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Nederlandse Samenvatting 
Volgens de heersende opvatting zijn jongeren niet erg politiek begaan – ze stemmen niet 

en het wel en wee van de gekozen kandidaten laat ze koud. Jongeren zijn echter wel actief 

online; internetactiviteiten vormen een onlosmakelijk deel van hun dagelijks leven. Een sterke 

aanwezigheid online zou dan ook van vitaal belang zijn voor organisaties die burgerlijke en 

politieke betrokkenheid willen bevorderen. Websites zijn niet alleen een middel om deze 

leeftijdsgroep gemakkelijker te bereiken maar zouden in het gunstigste geval zelfs een oplossing 

kunnen bieden voor het probleem van politieke desinteresse. Dit zijn slechts enkele voorbeelden 

van stellingen die luiden in een klimaat van verandering. Vanwege verschillende sociale, 

politieke en economische factoren loopt de ontwikkeling van democratisch burgerschap parallel 

aan die van politieke communicatie. In dit proefschrift worden de ontwikkelingen in 

communicatietechnologie bestudeerd, evenals de toenadering van jongerenorganisaties tot 

internet. Onderzocht wordt hoe jongerenorganisaties websites lanceren als middel om informatie 

te verstrekken en participatie te bevorderen, en zo inspelen op de politieke houding van 

jongeren.  

Internet biedt burgers een middel om hun stem te laten horen. De online ontstane 

interactiviteit legt een bepaalde druk op politieke elites om in belangrijke zaken rekening te 

houden met de mening van de burger. Burgers ontwikkelen zich ook tot een nieuw type 

institutionele actoren; ze oefenen individuele druk uit en bottom-up organisaties, opgericht voor 

en door burgers, tellen mee op institutioneel niveau. In dit proefschrift staan 

jongerenorganisaties centraal. Er wordt gekeken naar zowel jongerenorganisaties die 

conventioneel burgerschap bevorderen, met als einddoel het betrekken van jongeren bij 

traditionele instellingen waardoor de legitimiteit van deze instellingen versterkt wordt, als naar 

jongerenorganisaties die zich richten op niet-conventioneel burgerschap, met een geheel andere 

kijk op politieke instellingen en de rol van de burger. Ze zijn veelal gericht zijn op één enkel 

maatschappelijk probleem en gaan verder dan traditionele activiteiten door ideologische 

overtuigingen te verweven in hun levensstijl. Een sprekend voorbeeld van niet-conventioneel 

burgerschap is politiek consumptiegedrag. 

Ik ben kortom geïnteresseerd in de uitdagingen waarmee politieke elites geconfronteerd 

worden in dit moderne tijdperk, waarin geavanceerde communicatietechnologie hand in hand 

gaat met de opkomst van nieuwe vormen van burgerschap. Ik bestudeer verschillende 

organisaties en hun theorieën ten aanzien van burgerschap, evenals de manier waarop zij met 

hun doelgroep communiceren. Daarbij kijk ik in wezen naar de politieke communicatiestijlen op 
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internet gebruikt door zowel conventionele als niet-conventionele organisaties. De 

communicatiestijl is zowel strategisch (doelgerichte communicatie met een veelal betogende 

ondertoon) als reflexief (responsieve en interactieve communicatie bedoeld om ingewikkelde 

zaken of veranderende strategieën en doelstellingen te verhelderen). In dit proefschrift worden 

de doelstellingen en strategieën van jongerenorganisaties empirisch onderzocht (via interviews) 

en wordt tegelijkertijd de online content van de websites van die organisaties bestudeerd. De 

verhouding van dit spanningsveld tot de jongerenvisie op burgerschap wordt uitgebreid 

geanalyseerd aan de hand van een enquête onder jongeren over de instelling en het gedrag ten 

opzichte van het gebruik van internet en participatie.  

