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Samenvatting
Het doel van jongeren bij het deelnemen aan een jongerenraad in de jeugdzorg, is 

onderzocht aan de hand van 16 diepte-interviews met jongeren. Bij de interviews is 

onderscheid gemaakt tussen drie verschillende doelen: inspraak, persoonlijke ontwikkeling en 

sociale voordelen. Alle drie de doelen bleken een rol te spelen bij het participeren in een 

jongerenraad maar inspraak bleek voor de jongeren het belangrijkste doel. Sociale voordelen 

zijn voor jongeren die in besloten leefgroepen wonen belangrijker dan voor jongeren in open 

leefgroepen. Knelpunten, zoals slechte communicatie met het management, belemmeren de 

mogelijkheden voor jongeren om inspraak te hebben. Deze belemmering blijkt tevens een 

negatieve invloed te hebben op de mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling in de 

jongerenraad. Persoonlijke ontwikkeling staat namelijk in verband met verschillende factoren 

van inspraak, zoals het organiseren van de eigen omgeving en het behalen van succes. Deze 

factoren hebben een positieve invloed op de ontwikkeling. Hieruit kunnen we concluderen dat 

door het verbeteren van de inspraakmogelijkheden zowel de omstandigheden voor inspraak 

(het belangrijkste doel van jongeren) als de omstandigheden voor persoonlijke ontwikkeling 

worden geoptimaliseerd.          

Inleiding
Kinderen ontwikkelen zich niet alleen. Volgens Bronfenbrenner (1979) kan de 

ontwikkeling van een kind worden gezien als een constante interactie van het kind met zijn of 

haar omgeving. Ook De Winter, Kooistra en Baerveldt (1999) geven aan dat kinderen zich 

kunnen ontwikkelen wanneer zij de ruimte krijgen om mee te doen en mee te denken. Het 

hebben van een actieve rol in het organiseren van de eigen omgeving is volgens hen een 

goede stimulatie. In deze theorie is participatie een middel ter bevordering van de 

ontwikkeling van kinderen. Verschillende theoretici verklaren dat participatie jongeren leert 

om autonoom te zijn en samen te werken. Daarnaast leren jongeren dat het aangaan van een 

dialoog met andere kinderen of volwassenen essentieel is (Frank, 2006; De Winter, 1995).

Micha de Winter, hoogleraar pedagogiek aan de Universiteit Utrecht, is erg begaan 

met de maatschappelijke betrokkenheid van jongeren. In zijn bijdrage aan het rapport  

‘Bouwstenen voor een betrokken jeugdbeleid’ van de Wetenschappelijke Raad voor 

Regeringsbeleid, geeft hij aan dat het belangrijk is dat jongeren democratische attituden 

ontwikkelen. Jongeren zouden een actievere rol moeten krijgen in het beleidsproces, waardoor 

zij op positieve wijze worden betrokken bij de maatschappij en de kans krijgen zich te 

ontwikkelen (De Winter, 2007). 
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Zeijl (2003) onderzocht dit leeraspect van jongerenparticipatie en vond slechts een 

zwak verband tussen maatschappelijke en politieke participatie van jongeren en hun 

persoonlijke ontwikkeling. In dit onderzoeksrapport werd benadrukt dat bij 

jongerenparticipatie de meeste aandacht moet gaan naar belangenbehartiging en niet zozeer 

naar de ontwikkeling van jongeren, aangezien het leereffect van jongerenparticipatie te 

verwaarlozen is. 

Er is kennelijk sprake van een spanning tussen participatie als 

belangenbehartigingsinstrument (hierna: inspraak) en als middel tot persoonlijke 

ontwikkeling. Uit onderzoek van Perkins et al. (2007) blijkt dat er nog een derde doel is van 

jongerenparticipatie. Jongeren participeren volgens het onderzoek ook omdat zij het fijn 

vinden om even weg te zijn van hun woonomgeving of omdat zij het ‘leuk’ vinden. Kastein 

(2004) benadrukt ook dat jongeren niet alleen participeren omdat het zinvol of leerzaam is 

maar ook omdat het leuk is. In dit onderzoek zal daarom rekening worden gehouden met een 

derde doel van jongerenparticipatie dat is ondergebracht in de categorie ‘sociale voordelen’. 

Bij jongerenparticipatie staan de jongeren centraal. Daarom tracht dit onderzoek te 

ontdekken wat het doel is van jongeren bij het deelnemen aan een jongerenraad en wat 

mogelijke knelpunten zijn die deze doelstelling belemmeren. In dit onderzoek is er voor 

gekozen om niet te spreken over motivatie maar over het doel van participeren. De reden 

daarvoor is dat dit onderzoek niet tracht te meten wat de overweging is om deel te gaan 

nemen aan een jongerenraad, maar om te meten waarom de jongeren zich in de raad inzetten. 

Daarbij gaat het noch om het doel van de politiek noch om het doel van de hulpverlening ten 

aanzien van jongerenparticipatie, maar om het doel van de jongeren zelf. Is voor jongeren de 

raad belangrijk omdat zij inspraak hebben, omdat zij zich ontwikkelen of vanwege de sociale 

voordelen? En wordt de mogelijkheid geboden om deze doelen te bereiken of zijn er 

knelpunten die dat belemmeren?  

 Onderzoeksvragen
Het onderzoek richt zich op jongerenraden die deelnemen aan het 

JeugdWelzijnsBeraad (JWB). Dit is een door Collegio1 gecoördineerd initiatief dat 

cliëntenraden van jeugdzorginstellingen bij elkaar brengt. Tijdens de bijeenkomsten van het 

JWB bespreken jongeren samen problemen en oplossingen met betrekking tot jeugdzorg. 

Voor de begeleiders van de raden is het niet altijd duidelijk hoeveel nadruk er moet worden 

gelegd op inspraak. Tijdens een begeleidersbijeenkomst van de jongerenraden gaven de 
                                                
1 Collegio is een adviesbureau dat zich bezig houdt met jeugdzorg en jeugdbeleid. Het bureau is onder andere 
gespecialiseerd  in jongerenparticipatie.
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begeleiders aan dat zij vonden dat er te weinig lijnen waren naar de politiek. Eén van de 

aanwezigen vertelde dat er twee doelen waren van het JWB: enerzijds de ontmoeting tussen 

jongeren en anderzijds het hebben van een stem naar de politiek. Het laatste punt was volgens 

hem de laatste tijd ‘ondergesneeuwd’. Dit voorbeeld geeft aan dat de begeleiding zoekende is 

naar een balans tussen de verschillende doelen van jongerenparticipatie. 

Het ene doel sluit het andere doel niet uit. Toch is meer kennis over het belang van de 

jongeren bij het deelnemen aan een raad gewenst voor de sturing en vormgeving van de 

jongerenraden. Want wanneer jongeren persoonlijke ontwikkeling het belangrijkst vinden, 

dan hebben zij waarschijnlijk veel behoefte aan trainingen. Voor goede 

inspraakmogelijkheden is communicatie met beleidsmakers waarschijnlijk belangrijk en 

wanneer jongeren vooral sociale voordelen willen halen uit participatie dan hebben de 

jongeren waarschijnlijk behoefte aan uitstapjes.   

Dit leidt tot de volgende vragen: 

 Participeren jongeren in de jongerenraden vanwege de persoonlijke ontwikkeling, de 

sociale voordelen of de mogelijkheid om inspraak te hebben?

Om bij het vormgeven van jongerenparticipatie rekening te kunnen houden met elementen die 

voor de jongeren belangrijk zijn zal de volgende vraag worden gesteld:

 Wat zijn de kernpunten van inspraak, persoonlijke ontwikkeling en sociale voordelen 

voor de jongeren?

