc. 

Anderzijds blijkt de introversie uit de wijze waarop jongeren thematieken bespreken. 
Eén enkele jongere introduceert een kwestie, licht deze kwestie toe, vraagt de andere jonge-
ren om input en neemt vervolgens zelf een besluit. De overige jongeren nemen nauwelijks 
deel aan dit proces. Zij geven al dan niet input, maar deze input vormt geen aanleiding tot 
een gesprek. 

Jongeren blijken wat onbeholpen in hun handelen. Zij willen allerlei dingen doen maar 
zij weten niet goed waar te beginnen. Gedurende weken blijven zij pogingen wagen, maar 
bij het uitblijven van succes geven jongeren het op en strandt het uitgeven van adviezen en 
organiseren van activiteiten.

Liberaal en onbeholpen

Jongerenraden zijn van betekenis voor burgerschap van jongeren in een jongerenraad maar 
nauwelijks voor burgerschap van jongeren die vanuit een raad worden vertegenwoordigd 
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omdat nauwelijks sprake is van substantiële representatie. Jongerenraden zijn wel van beteke-
nis voor burgerschap van jongeren die deelnemen aan jongerenraden, die hier een liberale 
invulling aan geven. Jongeren maken namelijk gebruik van het recht op inspraak dat de status 
van burger met zich meebrengt. Zij besteden hun vrije tijd aan het denken over manieren 
waarop een gemeente het leven voor jongeren aantrekkelijk kan maken en adviseren de ge-
meente hierover. Zelf zijn jongeren vooral op zoek naar plezier. Zij willen ook wel iets leren of 
invloed uitoefenen op processen van besluitvorming, mits zij dit plezierig vinden om te doen.

Dit is echter maar één van de invullingen van burgerschap die in hoofdstuk 1 van dit 
proefschrift is onderscheiden. De overige invullingen (communitaristisch, republikeins en 
neo-republikeins burgerschap) zijn niet terug te zien in de wijze waarop jongeren deelne-
men aan jongerenraden. Jongeren stellen hun handelen niet bovenal ten dienste van andere 
jongeren binnen de gemeente. Daarnaast gedogen zij verschillen in perspectieven wel, maar 
spreken zij deze voorafgaand aan het gedogen niet gezamenlijk door.

Dat deze overige invullingen van burgerschap tot op heden uitblijven, hangt samen 
met de onbeholpenheid die blijkt uit het functioneren van jongeren. Jongeren willen allerlei 
adviezen uitgeven en activiteiten organiseren, maar slagen hier meestal niet in. Ze weten niet 
precies waar ze moeten beginnen of kunnen hoofd- en bijzaken niet van elkaar scheiden, 
bijvoorbeeld tijdens het organiseren van de huisvestingsactie door jongeren in Casus B. Met 
deze actie willen ze aandacht vragen voor het tekort aan jongerenhuisvesting. Tijdens de actie 
gaan ze in het stadscentrum tenten opzetten, marshmallows roosteren boven vuurkorven 
en willen ze voorbijgangers aanspreken over deze problematiek. Het verkrijgen van een 
vergunning voor de vuurkorven lukt niet, omdat zij deze te laat aanvragen. Daarnaast zijn 
de jongeren vooral bezig met het denken over het promoten van de actie in de media en 
niet met elkaar in gesprek over de boodschap die zij over willen brengen op voorbijgangers.

