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De laatste punt van dit verhaal is gezet. Een verhaal dat is ontstaan vanuit een verwondering 
over de toename van jongerenraden zonder dat duidelijk was wat deze jongerenraden nu 
precies zijn en wie daar met welk doel aan deelnemen. Want waarom willen we meer van iets 
waarvan we niet precies weten wat het is? Een verwondering die werd tot een nieuwsgierig-
heid naar deze jongerenraden, want er moest toch een reden zijn voor de toename van het 
aantal jongerenraden. Deze nieuwsgierigheid mondde uit in dit verhaal over de betekenis 
van jongerenraden voor burgerschap van jongeren. Tevens een verhaal dat alleen maar tot 
stand kon komen dankzij de betrokkenheid van een aantal mensen.

In de eerste plaats wil ik jou bedanken, Evelien, want zonder jouw betrokkenheid bij dit 
onderzoek was het niet gelukt om dit verhaal te schrijven. Ik vond het inspirerend om samen 
met jou te kunnen denken en praten over dit onderzoek. Het zijn deze gesprekken die mijn 
eigen denkwijze hebben gevormd, wat ik de rest van mijn leven met me meeneem. Maar 
ik ben je ook dankbaar voor de ruimte en het vertrouwen die je me hebt gegeven om zelf 
vorm en inhoud te geven aan dit onderzoek. 

Tevens dank ik Yolanda te Poel en Fontys Hogescholen – de instituten Sociale Studies 
en Management, Economie en Recht – voor het creëren en financieren van dit onderzoek.

Mijn dank gaat eveneens uit naar de promotiecommissie voor het lezen van dit proef-
schrift en voor haar toestemming om dit proefschrift te mogen verdedigen. 

Dit onderzoek dankt haar bestaan echter bovenal aan alle jongeren, begeleiders en be-
leidsambtenaren die aan dit onderzoek hebben willen meewerken. Jongeren, begeleiders en 
beleidsambtenaren die ik hier het liefst één voor één persoonlijk zou willen bedanken. Ik koester 
jullie gastvrijheid en openheid. Jullie hebben mij verwelkomd in jullie jongerenraad en aan 
mij jullie verhalen verteld. Het bijwonen van deze bijeenkomsten en het voeren van gesprek-
ken met jullie was zonder twijfel de leukste tijd van dit onderzoek. Dank jullie wel daarvoor.

Dit verhaal dankt haar bestaan echter ook aan mensen die geen directe rol hebben gespeeld 
in relatie tot dit onderzoek, maar er wel voor hebben gezorgd dat het leuk was en leuk bleef 
om aan dit onderzoek te werken. Collega’s van Sociale Studies, ook jullie wil ik bedanken. 
Promoveren als buitenpromovenda is niet altijd makkelijk, al was het maar omdat de balans 
tussen de lange-termijndoelstellingen van het onderzoek en de korte-termijndoelstellingen 
die wij in het onderwijs willen behalen vaak verloren ging. Dat was soms lastig, maar ik haal 
plezier uit het samenwerken met jullie; uit het bij elkaar betrokken zijn en grappen maken 
op de kamer (Irene, Annemarie en Dian), uit de gesprekken tijdens de lunch (Annemarie), 
uit het kunnen uitwisselen van ervaringen die horen bij het promoveren en werken aan een 
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hogeschool (Fatima, Bienke, Martijn en Lise) en uit het samen nadenken over de ambities van 
de hogeschool en een wijze waarop deze kunnen worden gerealiseerd (Gerard, Lilian en Joyce). 

Het boek was er zeker niet geweest als er alleen een onderzoek zou zijn om aan te werken 
of een boek om aan te schrijven. Promoveren vraagt op zijn minst om een leuk leven met 
veel lieve mensen. Jitske, Sophie en Danielle, jarenlang waren wij als vier musketiers die 
meters maakten in de Universiteitsbibliotheek in Utrecht achter onze laptop of in de kroeg 
met glazen wijn voor onze neus. Inmiddels gaat één voor één een laptop dicht, maar die 
glazen wijn blijven gelukkig gewoon op ons staan wachten. 

Malou en Noortje, ook wij hebben de combinatie wijn en proefschrift gevonden en 
zijn geregeld genadeloos met rode potloden door elkaars teksten gegaan. We hebben samen 
wat afgezocht en gepuzzeld. Maar vaker nog hebben we het uitgeproest van het lachen om 
al onze belevenissen die meer niet dan wel zijn gerelateerd aan een proefschrift.

Lotte, Marloes, Astrid en Sara, dank jullie wel dat ik bij jullie juist niet over het 
proefschrift hoefde te praten. Dat heb ik echt heerlijk gevonden. Wat lief dat ik al die jaren 
aan het eind van een werkdag uit de trein mocht springen en bij jullie aan mocht schuiven 
omdat ik wel heel graag samen wilde eten maar eigenlijk zelden tijd had om te koken: de 
komende jaren kook ik!

Amarins, Angelique, Eveline, Lisa, Lydia en Heike, ook jullie zijn voor mij heel erg 
belangrijk. Amarins, dank je wel voor de mooie omslag van dit boek. Een reisje naar Berlijn 
zat er de afgelopen jaren veel minder vaak in dan ik eigenlijk zou willen, maar dit boek kom 
ik persoonlijk naar je brengen. Angelique, het lukte ons misschien niet altijd om elkaar vaak 
te zien, maar als we elkaar zien is het fijn. Eveline, heerlijk om met jou in de weekenden onze 
stad onveilig te maken, ik blijf hier nog wel even wonen, schrijf in de weekenden niet meer aan 
een boek, dus wat mij betreft gaan we gauw weer op pad. Lisa, hoewel het boek nu af is, wil 
ik lange wandelingen met je blijven maken want ook met een leeg hoofd is wandelen met jou 
heel fijn. Lydia, niet vaak kom ik iemand tegen bij wie ik het gevoel heb dat diegene er altijd 
is geweest en blijft. Heike, wij kennen elkaar zo goed en zo lang dat ik me bijna niet voor kan 
stellen hoe iets zou zijn zonder jou, toch waardeer ik elk moment dat je er bent en bent geweest.

Pap, mam en Anil, jullie zijn er, staan gelijk aan warm en veilig en geven tegelijkertijd con-
crete adviezen, helpen me herinneren aan mijn prioriteit als ik die zelf even ben vergeten 
of nodigen mij uit om een hapje te eten na zelf een lange dag te hebben gewerkt omdat je 
denkt dat ik degene ben die te hard werkt. Ik koester het om deel uit te maken van een 
warme familie als de onze.