En tot slot een vraag om te ontdekken wat het doel van de jongeren mogelijk belemmert: 

 Zijn er knelpunten die de inspraak, persoonlijke ontwikkeling of ontspanning 

beperken?

Dit artikel zal verder gaan met een theoretisch kader waarin verslag wordt gedaan van 

theorievorming en onderzoek met betrekking tot jongerenparticipatie. De eerder genoemde 

doelen van jongerenparticipatie, inspraak, persoonlijke ontwikkeling en sociale voordelen, 

zullen om de beurt in deze volgorde worden behandeld. Bij participatie en inspraak zal 

worden beschreven hoe cliëntenparticipatie in de wet verankerd is in Nederland. 

Empowerment en sociale ontwikkeling komen aan bod bij de theoretische verkenning van 

participatie en persoonlijke ontwikkeling. Tot slot zal er worden verklaard waarom er in dit 

onderzoek ook rekening moet worden gehouden met sociale voordelen als doel van 

jongerenparticipatie. 

Na de theoretische verkenning zal de methode van dit onderzoek worden beschreven 

waarna de resultaten aan bod komen. Nu zal eerst worden verklaard hoe participatie een trend 

werd in de Nederlandse samenleving.
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Theoretisch kader

Hoe participatie een trend werd
Volgens De Winter (2000) heeft er een verschuiving plaatsgevonden binnen de 

pedagogiek. In het verleden waren pedagogen overtuigd van het universele karakter van 

pedagogische waarden. Inmiddels is het duidelijk geworden dat volwassenheid voor elke 

cultuur iets anders betekent. Terwijl men in de politiek is afgestapt van het geloof in de 

maakbare samenleving, is men in de pedagogiek afgestapt van het geloof in de maakbare 

opvoeding. Opvoeden moet contextgebonden zijn. Er moet rekening worden gehouden met de 

omstandigheden van het individu. De verschuiving heeft tot gevolg gehad dat de focus in de 

pedagogiek is komen te liggen op het versterken van het individu zelf, zodat het opleggen van 

pedagogische waarden overbodig is geworden.   

Bovengenoemde ontwikkeling heeft wellicht invloed gehad op het ontstaan van 

‘morele verontrusting’ in de jaren ’90. Deze verontrusting werd aangewakkerd door angst 

voor het gebrek aan burgerschapszin onder jongeren. Dit gebrek aan burgerschapszin zou 

weer het gevolg zijn van een internationale economische recessie (Du Bois-Reymond, Te Poel 

& Ravesloot, 1998). De recessie leidde al in de jaren ’80 tot marginalisering van grote 

groepen mensen. Deze mensen zouden niet het juiste culturele en sociale kapitaal hebben om 

te functioneren in de maatschappij, zo werd gesproken in de politiek. Er ontstonden hierdoor 

zowel problemen binnen als buiten het gezin, waaronder rechts-extremisme en criminaliteit. 

In de politiek werd het probleem in een bredere context geplaatst. Het antwoord werd niet 

alleen gezocht in een individuele morele opvoeding, maar juist ook in “de opbouw van een 

zorgende gemeenschap met een integrerend vermogen” (du Bois-Reymond et al., 1998, p. 

71). Het ‘integrerende vermogen’ heeft een preventieve functie. Het betrekken en activeren 

van burgers is een middel om de maatschappij gezonder te maken. Omdat de immorele en 

onverschillige burger een risico vormt voor de samenleving is het activeren van deze burgers 

een methode om het risico dat zij vormen, te beperken.  

Het hierboven besproken pedagogische burgerschapsdebat heeft eraan bijgedragen dat 

jongerenparticipatie een vormingsideaal is geworden (du Bois-Reymond et al., 1998). Het 

actieve burgerschap moet er toe leiden dat jongeren autonomie en democratische gezindheid 

ontwikkelen zodat jongeren als sterke en autonome actoren samen met de andere burgers de 

samenleving kunnen dragen. Want wanneer de politiek niet langer de samenleving kan maken 

is het belangrijk dat het individu in staat is zichzelf te sturen.      



7

Participatie en inspraak
Sinds de jaren ’90 kwamen participatieactiviteiten steeds meer in beeld voor jongeren 

in de jeugdzorg. Dit komt mede door de invloed van het Internationaal Verdrag inzake de 

Rechten van het Kind (IVRK, 1990). Hierin wordt vermeld dat elk kind het recht heeft zijn of 

haar mening te uiten in alle aangelegenheden die het kind betreffen. Dit leidde ertoe dat in 

1992 de ‘European charter of the participation of Young people in municipal and regional 

life’ werd aangenomen door het congres van lokale en regionale overheden (Van Hees, 2002). 

Lokale overheden worden hierin aangemoedigd om jongerenparticipatie een plaats te geven in 

hun beleid. In Nederland is jongerenparticipatie sinds 1993 ook een peiler in het nationale 

jeugdbeleid (Mak & Emans, 2004). De nieuwe Wet op jeugdzorg (Wjz), ingevoerd in 2005,

heeft als uitgangspunt het centraal stellen van de cliënt en zijn of haar zorgvraag (Van der 

Steege, 2003; Van Erve, Poiesz & Veerman, 2007). Met cliënt worden zowel de jeugdigen als 

de ouders bedoeld. Dit emancipatiestreven moet worden volbracht door middel van zowel 

cliëntparticipatie als empowerment. Hieronder wordt eerst verder ingegaan op 

cliëntparticipatie. Empowerment zal verderop in dit artikel worden besproken. 

In de jaren ’90 werden door onderzoek een aantal problemen in de jeugdzorg 

zichtbaar. Eén van deze problemen was de versnippering in de jeugdzorg. Instellingen waren 

ingericht voor specifieke doelgroepen. Veel jongeren met complexe problematiek vielen 

tussen wal en schip. Verwijzingen voor de plaatsing van jongeren in een instelling werden 

willekeurig gedaan (Van Yperen, 2000, zoals beschreven in Van der Steege, 2003). Daarnaast 

bleek de zorg niet transparant. De jeugdzorg had geen zicht op wie nu welke zorg gebruikte 

en wat de effecten waren van deze zorg. De regering reageerde op het onderzoek met de nota 

‘Regie in de Jeugdzorg’ waarin een inzichtelijke en samenhangende jeugdzorg werd bepleit. 

Deze nota leidde tot de Wjz. 

Met komst van de Wjz is cliëntparticipatie een verplichting geworden voor 

zorginstellingen. De wet moest de hiervoor beschreven problemen tegengaan (Klompe-Toet,

2005). Hieruit kunnen we opmaken dat cliëntparticipatie werd gezien als een oplossing voor 

deze problemen. De wet richt zich niet alleen op regelgeving van bovenaf, maar cliënten 

worden door de wet zelf geactiveerd om problemen te constateren en oplossingen te zoeken 

(Jumelet et al., 1999). In de wet staat dat cliënten de kans moeten krijgen, en tegelijkertijd de 

verantwoordelijkheid moeten nemen, om een eigen inbreng te leveren aan het 

hulpverleningsproces, zoals het geven van feedback voor kwaliteitsverbetering van de zorg 

(Jumelet, Ruyter & Kayser, 1999). Het ontstaan van cliëntenraden is een voorbeeld van het 

nieuwe cliëntenbeleid.
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Ook bij cliëntenparticipatie, zoals later in dit artikel zal blijken, gaat het niet alleen om 

het beïnvloeden van het beleid; wederom gaat het ook om het versterken van het individu, de 

cliënt in dit geval. Dit heeft alles te maken met empowerment, een begrip dat sinds de jaren 

’90 erg populair is geworden in de zorg.