Onbeholpen begeleiding

Dat de communitaristische en neo-republikeinse invullingen van burgerschap uitblijven, 
hangt niet alleen samen met de onbeholpenheid van jongeren tijdens hun deelname aan 
een jongerenraad. Ook volwassenen zijn wat onbeholpen in het begeleiden van jongeren. 
Ze zijn wel bereid tot samenwerking met jongeren, waar volwassenen in het buitenland hier 
soms ongemotiveerd voor bleken (Kjørholt, 2002; Jupp, 2007; Aubrey & Dahl, 2006; Horgan 
& Rodgers, 2000; Freeman & Aitken-Rose, 2005; Lauwers & Vanderstede, 2005; Lowndes 
et al., 2001). Ze hebben alleen nog niet een manier van begeleiden gevonden die aansluit 
bij behoeften van jongeren zelf.
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De onbeholpenheid van volwassenen komt op drie manieren naar voren. Allereerst 
slagen volwassenen er niet in om de verschillende doelstellingen die jongeren en zijzelf 
nastreven te expliciteren. Jongeren denken en handelen vanuit hun eigen perspectief, zij 
willen graag plezier maken. Volwassenen zijn hierin niet veel anders. Ook zij stellen hun 
eigen doelstelling centraal en gaan hierbij voorbij aan mogelijke doelstellingen die door 
anderen worden nagestreefd.

Bijvoorbeeld bij de casussen (Casus A, B en D) waar beleidsambtenaren tijdens ver-
gaderingen langskomen met een (advies)vraag, deze voorleggen aan jongeren zonder de 
bijbehorende context volledig toe te lichten, van jongeren alleen reacties willen die passen 
binnen het door hen vooraf opgestelde kader voor input en vervolgens een vergadering weer 
verlaten. Deze gang van zaken is onder andere terug te zien rondom de vraag van externen 
over het ‘Klimaat Web’ aan jongeren in Casus A, de vraag naar samenwerking tussen jon-
geren in Casus B en de volwassenen in het platform Wet Werk en Bijstand en de vraag over 
vrijetijdsvoorzieningen aan jongeren in Casus D (zie hoofdstuk 5 en 6). 

Voor het creëren van draagvlak werkt deze opzet wellicht goed: jongeren zijn effi-
ciënt bevraagd op draagvlak voor thematieken en mogelijke samenwerking. Deze aanpak 
gaat echter voorbij aan plezier dat jongeren zoeken tijdens deelname of het uitoefenen van 
invloed door jongeren op processen van beleidsontwikkeling. Het niet expliciteren van 
doelstellingen door volwassenen maakt dat de dialoog over verschillende doelstellingen 
niet tot stand komt noch dat jongeren en volwassenen delibereren over na te streven doelen 
tijdens deelname aan een jongerenraad.

Een tweede punt waar de onbeholpenheid van volwassenen is terug te zien, is in de wijze 
waarop zij jongeren begeleiden bij het opstellen van adviezen of organiseren van activiteiten. 
Volwassenen hebben zelf een duidelijk beeld bij hoe zij jongeren hierin willen ondersteunen. 
Bij Casus A en D proberen zij jongeren bijvoorbeeld zoveel mogelijk de bureaucratische 
rompslomp rondom advisering uit handen te nemen, omdat het voor jongeren niet leuk zou 
zijn om zich hiermee bezig te houden. Bij Casus B probeert de begeleider de jongeren zo 
veel mogelijk vrij te laten in hun doen. Deze begeleider wil werkzaamheden van de jongeren 
niet overnemen op het moment dat zij hierin vastlopen, maar wil dat de jongeren naar haar 
toestappen met een vraag om hulp of advies.

Het zijn stijlen van begeleiden waar begeleiders over hebben nagedacht, maar tevens 
stijlen die jongeren niet uitdagen om een andere invulling te geven aan hun burgerschap 
dan een liberale invulling. Er is wat voor te zeggen om jongeren het werk niet vroegtijdig 
uit handen te nemen, maar op het moment dat jongeren zelf geen hulp vragen of durven 
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vragen, zoals bij de huisvestingsactie bij Casus B, sluit deze vorm van begeleiden niet aan 
bij het functioneren en de behoeften van jongeren zelf. Ook het jongeren uit handen nemen 
van minder aansprekende aspecten van advisering lijkt een nobel streven, maar resulteert 
erin dat jongeren niet leren wat er allemaal komt kijken bij het uitbrengen van advies aan 
de gemeente. 