Het proefschrift wordt geopend met de overkoepelende vraagstelling: Hoe gaan 

websites om met de politeke (des)interesse van jongeren en in hoeverre komt dit overeen met het 

beeld en de beleving van democratisch burgerschap van jongeren zelf? In het eerste empirische 

hoofdstuk (Hoofdstuk 5) staat website content centraal in een electorale context. Uit het 

onderzoeken van twee soorten conventionele websites (jongerenafdelingen van politieke partijen 

en jongerenorganisaties) die actief waren tijdens de verkiezingscampagne in 2004 voor het 

Europese Parlement blijkt dat een relatief klein aantal (11 van de 30) zich puur richt op de 

verkiezingscampagne. Ze promoten eerder politiek engagement in het algemeen en als een 

permanente houding. De websites snijden in begrijpelijke taal onderwerpen aan die jongeren 

interesseren en die participatie bevorderen. De grootste overeenkomst tussen beide soorten 

websites is de biografische informatie (“Over ons”), terwijl ze het meest verschillen in de 

manier waarop zij hun standpunten presenteren (zoals de meeste politieke partijen doen op hun 

sites). Het is bijna altijd mogelijk voor geïnteresseerden om contact op te nemen met de 

organisatie van de website. Het “Doe mee”-gedeelte van de website voldoet meestal aan de 

definitie van strategische communicatie. Jeugdafdelingen van politieke partijen moedigen jonge 

leden aan te gaan stemmen door extra informatie te bieden over de kandidaten en via een meer 

ideologische benadering van het stemmen. Zij benadrukken het belang van stemmen in het 

kader van democratisch burgerschap. Jongerenorganisaties bieden een vergelijkbare content 

maar zij streven eerder naar jongerenparticipatie als burgers in het algemeen. In hoofdstuk 5 

komt ook het gebruikersperspectief aan de orde. Uit analyses blijkt dat de respondenten veelal 

frequente en vertrouwde internetgebruikers zijn, wat hoopgevend is voor jongerenorganisaties 

die hun publiek online proberen te bereiken. Het verhoogde internetgebruik vertaalt zich echter 

niet direct naar een verhoogde mate van politieke participatie, online noch offline, twee offline 

uitzonderingen daar gelaten: het verrichten van vrijwilligerswerk voor een organisatie en vooral 

ook het praten over politieke of maatschappelijke onderwerpen met vrienden en familie.  
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Hoofdstuk 6, het tweede empirische hoofdstuk, biedt een algemeen overzicht, niet 

gerelateerd aan specifieke verkiezingen. Uit de resultaten blijkt dat zowel conventionele als niet-

conventionele organisaties hun websites als een belangrijk middel zien om politieke apathie 

onder jongeren te tackelen en om uiteenlopende doelstellingen onder de aandacht te brengen. 

Net als in hoofdstuk 5 gebruiken jongerenorganisaties hun websites voornamelijk voor 

strategische communicatie: conventionele organisaties nemen niet-conventionele strategieën 

over en starten campagnes over actuele problemen om de interesse voor traditionele politiek te 

vergroten. Vanwege de verminderde toegang tot financiële ondersteuning zijn niet-

conventionele organisaties vaker aangewezen op internet om campagnedoelen te 

verwezenlijken. De reflexieve communicatiestijl van conventionele organisaties lijkt naar 

binnen gericht en benadrukt het belang van financiering. Niet-conventionele organisaties 

hechten meer belang aan een reflexieve verstandhouding met hun achterban. Beide soorten 

organisaties proberen – overeenkomstig hun theoretische doelstellingen – aan legitimeit te 

winnen; de conventionele organisaties door het benadrukken van hun banden met 

overheidskanalen, en de niet-conventionele door het beklemtonen van de rechtsgeldigheid van 

hun acties en de groeiende steun daarvoor onder de bevolking. In hoofdstuk 6 wijzen de 

resultaten van de gebruikersenquête erop dat wat internet betreft, entertainment de grootste 

trekpleister is onder jongeren. Een kleiner aantal internetgebruikers op zoek naar politieke en 

internationele informatiebronnen is ook meer geneigd tot politieke participatie, zowel online als 

offline. Uit de resultaten blijkt ook dat de houding ten opzichte van burgerparticipatie in grote 

mate de online (maar niet de offline) participatie voorspelt. Deze resultaten geven een indicatie 

van hoe jongeren politiek beleven. Ze wijzen over het algemeen op een lage mate van 

participatie en weerspiegelen in die zin de uitdagingen maar ook de mogelijkheden voor 

jeugdorganisaties die online en offline participatie willen bevorderen. 