Participatie en persoonlijke ontwikkeling
De Wjz stimuleert instellingen om jongeren in jeugdzorg te benaderen als competente 

burgers die in staat zijn om mee te denken en mee te beslissen over beleid en praktijk in hun

directe omgeving. Dit is van belang voor de kwaliteit, maar volgens De Winter (2007) ook 

van belang voor de ontwikkeling van jongeren zelf. Door jongeren de ruimte te geven om zich 

op te stellen als actieve participanten kunnen zij volgens hem verschillende vaardigheden 

ontwikkelen die van belang zijn in een democratie. 

De Winter ziet jongerenparticipatie in het jeugdbeleid als een “proeftuin voor 

democratisch functioneren” (De Winter, 2007, p. 259). Het woord ‘proeftuin’ wijst erop dat 

het moet gaan om een leerproces. Ten onrechte wordt jongerenparticipatie gezien als een doel 

op zich, zo betoogt De Winter. Er moet namelijk rekening worden gehouden met de 

mogelijkheid dat jongeren wellicht niet over de vaardigheden beschikken om gebruik te 

maken van hun recht op inspraak. Door participatie enkel als recht te beschouwen ontstaat er 

een beperkt bereik. Alleen de al zeer vaardige en betrokken jongeren worden aangetrokken tot 

een dergelijke vorm van participatie. Daarom moet er een educatieve vraag worden gesteld 

over hoe de jongeren de vaardigheden kunnen leren waarmee zij gebruik kunnen maken van 

hun recht. Wanneer er een antwoord is gevonden op deze vraag kan er een breed bereik 

ontstaan bij de jongeren, aldus De Winter. 

In de afgelopen decennia is in de pedagogiek vooral veel aandacht geweest voor de 

ontwikkelings-psychologische invalshoek (De Winter, 2000). In deze invalshoek wordt de 

individuele ontwikkeling van het kind gezien als graadmeter voor een succesvolle opvoeding. 

Dit is mede ontstaan doordat kinderen in het verleden steeds meer zijn afgezonderd van de 

‘grote-mensen-wereld’. Kinderen worden beschouwd als onbekwame en oncompetente 

burgers, daarom creëren volwassen een beschermd ‘jeugdland’ waarin zij kunnen opgroeien 

totdat zij als verantwoordelijke burgers de ‘echte’ wereld in kunnen. Kinderen worden op 

deze manier buiten de werkelijke context opgevoed. 

Toch wordt er steeds meer belang gehecht aan pedagogiek waarin de focus niet enkel 

op de ontwikkeling van het individu ligt, maar waarin ook rekening wordt gehouden met het 

gemeenschappelijke belang van opvoeding. Juist in de opvoeding ligt de mogelijkheid om 
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kinderen op interactieve wijze gemeenschappelijke waarden te laten ondervinden en te 

vormen tot deelnemend of participatief burger (De Winter, 2000). De Winter ondervond 

tijdens onderzoeken, waarbij de jeugdigen zelf het onderzoek uitvoerden, dat jeugdigen het 

erg belangrijk vinden om gehoord te worden in kwesties die henzelf aangaan. Juist door 

kinderen en jongeren te beschouwen als competente burgers en hen te betrekken bij zaken die 

hen aangaan, krijgen zij de mogelijkheid zich te ontwikkelen. 

Empowerment
Empowerment sluit aan bij de zojuist aanbevolen educatieve laag binnen 

jongerenparticipatie. Empowerment kan worden gezien als het bevorderen van de eigen 

kracht en mogelijkheden en het versterken van de maatschappelijke positie, onder andere door 

het verwerven van kennis (Van der Steege, 2003). Net als cliëntparticipatie is empowerment 

een middel om meer controle te krijgen over het eigen leven. Empowerment in de 

hulpverlening betekent dat hulpverleners en cliënten samenwerken aan het versterken van de 

krachten van de cliënt. Hierdoor wordt de cliënt gestimuleerd om onafhankelijk te zijn. 

Sinds de jaren ’90 is empowerment een algemeen begrip geworden in de 

hulpverlening. Een instelling die veel aandacht besteedt aan empowerment zorgt ervoor dat de 

cliënt niet betuttelt wordt,  maar de kans krijgt mee te denken in het hulpverleningsproces. 

Wanneer de cliënt met een kritische blik het proces benadert, kan hij duidelijk aangeven wat 

wel en niet gewenst is. Empowerment gaat dus om kansen creëren voor cliënten om meer 

controle te krijgen over de eigen hulpverlening. Empowerment vindt niet alleen plaats op 

individueel niveau, ook instellingen kunnen ‘empowering’ zijn. Wanneer een organisatie de 

betrokkenen de kans geeft meer controle te krijgen en te participeren in besluitvorming kan 

het een empowering-organisation worden genoemd (Zimmerman, 2000). Onderzoek naar de 

relatie tussen organisatiestructuren en de invloed op de leden wijst uit dat binnen organisaties 

waar men met elkaar verantwoordelijkheid deelt en waar alle leden een bepaalde mate van 

inspraak bezitten, de leden zich beter voelen en meer eigenwaarde bezitten. Ook blijkt dat het 

participeren in goed gestructureerde organisaties meer effect heeft dan in ongestructureerde 

organisaties (Maton, 1988). 

Empowerment kan in verband worden gebracht met het begrip ‘coping-mechanisme’. 

Dit begrip heeft betrekking op de manier waarop mensen omgaan met stressvolle situaties. 

Het gaat erom hoe individuen een bepaalde problematische situatie benaderen en welke 

strategieën zij inzetten om de situatie de baas te worden. Uit onderzoek blijkt dat mensen met 

het gevoel van controle eerder een actieve houding aannemen om de problematiek te 
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verhelpen dan mensen die het gevoel hebben dat de controle buiten hen staat (De Ridder & 

Schreurs, 1994). 

Dit kan worden verklaard aan de hand van het transactionele-ontwikkelingsmodel. Het 

model laat zien dat persoonskenmerken en omgevingsfactoren elkaar continu beïnvloeden. 

Factoren die een rol spelen in de ontwikkeling van kinderen hebben een bidirectionele invloed 

op elkaar (Sameroff 1975, zoals beschreven in Fontaine & Dodge, 2008). Dit kan negatieve 

gevolgen hebben. Bijvoorbeeld wanneer een kind weinig aandacht krijgt van zijn peergroep. 

Gevolg hiervan kan zijn dat hij zich agressief opstelt om wel aandacht van hen te krijgen, 

waardoor de peergroep mogelijk nog meer afstand van hem neemt. De transactionele relatie 

tussen omgevingsfactoren en persoonskenmerken kan echter ook een positief effect hebben. 

Hiervoor gaan we terug naar het begrip ‘coping’. Wanneer een kind in de jeugdzorg veel 

stress ervaart kan het vergroten van de verantwoordelijkheid ervoor zorgen dat hij het gevoel 

krijgt meer controle te hebben over de situatie en daardoor een actievere houding aanneemt. 

De verandering van een omgevingsfactor, de vergroting van de verantwoordelijkheid, heeft 

dan een positief effect op het gedrag van het kind.     