Tot slot blijkt de onbeholpenheid van volwassenen uit het belang dat zij hechten aan represen-
tatie binnen jongerenraden en het feit dat zij er niet in slagen om substantiële representatie te 
realiseren. Enerzijds geven zij een enge betekenis aan representatie, namelijk descriptieve repre-
sentatie wat slaat op de mate waarin jongeren lijken op de jongeren die zij vertegenwoordigen. 
Een invulling van representatie waarbij het de vraag blijft of deze kan worden gerealiseerd, 
gezien de grote diversiteit onder jongeren in een gemeente. Deze diversiteit resulteert in een 
groter aantal typen jongeren – in relatie tot de variabelen sekse, leeftijd, opleidingsniveau en 
culturele achtergrond – dan het aantal jongeren dat deelneemt aan een jongerenraad.

Anderzijds blijft een structuur uit waarlangs substantiële representatie vorm kan krijgen, 
Casus F buiten beschouwing gelaten. Binnen 23 van de nader geanalyseerde 24 jongerenraden 
is niets geregeld om contact te leggen en te onderhouden tussen jongeren in een raad en 
jongeren die zij vertegenwoordigen. Zo nu en dan vinden open ledenvergaderingen plaats, 
maar ook dan ontbreekt een structuur waarlangs jongeren in een raad contact leggen met 
jongeren die zij vertegenwoordigen.

Wisselende betekenis

Dit onderzoek biedt inzicht in de betekenis van jongerenraden voor burgerschap van 
jongeren en tevens inzicht in de wijze waarop jongerenraden zich verhouden tot het debat 
over sociale betrokkenheid en representatie. Binnen het debat over sociale betrokkenheid 
buigen wetenschappers zich over de vraag hoe burgers contacten aangaan met elkaar. 
Putnam (2000) is één van hen en constateert op basis van zijn onderzoek dat burgers in 
Amerika minder contact met elkaar aangaan dan voorheen. Tegelijkertijd stelt Wuthnow 
(2002) voor Amerika en Duyvendak en Hurenkamp (2004) voor Nederland dat de wijze 
waarop burgers contacten met elkaar aangaan, is veranderd, en spreken zij respectievelijk 
over loose connections en lichte gemeenschappen. 

Twee interessante perspectieven, tevens twee perspectieven die niet één op één zijn 
terug te zien in dit onderzoek. Je zou verwachten dat jongeren hun contacten organiseren 
in overeenstemming met wat Wuthnow (2002) loose connections noemt en Duyvendak 
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en Hurenkamp (2004) lichte gemeenschappen. Contacten die zich laten kenmerken als 
kortdurend, pragmatisch, doelgericht, bijdragend aan verlicht eigenbelang, ontplooiing en 
keuzevrijheid, weinig demografisch gebonden en ruimte biedend aan een zoektocht naar 
een moreel kader. Een type contact dat namelijk ruimte biedt aan het gebruik van sociale 
media, waarvan jongeren binnen onze samenleving veelvuldig gebruikmaken.

Jongeren in jongerenraden maken gebruik van sociale media om vorm te geven aan 
hun privécontacten. Zij staan via deze media bijna non-stop in contact met anderen en 
App-en, Sms-en, Twitteren en Facebook-en wat af tijdens vergaderingen in de jongerenraad.

Sociale media zetten zij echter nauwelijks in voor contacten die zij leggen of onder-
houden als lid van een jongerenraad. Jongerenraden hebben wel een website, een Hyves- of 
Facebook-pagina, maar de informatie die daar op staat, is geregeld niet actueel. Jongeren in 
adviesorganen functioneren daarmee niet als open netwerken, maar als gesloten netwerken 
en contacten zijn gebonden aan hun aanwezigheid bij de jongerenraad. Gesloten netwerken 
en plaatsgebondenheid zijn kenmerken van contact dat Wuthnow (2002) toeschrijft aan het 
type waar Putnam naar op zoek was in Amerika, maar niet in die aantallen vond dan hij 
had verwacht. Tevens kenmerken die zijn gerelateerd aan een type contact dat past binnen 
een communitaristische burgerschapsopvatting. Jongeren combineren dus kenmerken van 
contacten die loose connections en lichte gemeenschappen worden genoemd, met kenmerken 
behorende bij meer traditionelere vormen van contact. 