Hoofdstuk 7, het laatste empirische hoofdstuk, gaat over politiek consumptiegedrag: 

bewuste consumptiekeuzes als middel om ideologische overtuigingen te ondersteunen. Ter 

illustratie worden zeven websites onderzocht die jongeren proberen te bereiken via politiek 

consumptiegedrag. Voortbouwend op hoofdstuk 6 wordt aangetoond dat wanneer conventionele 

organisaties politiek consumptiegedrag inzetten als middel, zij dit doen om de democratische 

participatie van jongeren te beïnvloeden en hen te betrekken bij traditionele participatievormen. 

Niet-conventionele organisaties daarentegen richten zich niet op de overheid maar oefenen druk 

uit op ondernemingen (buiten het domein van de meer traditionele politieke participatie) – een 

ander voorbeeld van hoe niet-conventionele organisaties zich gedragen op het gebied van 

politiek. Het hoofdstuk bouwt voort op de uitkomst van de enquête en onderzoekt de aard en de 
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invloed van het politieke consumptiegedrag en de relatie tussen politiek consumptiegedrag en 

politieke participatie. Resultaten van de gebruikersenquête tonen aan dat jongeren, ondanks hun 

verminderde politieke participatie, zich gedragen als sociaal bewuste consumenten (met als 

voornaamste middel het consumptiegedrag) en ook, hoewel in mindere mate, als kritische 

burger-consumenten (een identiteit die eerder gebaseerd is op participatiegedrag). Uit de 

resultaten blijkt ook dat politiek consumentengedrag verschilt van traditionele offline 

burgerlijke en politieke participatie. En: hoewel er een positief, significant verband wordt 

geconstateerd tussen sociaal bewust consumptiegedrag enerzijds en zowel online participatie als 

offline burgerlijke participatie anderzijds, kan dit niet gezegd worden van offline politieke 

participatie. Dit toont aan dat sociaal bewust consumptiegedrag inderdaad van invloed is op de 

politieke participatie, en pleit voor verder onderzoek van deze alternatieve weg naar 

burgerschap. Het feit dat er geen verband is met offline politieke participatie zou kunnen wijzen 

op een mogelijke verschuiving van traditionele democratische participatievormen naar minder 

traditionele.  

Om terug te komen op de oorspronkelijke onderzoeksvraag van dit proefschrift: uit de 

resultaten blijkt dat jongerenorganisaties zich bewust zijn van de verschuiving in politieke 

identiteit van jongeren maar er moeite mee hebben hun doelstellingen daarop af te stemmen. 

Zowel conventionele als niet-conventionele organisaties bevorderen via het internet 

verschillende vormen van engagement. Het aanbod varieert van verkiezingsgerelateerde content 

tot probleemspecifieke informatie over politiek consumptiegedrag. Conventionele organisaties 

gebruiken dit inzicht echter om interesse te wekken voor traditionele politieke zaken (en creëren 

zo overheidsvriendelijke burgers), terwijl niet-conventionele organisaties de aandacht van 

jongeren voor bepaalde zaken als doel op zich zien, en indirect bijdragen aan de vorming van 

overheidskritische burgers – met als eerste prioriteit nog altijd hun campagnedoelstellingen. Het 

horizontale verband tussen de bevindingen in ieder hoofdstuk is de omschrijving van verschillen 

in internetgebruik van conventionele en niet-conventionele organisaties, en van de kenmerkende 

communicatiestijlen. 

 

 

 