In dit licht bezien zouden jongeren die veel problemen hebben ondervonden in 

het verleden of nog steeds ondervinden, juist de mogelijkheid moeten krijgen om over enige 

mate van controle te beschikken. Met dit gevoel van controle over de eigen situatie is er een 

grotere kans dat zij een actieve houding aannemen wanneer zij tegen een probleem aanlopen 

en dat zij dit probleem misschien zelfs als een uitdaging gaan zien. Door jongeren in de 

jeugdzorg in te lichten over de gang van zaken en hen te stimuleren mee te doen en mee te 

denken, kunnen zij dat gevoel van controle ontwikkelen, met meer zelfvertrouwen en betere 

‘coping’ skills ten gevolge.

Sociale ontwikkeling
Naast het hebben van inspraak en het ontwikkelen van democratische vaardigheden is 

er nog een mogelijke functie van jongerenparticipatie, namelijk het ontwikkelen van sociale 

vaardigheden. De context waarin jongerenparticipatie plaats vindt en daarbij het contact met 

de peergroep kan een positieve invloed hebben op het sociale gedrag van jongeren. 

Er zijn verschillende factoren van invloed op het sociale gedrag van kinderen en 

jongeren. Gesteld kan worden dat socialisatie zowel wordt bepaald door nature- als 

nurturefactoren. Zowel de genen als de context waarin de jongere zich bevindt zijn van 

invloed op zijn persoonlijkheid (Cavell, Hymel, Malcolm & Seay 2006; Harris, 1995). De 

lichamelijke staat is een onveranderbare factor, echter de context kan worden veranderd. 
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Verandering van de context is dus van invloed op de sociale gesteldheid van de jeugdige 

(Cavell et al., 2006). De context van de jongerenraden bestaat uit een groep jongeren met een 

vergelijkbare leefsituatie en leeftijd, de peergroep. Daarnaast is het een context waarin wordt 

vergaderd en overlegd ten behoeve van verbetering van het beleid en de rechten van jongeren. 

Om er achter te komen of jongerenparticipatie in de jongerenraden een positieve invloed kan 

hebben op het sociale gedrag moet er worden nagegaan of deze contextuele factoren een 

positief effect kunnen hebben op het gedrag van de jongeren.

De sociale leertheorie verklaart dat de ontwikkeling van kinderen wordt beïnvloed 

door rolmodellen (Bandura, 1989). Tijdens de adolescentie is de peergroep een belangrijk 

rolmodel. Doordat kinderen en jongeren reageren op het gedrag van elkaar met een

goedkeuring of een afkeuring, stimuleren zij of remmen zij respectievelijk sociaal geoorloofd 

en ongeoorloofd gedrag. Het gedrag van de jongere zal daarom beïnvloed worden door de 

peergroep waarin hij zich begeeft (Grusec, 2006). Ook in het artikel van Harris komt naar 

voren dat peers van grote invloed zijn op de persoonlijkheidsvorming van kinderen en 

jongeren (Harris, 1995). Na de analyse van eerder verrichte onderzoeken naar 

persoonlijkheidsvorming nam Harris de stelling in dat vooral de peergroep de persoonlijkheid 

beïnvloedt. Genetische factoren zijn ook zeer bepalend voor de persoonlijkheid, maar andere 

contextuele factoren, zoals de opvoeding door de ouders, heeft een verwaarloosbare invloed 

in vergelijking met de invloed van de peergroep, aldus Harris. Antisociale jongeren kunnen 

positief beïnvloed worden in een prosociale omgeving (Cavell et al., 2006). Jongeren in de 

jongerenraad kunnen elkaar dus positief beïnvloeden op sociaal vlak mits er sprake is van een 

prosociale context.       

Naast de invloed van de context is het ook interessant om te kijken wat de activiteiten 

van de jongerenraad voor invloed kunnen hebben op de sociale ontwikkeling van jongeren. 

Hundeide (2001)  geeft aan dat jongeren pas nieuwe vaardigheden ontwikkelen wanneer zij 

bezig zijn met activiteiten die relevant zijn voor henzelf. Leren is niet alleen het simpelweg 

verzamelen van informatie. De omgeving waarin de informatie wordt verstrekt is van groot 

belang. Nieuwe kennis moet geplaatst kunnen worden in de context waarin de jongeren zich 

begeven om te worden opgenomen. Daarbij is ook de mate van succes van belang. Wanneer 

antisociale jongeren blijvend succes ervaren in een prosociale omgeving zal dit op lange 

termijn een positieve invloed hebben op het sociale gedrag (Cavell, 2006). Met oog op het 

bovenstaande lijkt de jongerenraad een ideale omgeving om sociale vaardigheden te leren, er 

wordt namelijk over relevante onderwerpen  gepraat en succes geboekt dat van invloed is op 

de directe omgeving van de jongeren. Daarbij worden de jongeren omgeven door een 
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peergroep die bijeenkomt om iets te betekenen voor elkaar en de andere jongeren in de 

jeugdzorg. Het is daarom waarschijnlijk dat de jongerenraad een prosociale omgeving is en 

van positieve invloed is op de sociale ontwikkeling van jongeren.

Ook De Winter heeft zich uitgesproken over de invloed van de context op het psycho-

sociale gedrag van de jongeren in jeugdzorg. Hij geeft aan dat de mogelijkheid om te 

participeren zeer belangrijk is voor de psycho-sociale gesteldheid. Ontwikkelingspsychologen 

hebben aangetoond dat specifieke gedragsproblemen bij jongeren in verband staan met 

tekortkomingen in het hulpverleningsveld (De Winter, 1995). Binnen de jeugdzorg is een 

tekort aan ervaringsmogelijkheden, aldus De Winter. Er bestaat een verband tussen enerzijds 

de identiteitsontwikkeling en de morele- en sociaal-cognitieve ontwikkeling en anderzijds de 

sociale context. Een context waarin de jongeren worden gestimuleerd om passief en 

initiatiefloos te zijn heeft een negatieve invloed op de ontwikkelingsmogelijkheden. Een 

gebrek aan participatiemogelijkheden is hiermee een bron voor psycho-sociale problematiek 

bij jongeren. Dit betekent tegelijkertijd dat het betrekken van jeugdigen bij besluitvorming in 

hun directe omgeving een preventief middel kan zijn tegen psycho-sociale stoornissen.  

Gesteld kan worden dat ten behoeve van de psycho-sociale gezondheid van de cliënten 

in de jeugdzorg, niet alleen naar de individuele behandeling moet worden gekeken maar ook 

naar de sociale context. De omgeving van de cliënten is mede van invloed op het succes van 

de behandeling. Het betrekken van de cliënten bij de besluitvorming binnen de instelling kan 

zowel een preventieve als een therapeutische werking hebben. Meedoen en meebeslissen 

heeft voor jongeren in de jeugdzorg daarom naast een vormende ook een herstellende functie.       

Participatie en sociale voordelen

Uit onderzoek van Perkins et al. (2007), naar participatie van minderheden in 

jeugdprogramma’s in Amerika, blijkt dat de mogelijkheid om het leuk te hebben één van de 

vier belangrijkste redenen is voor jongeren om te participeren. In het onderzoek gaven de 

respondenten onder andere aan dat participeren hen de mogelijkheid gaf om met 

leeftijdsgenoten te praten over onderwerpen waar ze mee bezig waren. Er werd door de 

respondenten aangegeven dat het fijn is om betrokken te zijn bij iets positiefs, de jongeren 

wilden graag een goed voorbeeld zijn voor de jongere kinderen. Ook gaven de respondenten 

aan dat het participeren hen de mogelijkheid gaf om even weg te zijn van huis.