Dit onderzoek biedt daarnaast een nieuw perspectief op representatie. Binnen eerdere on-
derzoeken naar jongerenraden hanteren wetenschappers een enge opvatting van represen-
tatie (Matthews & Limb, 1998; Van Lieshout et al., 2007; Barnes et al., 2003; Wyness, 2001; 
Freeman et al., 2003; Freeman & Aiktken – Rose, 2005; Lowndes et al., 2001; MacNaughton 
et al., 2007; Perkins et al., 2007; Cavet & Sloper, 2004; Oliff, 2003). Het concept staat in dat 
geval gelijk aan de mate waarin representanten lijken op hun achterban qua sekse, leeftijd, 
opleidingsniveau en culturele achtergrond. Wetenschappers stellen vervolgens dat binnen 
jongerenraden weinig sprake is van representatie omdat hier vooral oudere, hoogopgeleide, 
autochtone jongeren aan deelnemen.

In Nederland werd een dergelijke onderzoek niet eerder uitgevoerd maar ook uit deze 
studie blijkt dat jongerenraden volgens een enge opvatting van representatie zeer beperkt 
representatief zijn. In ons land zijn vooral autochtone meiden in de leeftijd van 15 tot 20 
jaar vertegenwoordigd in jongerenraden. Data zijn niet alleen geanalyseerd aan de hand 
van deze enge opvatting van representatie, maar ook in relatie tot een brede opvatting die 
werd geformuleerd door Pitkin (1967), namelijk substantiële representatie.
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Ook in relatie tot deze brede opvatting blijken jongerenraden beperkt representatief. 
Deze brede opvatting leent zich om meer nuances aan te brengen in het concretiseren van 
representatie. Waar bij een enge opvatting alleen kan worden gekeken naar de mate van 
vergelijkbaarheid leent een brede opvatting zich tevens om te kijken naar de wijze waarop 
representanten worden geautoriseerd door de achterban en verantwoording afleggen aan 
de achterban evenals de wijze waarop representanten de stem van de achterban door laten 
klinken in hun handelen.

Burgerschap als ambacht

Op basis van dit onderzoek kan worden betoogd wat de betekenis is van jongerenraden voor 
burgerschap van jongeren en inzichtelijk worden gemaakt hoe bevindingen over jongerenra-
den zich verhouden tot het debat over sociale betrokkenheid en representatie. Tevens vloeit 
een aantal aanbevelingen voort uit dit onderzoek. Wat kan nu worden gedaan om jongeren 
en volwassenen betrokken bij jongerenraden te ‘verlossen’ van hun onbeholpenheid, zodat 
jongeren niet alleen een liberale invulling geven aan hun burgerschap maar ook een com-
munitatistische of neo-republikeinse?

Zoals in hoofdstuk 1 werd beschreven, kan burgerschap een uitkomst zijn, oftewel een 
set competenties die een persoon zich eigen heeft gemaakt en wat hem tot burger maakt 
(Lawy & Biesta, 2006; Biesta, 2007). Burgerschap is daarmee als een ambt. Een ambt dat er 
volgens Van Gunsteren voor zorgt dat (1992, p.19):

(a) de burger niet identiek is aan de hele of gewone mens, (b) dat aan de toelating 

tot en de uitoefening van burgerschap eisen van competentie worden gesteld en (c) 

dat burgerschap een ambt naast andere ambten in de republiek is dat de uitoefening 

daarvan onder omstandigheden modificeert. 

Uit dit onderzoek blijkt echter dat burgerschap niet alleen een ambt is. In navolging van 
Hurenkamp, Tonkens en Duyvendak (2012) blijkt ook op basis van dit onderzoek dat bur-
gerschap iets is als een ambacht. Een ambacht dat burgers zich alleen eigen kunnen maken 
via de uitoefening daarvan in aanwezigheid van ambachtslieden.