Uit onderzoek naar de vrijetijdsbesteding van jongeren blijkt ook dat veel jongeren 

hun vrije tijd het liefst buitenshuis doorbrengen. Jongeren hangen graag op straat of op een 

ontmoetingsplek (Goedseels, Vettenburg & Walgrave, 2000). De inzet van jongeren in 
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vrijetijdsbesteding wordt beïnvloed door de mate van tevredenheid. Wanneer jongeren 

tevreden zijn over een bepaalde activiteit zullen zij bereid zijn deze activiteit vaker tot 

uitvoering te brengen (Smits, 2004 zoals beschreven in Sinnaeve, Van Nuffel & Schillemans, 

2004). 

Bij onderzoek naar het doel van jongeren om te participeren moet er dus ook rekening 

worden gehouden met de mogelijkheid dat zij participeren vanwege de sociale voordelen van 

participatie. 

Methode

Onderzoekspopulatie 
Er zijn 16 jongeren geïnterviewd die deelnemen aan een jongerenraad die is 

aangesloten bij het JeugdWelzijnsBeraad. Dit zijn cliëntenraden van jeugdzorginstellingen 

waarbinnen alleen jongeren en geen ouders actief zijn. Er zijn jongeren van zeven 

verschillende raden geïnterviewd. Bij elke raad, op één na, zijn minstens twee jongeren 

geïnterviewd zodat er ook kon worden gekeken naar de consistentie binnen de raden zelf. Ook 

is er één oud-lid geïnterviewd. Bij de interviews is rekening gehouden met de lengte van 

lidmaatschap bij de jongerenraad. Na de eerste vijf interviews heeft er een analyse 

plaatsgevonden van de tot dan toe verzamelde resultaten. Met de bevindingen van deze 

tussenanalyse is het interview aangepast, zodat er bij de laatste interviews meer gerichte 

vragen gesteld konden worden.      

Type onderzoek
Er is gebruik gemaakt van open interviews waarbij drie topics getoetst zijn: inspraak, 

ontwikkeling en sociale voordelen. Doordat de topics richting hebben gegeven aan het 

interview is sprake van halfgestructureerde interviews. Naast de interviews is ook gebruik 

gemaakt van observatie. Om richting aan het onderzoek te geven hebben observaties 

plaatsgevonden bij twee vergaderingen van begeleiders van jongerenraden. Daarnaast zijn er

twee vergaderingen bijgewoond van verschillende jongerenraden. Door te observeren kon er 

worden gekeken naar de consistentie tussen de uitspraken van de jongeren en de 

gebeurtenissen tijdens de vergadering. Bij de observatie is gekeken hoe de processen 

verliepen, welke onderwerpen er werden besproken en of iedereen de mogelijkheid kreeg om 

te spreken.   
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Procedure

Na het verzamelen van de gegevens middels de interviews en de observaties zijn de 

gegevens onderverdeeld in subgroepen. Dit proces wordt ‘open coderen’ genoemd (Boeije, 

2005). De verdeling werd gemaakt aan de hand van de verschillende onderwerpen die waren 

besproken in de interviews. Voor elk onderwerp werd een subgroep gemaakt. De subgroepen 

kregen elk een code toegewezen, een benaming van het onderwerp. Vervolgens zijn de codes 

geanalyseerd. In deze analyse is getoetst wat de kernbegrippen van de code zijn en wat de 

relevantie van de code is, dit wordt ook wel ‘axiaal coderen’ genoemd (Boeije, 2005). Tot slot 

zijn de codes gestructureerd en van gegevens voorzien, waarna de relatie tussen de codes en  

de literatuur is beschreven. De codes hebben allemaal een label gekregen en zijn terug te 

vinden bij de resultaten. Zij zijn onderverdeeld onder drie kopjes: inspraak, persoonlijke 

ontwikkeling en sociale voordelen.     

Betrouwbaarheid

De jongeren die zijn geïnterviewd wilden zelf graag aan het interview meedoen en 

spraken openlijk tijdens het interview. Er werd naar de motivatie en de mening van de 

respondenten gevraagd. Wanneer de respondenten in het interview een antwoord gaven dat 

tegenstrijdig was aan een eerdere opmerking, dan werd er een terugkoppeling gemaakt naar 

het eerdere antwoord zodat het duidelijk werd wat het antwoord van de respondent betekende. 

Ook is er altijd doorgevraagd wanneer een antwoord onduidelijk was. Begrippen als controle 

of verantwoordelijkheid werden door de jongeren op verschillende wijze geïnterpreteerd, 

wanneer deze onderwerpen werden besproken werd er altijd aandacht besteed aan wat het 

begrip voor de jongere betekende. Zodoende is het steeds duidelijker geworden wat het doel 

van de jongeren is. Het is mogelijk dat er een discrepantie is tussen wat de jongeren denken 

dat hun doel is en wat het doel diep van binnen werkelijk is. Het onderzoek is echter gericht 

op het doel van de jongeren zoals zij het ervaren. 

Resultaten

Eerst wordt weergegeven wat nu het belangrijkste doel is voor de jongeren om deel te 

nemen aan een jongerenraad. Vervolgens wordt per doel weergegeven wat belangrijke 

kernpunten zijn voor de jongeren en zullen ook eventuele knelpunten worden genoemd. De 

kernpunten zijn gelabeld met begrippen die de respondenten zelf hebben genoemd in de 

interviews.  
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Inspraak vs. Persoonlijke ontwikkeling vs.  Sociale voordelen

De jongeren gaven unaniem aan dat zij zich inzetten bij de jongerenraad om inspraak 

te hebben. Hoewel de jongeren bij de raad de mogelijkheid krijgen om zich te ontwikkelen en 

om te profiteren van sociale voordelen is inspraak voor hen het belangrijkst. Toch hadden 

sommige respondenten nog niets of nauwelijks iets bereikt. Wanneer respondenten vertelden 

dat zij nog niets hadden bereikt terwijl zij inspraak het belangrijkst vonden dan werden zij 

gewezen op deze tegenstrijdigheid. De respondenten bleven aangeven dat zij inspraak het 

belangrijkst vinden. Dat het hebben van inspraak niet direct leidt tot resultaten heeft hier geen 

invloed op.   

Respondenten die intensief bezig waren met hun leerdoelen vonden ontwikkelen bijna 

even belangrijk als inspraak hebben. Ontwikkelen werd door de rest van de respondenten 

gezien als een bijkomend effect van het participeren in de raden. De jongeren waarderen dit 

effect. Zij leren bijvoorbeeld te praten in een groep en naar elkaar te luisteren. Onzekere 

jongeren leren in een jongerenraad onder andere een groep te leiden. 

De respondenten genoten ook van de sociale voordelen in de jongerenraad. Zij zagen 

de jongerenraad als een mogelijkheid om even weg te zijn van de groep. De jongeren die op 

een besloten leefgroep wonen mogen niet veel, maar wanneer zij in de jongerenraad zitten 

mogen zij wel mee naar bijeenkomsten buiten de instelling. De uitstapjes met de jongerenraad 

werden hierdoor extra gewaardeerd door respondenten die op besloten afdelingen zaten. 

De respondenten vonden de persoonlijke ontwikkeling en de sociale voordelen wel 

belangrijk, maar de mogelijkheid om inspraak te hebben is de reden voor de jongeren om zich 

in te zetten voor de jongerenraad. 