Hoewel Lawy en Biesta (2006; Biesta, 2007) al schreven over burgerschap als praktijk 
die burgers zich eigen kunnen maken via interactie tijdens deelname aan sociale en culturele 
praktijken in het dagelijks leven, was het Sennett (2008) die ambachtelijkheid introduceerde 
in zijn boek The Craftsman. Het eigen maken van een ambacht vraagt volgens Sennett (2008, 
p.10) om het opdoen van twee typen ervaring, namelijk “bodily practice”, oftewel de directe 
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ervaring van de omgang met het materiaal en “technical understanding which develops 
through the powers of imagination”, oftewel de ervaring die de ambachtsman gedurende 
een langere periode via deze omgang opdoet.

Het opdoen van deze ervaringen dient plaats te vinden in de aanwezigheid van am-
bachtslieden (Sennett, 2008). Meesters en leerlingen die ieder de kwaliteit van het ambacht 
centraal stellen. Ambachtslieden die binnen een ‘werkplaats’ een gemeenschappelijke sfeer 
en sociale structuur (‘authority in the flesh’, p.54) creëren. Alleen via deelname aan deze 
gemeenschap kan de kwaliteit en de ethische code van het ambacht van meester op leerling 
worden overgebracht (‘joint skill and community’, p.51), aldus Sennett. Het eigen maken van 
het ambacht in aanwezigheid van een goed voorbeeld is vooral van belang, omdat dit proces 
geen lineair proces betreft maar een proces dat grillig kan zijn; “skill builds by moving ir-
regularly, and sometimes by taking detours” (p.238). 

Ook Hurenkamp et al. (2012, p.43) stellen dat het eigen maken van ambachtelijk 
burgerschap geen lineair proces is en betogen dat ambachtsvaardigheden noodzakelijk zijn 
om er voor te zorgen dat een public-inspired dialoog zich niet beperkt tot kleine gesloten 
gemeenschappen, zoals de eettafel, homogene hobbyclubs of bijvoorbeeld jongerenraden. 
De vaardigheden die zij noemen vertonen overlap met de vaardigheden die centraal staan 
binnen programma’s voor burgerschap binnen het onderwijs (Geijsel et al., 2012; Ten Dam 
et al., 2011; Schuitema et al., 2009); “One thinks, for instance, of patience, flexibility, and 
dealing with resistance in a flexible manner, but also tolerance, respect, and good judgements” 
(Hurenkamp et al., 2012, p.143-144). 

Jongerenraden als ambachtelijke werkplaats

Het eigen maken van ambachtelijk burgerschap in jongerenraden maakt jongerenraden tot 
een ambachtelijke werkplaats en jongeren tot ambachtsleerlingen. Uit dit onderzoek blijkt 
dat het jongeren goed afgaat om een liberale invulling te geven aan burgerschap. Een meer 
communitaristische invulling waarbij zij hun handelen in het teken stellen van met andere 
jongeren gedeelde doelstellingen, of een meer neo-republikeinse invulling waarbij zij deli-
bereren over verschillende perspectieven rondom een specifiek thema, gaat jongeren nog 
minder goed af. Invullingen van burgerschap die, meer dan een liberale invulling, vragen 
om specifieke ambachtsvaardigheden, waaronder het horen van meningen van anderen en 
het om kunnen gaan met verschillen. 

Uit het onderzoek blijkt eveneens dat het eigen maken van ambachtsvaardigheden 
binnen jongerenraden van jongeren een nieuwsgierige, leergierige en kritische houding vraagt. 
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Nieuwsgierigheid van jongeren naar kennis en vaardigheden die zij op dat moment nog niet 
(volledig) beheersen en leergierigheid omdat deelname aan een jongerenraad van hen vraagt 
om deze kennis en vaardigheden ook eigen te maken. Burgerschap als ambacht vraagt van 
jongeren bovenal een kritische houding, waardoor zij de kwaliteit van burgerschap en bijbe-
horende competenties centraal blijven stellen tijdens hun deelname aan een jongerenraad.