Kernpunten  van inspraak

 Voor anderen

De jongeren gaven aan dat zij inspraak niet alleen belangrijk vinden voor zichzelf maar ook 

voor de leefgroep of voor de jongeren die in de toekomst in de instelling terecht komen. De 

respondenten benadrukten dat zij inspraak willen omdat je dan iets kunt betekenen voor 

anderen. Jongeren die al langer in de raad zitten en voldoende vaardigheden hebben op het 

gebied van vergaderen en debatteren gaven aan alleen in de raad te zitten om inspraak te 

hebben. Jongeren die zich nog ontwikkelen in activiteiten van de jongerenraad gaven 

daarentegen aan dat zij naast inspraak ook persoonlijke leerdoelen hebben. Het volgende 

citaat maakt dit duidelijk:
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Interviewer: “Doe je het voor jezelf of voor anderen?” Resp 1: “Allebei, omdat ik er 

zelf van leer en anderen ermee kan helpen”. Resp2: “Ik hetzelfde, alleen heb ik de meeste 

dingen al geleerd, daarom doe ik het echt om voor mij dingen te verbeteren en voor mijn 

groep dingen te verbeteren”.

 Iets bereiken

Voorbeelden van successen die de jongerenraden hadden bereikt zijn: een voetbalkooi, een 

rokershok, zakgeldverhoging, nieuwe bedden, internet op de leefgroep, aanwezigheid bij een 

vergadering van het management en het ontstaan van een klachtenformulier. Iets bereiken is 

volgens de jongeren wel belangrijk. Toch zouden de jongeren zonder het behalen van succes 

ook in de jongerenraad blijven, zo geven zij aan in de interviews. Een van de respondenten 

woont in een zelfstandig huis. Het huis heeft eigenlijk nooit punten voor de jongerenraad. 

Hierdoor heeft hij ook nog nooit iets bereikt in de jongerenraad voor zijn huis. Toch gaf hij 

aan dat inspraak hebben het belangrijkst is, het meedoen aan de discussie is voor hem de 

drijfveer om bij de jongerenraad te zitten.  

 Invloed

De jongeren waren tevreden over de mate van invloed. Wanneer er werd gevraagd of zij 

inspraak zouden willen hebben bij het aannemen van nieuwe managers of over nationaal 

beleid gaven de respondenten aan dat dergelijke beslissingen door volwassenen worden 

gemaakt en niet door jongeren. De jongeren geloofden er zelf niet in dat zij in staat zijn hier 

zeggenschap over te hebben. Ook vonden zij het niet interessant en een te grote 

verantwoordelijkheid voor de jongerenraad. 

Er bestond wel ontevredenheid over de snelheid waarmee de beleidssuggesties van de 

jongeren werden doorgevoerd in het beleid. Er waren instellingen waar de jongeren aangaven 

dat het veel te lang duurde voordat de veranderingsprocessen werden voltooid. In het 

volgende citaat vertellen jongeren over het gebrek aan vertrouwen in het management:

Interviewer: “Geloof je erin dat de jongerenraad hier iets aan kan doen?” Resp 3: 

“Het ligt meer bij het management. Zij hebben het altijd druk en kunnen niet bij elke 

vergadering van ons komen. En zij hebben maar één keer in de zoveel tijd vergadering.” Resp 

2: “En dan krijg je als jongere weer het gevoel van hé, we worden niet serieus genomen. We 

doen ons best, maar we krijgen niets voor elkaar. Dat brengt wel onzekerheid bij sommige 

jongeren. Wordt er zogenaamd gezegd dat ze naar ons luisteren en dan gebeurt er niets.” 

Resp 3: “Je moet wel oppassen met wat je nu zegt, je wordt niet serieus genomen door het 
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management, dat is anders dan niet serieus genomen worden.” Resp 2: “Wat voor gevoel ga 

je krijgen als je ergens veel tijd aan hebt besteed, maar er wordt niets mee gedaan (…) wij 

zijn jongeren in jeugdzorg, we moeten leren omgaan met beloftes en vertrouwen, dan moeten 

zij (management) wel het goede voorbeeld geven! Ik vind het een hele slechte zaak.”

 Contact management: 

Uit het vorige citaat blijkt dat het contact met de directie belangrijk is om je als jongere 

serieus genomen te voelen. De veranderingen die de jongeren in de jongerenraad willen 

doorvoeren binnen de instelling moeten altijd via het management gaan. De jongeren zijn dus 

afhankelijk van het contact met het management en de beslissingen die zij maken. Per 

jongerenraad verschilde de tevredenheid over het contact zeer. Bij de ene raad komt het 

management bijna wekelijks langs en worden de jongeren goed op de hoogte gehouden van 

het verloop van het proces. Bij andere jongerenraden hebben de jongeren nauwelijks contact 

met het management en krijgen zij nauwelijks reactie op de ideeën die zij doorspelen aan het 

management. Uit de gesprekken met de jongeren blijkt dat goede communicatie met het 

management en openheid van het procesverloop heel belangrijk zijn voor de 

tevredenheidsbeleving van de jongeren. Toch verloopt de communicatie niet altijd goed 

volgens de jongeren. Een respondent vertelde dat hij een jaar moest wachten op schilders 

nadat hij had aangegeven aan het management dat zijn muren verf nodig hadden, terwijl 

andere groepen helemaal niet hoefden te wachten. Er werd niet aan hem verteld waarom het 

zo lang duurde. Hij had zelf het idee dat het kwam omdat de schilders liever niet in zijn huis 

kwamen. Ook vindt er vaak geen tot nauwelijks terugkoppeling plaats; de jongeren horen niet 

wat er met hun plannen gebeurt en weten niet wanneer zij resultaat kunnen verwachten van 

hun plannen.

Een respondent gaf aan dat een directe lijn tussen de jongeren en het management niet 

mogelijk is omdat jongeren dan met teveel onzinnige vragen zouden komen. Jongeren voelen 

zich niet allemaal vaardig genoeg om direct contact te hebben met het management. Zij 

hebben niet het gevoel dat zij controle hebben over de oplossingen die zij aandragen, omdat 

zij moeten afwachten wat het management met de plannen gaat doen. Interessant is de rol van 

de begeleider hierin. Bij de jongerenraden waarbij de begeleider een actieve communicatieve 

rol innam tussen de jongeren en het management waren de jongeren meer tevreden. Het is 

vaak voldoende als de begeleider van de jongerenraad op de hoogte is van het procesverloop, 

de jongeren hoeven het niet direct te horen van het management. De begeleider kan dus een 

belangrijke rol vervullen als communicatieve brug tussen het management en de jongeren. 
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Natuurlijk blijft het belangrijk dat het management contact houdt met de jongeren, maar de 

begeleider kan de communicatie in goede banen leiden en zorgen dat de jongeren goed 

worden ingelicht over het verloop van het proces.    

Kernpunten van persoonlijke ontwikkeling
 Leerdoelen behalen

 Een paar van de ondervraagde jongeren waren bezig met persoonlijke ontwikkeling binnen 

de jongerenraad. De respondenten gaven aan dat zij leerdoelen hadden en dat zij deze doelen 

probeerden te behalen door deelname aan de raad. Een respondent had veel moeite haar 

mening te geven, in de raad hoopte zij hier beter in te worden. Een andere respondent gaf ook 

aan dat zij aan haar persoonlijk leerdoelen werkte binnen de jongerenraad, zij vertelde het 

volgende:

“Je leert heel veel dingen, bijvoorbeeld accepteren, nee zeggen, compromissen sluiten, 

wat je leert is wel verschillend per persoon. Je kunt dat ook buiten de raad gebruiken. 

Bijvoorbeeld als je het moeilijk vindt om iets aan te geven, dan kan je dat binnen de raad 

leren en dan kun je dat ook buiten de raad gebruiken.”