Jongerenraden als ambachtelijke werkplaats vragen naast ambachtsleerlingen ook am-
bachtslieden die nieuwsgierig, leergierig en kritisch zijn. Uit dit onderzoek blijkt echter 
ook de noodzaak van bekwaamheid, toewijding en nabijheid van volwassenen. Op dit 
moment blijkt begeleiding van jongeren door volwassen namelijk enigszins onbeholpen. 
Begeleiders en beleidsambtenaren zijn bereid om jongeren te begeleiden bij deelname aan 
de jongerenraad, maar de wijze van begeleiding vindt niet altijd aansluiting bij behoeften 
van jongeren, bijvoorbeeld in relatie tot de huisvestingsactie in Casus B. Daarnaast is de 
begeleiding onsamenhangend en ad hoc. Jongeren krijgen in Casus A, B, E en D trainingen 
en workshops aangeboden, maar deze staan op zichzelf en maken geen deel uit van een groter 
geheel. Daarnaast zijn begeleiders bij casus B, C en F nauwelijks aanwezig bij bijeenkomsten 
waardoor jongeren zelf allerlei pogingen wagen maar niet altijd succesvol zijn, bijvoorbeeld 
met betrekking tot het schrijven van het jaarverslag in Casus C of het opzetten van een actie 
voor brommerrijdende jongeren in Casus B.

Ambachtelijk burgerschap en jongerenraden als ambachtelijke werkplaats vragen van 
ambachtslieden dat zij bekwaam zijn. Zij zijn degenen die burgerschap uitoefenen en kritisch 
blijven kijken naar de kwaliteit van deze uitoefening, zodat jongeren zich via interactie met 
hen deze ambacht eigen kunnen maken. Ambachtelijk burgerschap vraagt van volwassenen 
ook toewijding. Jongeren zullen zich dit ambacht tijdens de gezamenlijke uitoefening niet 
allemaal op dezelfde manier of in hetzelfde tempo eigen maken. Ambachtelijk burgerschap 
kent geen lineaire leercurve, maar is weerbarstig en vraagt van volwassenen om desondanks 
de uitoefening van burgerschap centraal te blijven stellen en geen concessies te doen aan 
de kwaliteit van de uitoefening. Bovenal vraagt ambachtelijk burgerschap van volwassenen 
langdurige fysieke nabijheid. Geen begeleiding van jongeren op afstand, sporadisch of ad 
hoc. Het verdient de aanbeveling om bij alle bijeenkomsten van jongeren aanwezig te zijn.

Tegelijkertijd dienen gemeenten jongerenraden als ambachtelijke werkplaats te faci-
literen, want leergierige, nieuwsgierige en kritische jongeren of bekwame, toegewijde en 
nabije volwassenen zijn niet genoeg. Op het moment dat gemeenten in nota’s het belang 
van inspraak van jongeren onderstrepen of zich willen verbinden aan de aanbevelingen 
van de WRR om te verbreden, vernieuwen en verwelkomen (Knottnerus et al., 2012), dan 
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zullen zij de noodzakelijke middelen beschikbaar moeten stellen. Anders is en blijft een 
jongerenraad een wassen neus.

Naast deze meer metavaardigheden voor volwassenen in de rol van ambachtslieden vloeit 
uit dit onderzoek eveneens een aantal concrete handelingsaanbevelingen voort die betrek-
king hebben op de drie aspecten van burgerschap zoals die binnen dit onderzoek zijn on-
derscheiden, namelijk representatie, doelstellingen en stijl. In de eerste plaats blijkt uit dit 
onderzoek dat een brede opvatting van representatie wenselijk is boven een enge opvatting 
zoals deze tot nog toe in relatie tot jongerenraden is gebruikt. Representatie stond voorheen 
gelijk aan de mate waarin representanten qua sekse, leeftijd, opleidingsniveau en culturele 
achtergrond lijken op hun achterban. Deze enge opvatting blijkt echter moeilijk realiseer-
baar in de praktijk vanwege grote diversiteit onder jongeren in gemeenten en het beperkte 
aantal leden dat deelneemt aan een jongerenraad. Daarnaast biedt een brede opvatting van 
representatie ruimte aan diverse insteken om representatie te realiseren, bijvoorbeeld door 
het inzetten van middelen voor het autoriseren van representanten door de achterban en 
het verantwoording afleggen door representanten aan hun achterban.