Respondenten die voor wat langere tijd in de jongerenraad zaten vertelden dat zij binnen de 

jongerenraad hadden geleerd om makkelijker te praten in een groep. Zij gaven aan dat zij bij 

de eerste vergadering nog niets durfden te zeggen, maar na verloop van tijd mondiger waren 

geworden. Een respondent verklaarde in het volgende citaat hoe het voorzitterschap hierin een 

rol kan spelen:

Resp 1: ”De raad is goed voor mensen die onzeker zijn, dan geef je ze gelijk de taak

voorzitter. In het begin zijn ze dan heel onzeker maar dan in verloop van tijd ben je steeds 

vaker aan het woord en krijg je wel zelfvertrouwen. Als voorzitter word je wel zekerder. Als je 

dan iets wint krijg je wel een goed gevoel.” Interviewer : “Hebben jullie ook een zekerder 

gevoel gekregen?” Resp 2: “Niet zekerder, maar je leert wel met meerdere mensen praten. 

Eerst maakte ik niet zo makkelijk contact, je leert de manier waarop je met elkaar kan praten 

enzo, of je op je beurt moet wachten, of je kan inspreken, of je u moet zeggen.”
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 Verantwoordelijkheidsgevoel

Ook gaven de jongeren aan een groter verantwoordelijkheidsgevoel te hebben doordat de 

activiteiten binnen de raad  niet alleen invloed hebben op jezelf, maar ook op de groep of 

groepen jongeren. Respondenten gaven aan dat zij door groepsdruk het gevoel hebben dat zij 

dingen wel moeten doen, dat geeft hen het gevoel van verantwoordelijkheid. Eén van de 

respondenten vertelde het volgende:

“Door de jongerenraad voel ik me sowieso verantwoordelijker, sommige dingen moet 

je gewoon doen, anders kijkt iedereen je kwaad aan.” 

Op de vraag of jongeren nog meer verantwoordelijkheid zouden willen, werd 

afwijzend geantwoord. In de interviews werd hen gevraagd of zij bijvoorbeeld meer te zeggen 

wilden hebben over problemen die spelen op nationaal niveau of over managers die worden 

aangenomen bij het instellingsbestuur. De meeste jongeren hebben hier geen behoefte aan, 

maar een enkeling zag dit wel zitten. Een jongen vertelde bijvoorbeeld het volgende:

“Ik heb slechte ervaringen gehad met volwassenen en daarom lijkt het me wel 

goed als ik iets te zeggen heb over de managers die hier worden aangenomen. Niet iedereen 

kan dat, maar sommige jongeren wel.” 

De respondent gaf aan dat niet alle jongeren deze verantwoordelijkheid aan zullen kunnen, 

maar dat de jongeren die het wel aankunnen de verantwoordelijkheid zouden moeten krijgen 

vanwege slechte ervaringen in het verleden.  

 Van elkaar leren

De jongeren gaven aan op sociaal niveau van elkaar te leren in de jongerenraad. De jongeren 

vertelden veel over het leren omgaan met elkaar. Een jongere vertelde dat hij bij de 

jongerenraad had geleerd om conflicten op een rustige manier op te lossen. Hij vertelde het 

volgende:

“Bijvoorbeeld als ik op verlof ben en dan heb ik ruzie dan ga ik er eerst even over 

nadenken net als bij de jongerenraad als er een probleem is. Dan praat ik er gewoon rustig 

over. Als je rustig blijft, bereik je veel meer.” 
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De respondenten gaven aan dat zij bij de jongerenraad leren om met elkaar te praten en dat dit 

helpt bij het oplossen van conflicten of problemen. In de raad moeten de jongeren met elkaar 

communiceren en samen naar oplossingen zoeken voor problemen, de jongeren zagen dat als 

een goede leerweg. Zij vertelden ook buiten de raad te kunnen profiteren van hun ervaring in 

de jongerenraad. Een respondent gaf aan op zijn werk ook makkelijker mee te kunnen 

discussiëren door zijn ervaring in de raad. Toch gaf hij gelijk na dit te hebben gezegd aan dat 

hij niet in de raad zit om te leren, hij was binnen de raad vooral uit op discussiëren, niet als les 

maar als bezigheid. 

 Met elkaar omgaan

Volgens de jongeren is de sociale omgang binnen de jongerenraad anders dan buiten de 

jongerenraad. De jongeren gaven aan op andere wijze met elkaar te communiceren binnen de 

jongerenraad, zo blijkt uit deze citaten:

Resp 1: “Als je kijkt hoe er op er in de groep met elkaar wordt omgegaan en als je 

kijkt hoe er in de jongerenraad met elkaar wordt omgegaan. Het is anders hoe jongeren met 

elkaar praten”.  Resp 2: “Je praat met meer verantwoording, je denkt meer na. In de groep 

als je over een trampoline begint zegt de één, ‘dat is kinderachtig’ en de ander ‘ach houd je 

bek toch dicht’, maar binnen de jongerenraad wordt er met respect naar elkaar geluisterd.” 

Resp 3: “Toen ik net bij de jongerenraad kwam, praatte ik vooral popiejopiepraat: ‘je weet 

toch’  enzo. Maar nu kan ik ook serieus praten als dat nodig is. Dat heb ik bij de raad geleerd 

en dat kan ik ook gebruiken bij een sollicitatiegesprek of bij een baas”.  

De jongeren gaven aan dat het prettig is om binnen de jongerenraad serieus met elkaar te 

kunnen praten. Uit het vorige citaat blijkt dat er buiten de raad nauwelijks op serieuze toon 

met elkaar wordt gesproken. Naar elkaar luisteren en serieus op elkaar reageren is daardoor 

iets wat volgens de respondenten binnen de raad wordt gewaardeerd. 

 Training

De geïnterviewde jongeren hadden een communicatie- en vergadertraining gevolgd. De 

jongeren vertelden dat zij leerden bij de training maar dat zij deze kennis nauwelijks 

gebruiken tijdens de raadsbijeenkomsten. Een respondent die zelf niet langer actief is binnen 

een jongerenraad gaf aan dat er bij een training meer geleerd kon worden dan binnen een 

normale vergadering. De andere respondenten gaven aan tijdens het vergaderen net zoveel te 

leren als bij een training. 
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Kernpunten van sociale voordelen
 Even weg zijn

De geïnterviewde jongeren gaven aan dat zij ook graag bij de jongerenraad zitten omdat de 

vergaderingen en andere bijeenkomsten de mogelijkheid geven om even weg te zijn van de 

leefgroep.

“Ik zit op besloten (besloten leefgroep) en dan mag je eigenlijk niets maar ik mocht 

wel van het begin af aan mee met allemaal dingen van de jongerenraad zoals het JWB en de 

landelijke dag, dat is gewoon leuk!.’”

De jongeren mogen vaak niet weg van de groep. Met de jongerenraad mogen de jongeren 

daarentegen op bezoek bij andere instellingen of soms samen leuke dingen doen zoals uit eten 

gaan. In de interviews gaven de jongeren aan dat de mogelijkheid om even weg te zijn heel 

fijn is. Toch zijn de sociale voordelen niet het doorslaggevende doel voor de jongeren, zo 

blijkt uit het volgende citaat:

“Als deze gezelligheid er niet zou zijn zou ik alsnog wel bij de jongerenraad gaan, 

gewoon om mensen op het terrein te verdedigen. Maar toch maakt het de jongerenraad wel 

leuker en gezelliger. Ik ga er met veel plezier naar toe!.”