In de tweede plaats blijk uit dit onderzoek dat representatie binnen jongerenraden 
vraagt om een structuur waarlangs representatie vorm kan krijgen. Bij Casus F is een zo´n 
structuur waarneembaar, bij de overige 23 jongerenraden blijft een dergelijke structuur uit. 
Jongeren in Casus F vergaderen maandelijks met voorzitters van andere jongerenorganisaties 
in de gemeente. Voor elke vergadering dat voorzitters van deze jongerenorganisaties aanwezig 
zijn, ontvangt een organisatie 20 euro van de gemeente. Het is een structuur, waarmee niet 
is gezegd dat alle andere jongerenraden dezelfde structuur aan moeten brengen. Wel blijkt 
uit dit onderzoek dat een structuur noodzakelijk is om jongeren in jongerenraden in contact 
te brengen en laten blijven met jongeren die zij vertegenwoordigen. Alleen op die manier 
kan de achterban haar representanten autoriseren, kunnen representanten verantwoording 
afleggen over hun handelen aan hun achterban en kunnen jongeren in een gemeente zich 
vertegenwoordigd voelen in processen van besluitvorming via jongerenraden.

Daarnaast blijkt uit dit onderzoek de urgentie van structurele en invoelende begeleiding 
van jongeren door volwassenen. Jongeren worden op dit moment begeleid tijdens deelname 
aan een jongerenraad, maar begeleiding sluit niet altijd aan bij hun behoeften en draagt ook 
niet altijd bij aan het invulling geven aan de verschillende vormen van burgerschap. Com-
munitaristich burgerschap vraagt van jongeren bijvoorbeeld kennis over doelstellingen die 
jongeren binnen de gemeente delen en een neo-republikeinse invulling vraagt van jongeren 
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het vermogen om met elkaar te delibereren over uiteenlopende perspectieven om op basis 
daarvan te besluiten verschillen te gedogen of te vertalen naar consensus.  

Structurele en inlevende begeleiding met als doel jongeren verschillende invullingen 
van burgerschap eigen te laten maken, stelt volwassenen voor een dubbele opgave. Uit dit 
onderzoek blijkt, in de derde plaats, dat volwassenen in staat moeten zijn om zelf verschil-
lende doelstellingen en perspectieven onder betrokkenen binnen jongerenraden en rondom 
jongerenraden te identificeren en bespreekbaar te maken. Nu kennen betrokkenen elkaars 
doelstellingen niet, streven eigen doelstellingen na en zitten met dit nastreven van eigen 
doelstellingen soms in elkaars vaarwater, hetgeen resulteert in irritaties. 

Tot slot verdient het de aanbevelingen dat volwassenen aan jongeren uitleggen 
waarom zij voor een bepaalde werkwijze kiezen en oog houden voor de wisselende posities 
van jongeren en zichzelf binnen deze werkwijze. Nu hebben volwassenen nagedacht over 
verschillende invullingen van begeleiding, maar deze niet kort gesloten met jongeren zelf, 
hetgeen resulteert in een mismatch tussen inspanningen en behoeften. In plaats daarvan 
dienen volwassenen jongeren figuurlijk de hand te reiken en hen uit te leggen hoe ze te werk 
gaan gezien de verschillende doelstellingen die spelen binnen een jongerenraad. Daarnaast 
moeten volwassenen verschillende posities in kunnen nemen naar gelang de behoeften van 
jongeren. Soms zullen zij dus vooraan lopen wanneer jongeren niet weten waar zij moeten 
beginnen, soms achteraan omdat een bepaalde activiteit jongeren zelf goed afgaat en soms 
naast jongeren omdat gedeelde inspanningen resulteren in een kwalitatief beter resultaat. 
Zeker is wel dat de positie van volwassenen bij de begeleiding van jongeren geen vaststaande 
positie is maar een dynamische. Een positie die varieert naar gelang de behoefte van een 
specifieke jongere, de activiteit die centraal staat en de contextfactoren die op dat moment 
spelen, zoals standaarden voor kwaliteit en deadlines die moeten worden behaald.

Ambachtelijk burgerschap in jongerenraden

In dit proefschrift blijkt dat jongerenraden van betekenis zijn voor burgerschap van jon-
geren in raden en weinig van betekenis zijn voor burgerschap van jongeren die vanuit 
deze raden worden vertegenwoordigd. Jongerenraden zijn nauwelijks van betekenis voor 
deze jongeren vanwege het uitblijven van substantiële representatie. Raden zijn wel van 
betekenis voor liberaal burgerschap van deelnemende jongeren, maar nog niet voor een 
communitaristische of neo-republikeinse invulling daarvan, vanwege het wat onbeholpen 
te werk gaan van jongeren zelf en de wat onbeholpen begeleiding door volwassenen. Zie 
hoofdstuk 1 van dit proefschrift voor een beschrijving van de wijze waarop doelstel-
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lingen voor burgers en de stijl van handelen van burgers invulling krijgen binnen beide 
burgerschapsopvattingen. 

Dit nog wat onbeholpen werken van jongeren en een wat onbeholpen manier van be-
geleiden door volwassenen vormt echter geen aanleiding om jongerenraden niet meer in te 
zetten als middel om jongeren inspraak te geven in processen van beleidsontwikkeling. Een 
wat onbeholpen manier van werken is namelijk wat anders dan het uitblijven van bereid-
heid onder jongeren en volwassenen om op verschillende manieren invulling te geven aan 
burgerschap binnen jongerenraden. Een wat onbeholpen werkwijze duidt eveneens niet op 
het incapabel zijn van jongeren of volwassenen om invulling te geven aan de verschillende 
burgerschapsopvattingen binnen jongerenraden. 

Jongerenraden kunnen namelijk ook van betekenis zijn voor communitaristisch en 
neo-republikeins burgerschap van jongeren wanneer burgerschap meer wordt vormgege-
ven als ambacht. Een ambacht dat jongeren zich met de tijd eigen maken via interactie met 
ambachtslieden tijdens de uitoefening daarvan. 

Jongerenraden kunnen een praktijk zijn binnen de samenleving waar jongeren 
vormgeven aan dit ambachtelijk burgerschap mits aan een aantal aspecten aandacht wordt 
besteed. In de eerste plaats vraagt ambachtelijk burgerschap van jongeren een nieuwsgierige, 
leergierige en kritische houding tijdens het eigen maken van burgerschap. Tegelijkertijd 
vraagt ambachtelijk burgerschap van volwassenen dat zij als bekwame, toegewijde en voor 
jongeren nabije ambachtslieden burgerschap uitoefenen.

In de tweede plaats vraagt het geven van invulling door jongeren aan verschillende 
burgerschapsopvattingen om een structuur voor substantiële representatie en transparante, 
inlevende begeleiding. Substantiële representatie blijkt noodzakelijk om jongerenraden van 
betekenis te kunnen laten zijn voor burgerschap van jongeren die door deelnemers worden 
vertegenwoordigd. Substantiële representatie vraagt om een structuur waarmee contact vorm 
kan krijgen tussen deelnemers van jongerenraden en jongeren die zij vertegenwoordigen. 
Daarnaast is transparante, inlevende begeleiding door volwassenen van belang voor het in-
vulling geven aan verschillende burgerschapsopvattingen door jongeren. Het is wenselijk dat 
volwassenen naar jongeren toe transparant communiceren over de gehanteerde werkwijze in 
relatie tot de verschillende doelstellingen die binnen een jongerenraad worden nagestreefd. 
Tevens is het belangrijk dat volwassenen oog hebben voor de uiteenlopende behoeften aan 
begeleiding van jongeren. Het aandacht hebben voor deze aspecten maakt het mogelijk om 
jongerenraden een praktijk van ambachtelijk burgerschap te kunnen laten zijn.