 Serieus met elkaar praten

De sfeer bij de jongerenraad is zowel gezellig als serieus. De respondenten vertelden dat de 

serieuzere sfeer hen het gevoel geeft dat zij beter hun verhaal kwijt kunnen; de jongeren 

‘snappen elkaar’ onderling. Toch waren er ook twee respondenten die aangaven dat zij 

vonden dat er te moeilijke woorden werden gebruikt tijdens de vergadering, zij vinden dat niet 

‘relaxt’. De contacten onderling zijn niet zozeer om vrienden met elkaar te worden, maar wel 

om met elkaar te praten en elkaar te ontmoeten, bleek uit de interviews. 

 Uitstapjes

De uitstapjes blijken een belangrijk deel van de jongerenraad. Wanneer er tijdens de 

interviews werd gevraagd wat er anders zou moeten, dan noemden de respondenten ‘meer 

uitstapjes’. De jongeren vertelden dat de uitstapjes ook een goede manier waren om elkaar 

beter te leren kennen. Doordat ze elkaar beter leren kennen, kunnen ze ook beter overleg 

voeren in de jongerenraad. 

 Beloning
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De jongeren worden ook beloond voor hun inzet, door middel van geld en soms snoep. Ook 

voor de deelname aan het interview kregen de jongeren snoep, op aanraden van een adviseur. 

De jongeren gaven echter in het interview aan dat zij niet bij de jongerenraad zitten voor de 

beloning. 

Conclusie     

Het doel van jongeren bij het deelnemen aan een jongerenraad is onderzocht aan de 

hand van 16 diepte-interviews met jongeren die deelnemen aan een jongerenraad in de 

jeugdzorg en observaties bij jongerenraadbijeenkomsten. Daarnaast is er ook aandacht besteed 

aan mogelijke knelpunten die de uitvoering van deze vorm van jongerenparticipatie 

belemmeren. Bij de interviews is rekening gehouden met drie mogelijk doelen van 

participeren in een raad: persoonlijke ontwikkeling, inspraak en sociale voordelen. Uit 

vooronderzoek was gebleken dat er een theoretische discussie is tussen de eerste twee doelen. 

In het ene onderzoek wordt het leereffect van participatie bewezen terwijl in een ander 

onderzoek geen leereffect wordt gevonden. Hierdoor worden verschillende conclusies 

getrokken over de juiste doelstelling van jongerenparticipatie: persoonlijke ontwikkeling of 

inspraak. Daarnaast bleek uit onderzoek dat ook sociale voordelen een doel kunnen zijn bij 

jongerenparticipatie. 

Het hebben van inspraak is het belangrijkste doel bij de deelname aan een 

jongerenraad, zo bleek uit de interviews. De respondenten vertelden wel dat zij zich ook 

persoonlijk ontwikkelen en sociale voordelen behalen in de raad. Jongeren die heel actief 

bezig zijn met hun persoonlijke leerdoelen vonden persoonlijke ontwikkeling bijna net zo 

belangrijk als inspraak. Jongeren die op besloten leefgroepen verblijven vonden de sociale 

voordelen belangrijker dan de jongeren op een open leefgroep. Toch werden niet persoonlijke 

ontwikkeling of sociale voordelen genoemd als hét doel van jongerenparticipatie, maar 

inspraak.

Kernpunten van inspraak zijn volgens de respondenten: iets kunnen doen voor 

anderen, iets bereiken, invloed hebben en contact met het management. Inspraak hebben is 

niet alleen voor jezelf positief, maar vooral ook voor andere jongeren in jeugdzorg, zo 

meldden de respondenten. Iets bereiken was voor de jongeren wel belangrijk maar geen 

vereiste. Kernpunten van persoonlijke ontwikkeling zijn: leerdoelen behalen, 

verantwoordelijkheidsgevoel, van elkaar leren, met elkaar omgaan en training. De jongeren 

leren vooral veel van elkaar. In de jongerenraad leren ze onder andere luisteren naar elkaar, in 
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een groep praten, een gesprek leiden en serieuze gesprekken voeren. Tot slot zijn de 

kernpunten van sociale voordelen: even weg zijn, serieus met elkaar praten, uitstapjes en 

beloning. De respondenten gaven aan dat de jongerenraad hen de mogelijkheid geeft even 

weg te zijn van de leefgroep, dit waarderen zij zeer. De beloning die zij kregen is voor de 

respondenten geen reden om aan de jongerenraad deel te nemen. 

De respondenten gaven aan dat slechte communicatie met het management een 

knelpunt is. Door gebrekkige terugkoppeling en onduidelijkheid over het procesverloop 

worden de inspraakmogelijkheden belemmerd. Ook duurt het lang voordat de plannen van de 

jongeren worden doorgevoerd in het beleid. Hierdoor hadden de respondenten niet het gevoel 

dat zij controle hebben over het beleid. Er zijn volgens de jongeren geen knelpunten die 

persoonlijke ontwikkeling en het verkrijgen van sociale voordelen belemmeren.

Soms werd er in een interview aangegeven dat inspraak het belangrijkst is terwijl de 

respondent geen probleem had dat hij wilde oplossen of had opgelost. Op dit soort momenten 

leek het antwoord niet overeen te komen met de praktijk. Daarom is herhaaldelijk en op 

verschillende wijze aan de jongeren gevraagd wat hun doelstelling is. De jongeren bleven 

volhouden dat de mogelijkheid tot inspraak het belangrijkst is van de jongerenraad. Het is 

mogelijk dat er een discrepantie zit tussen wat de jongeren denken dat hun doel is en wat het 

doel werkelijk is diep van binnen. Dit onderzoek geeft een betrouwbaar beeld van het doel 

van de jongeren zoals zij het zelf ervaren. 

Alle respondenten namen deel aan een jongerenraad die aangesloten is bij het 

JeugdWelzijnsBeraad (JWB). Via het JWB hebben de jongerenraden invloed op elkaar. 

Hierdoor kan het zo zijn dat een steekproef van jongerenraden die niet aangesloten zijn bij het 

JWB andere resultaten oplevert. Er moet ook rekening worden gehouden met het feit dat 

jongeren die op besloten of gesloten afdelingen zitten meer op zoek zijn naar sociale 

voordelen. De andere jongeren vinden de sociale voordelen makkelijker op andere plekken. 

Tot slot kan nog worden toegevoegd dat tijdens de laatste interviews geen nieuwe informatie 

meer naar voren werd gebracht door de respondenten. Hieruit kan worden geconcludeerd dat 

de respondenten een volledig beeld hebben gegeven van de situatie.  

Discussie 

Dit artikel begon met een theoretische discussie over de doelstelling van 

jongerenparticipatie. Deze discussie eindigde in een vraag: is participatie een middel ter 

ontwikkeling van jongeren, een belangenbehartigingsinstrument of een manier om sociale 

voordelen te behalen? Het behalen van sociale voordelen bleek wel mee te spelen, maar bleek 
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geen hoofddoel en er waren geen knelpunten die het behalen van sociale voordelen 

belemmerden. Inspraak en persoonlijke ontwikkeling bleken met elkaar verbonden te zijn. Het 

woord ‘of’ in de vraag hierboven geeft aan dat er een keuze moet worden gemaakt tussen de 

doelen. Toch bleek aan het einde van dit onderzoek dat het niet om een ‘of-vraag’ moet gaan 

maar dat inspraak en ontwikkeling met elkaar verbonden zijn. Uit de literatuur blijkt namelijk 

dat persoonlijke ontwikkeling in verband staat met verschillende factoren die relevant zijn bij 

het hebben van inspraak. Het hebben van succes heeft bijvoorbeeld een positieve invloed op 

ontwikkeling (Cavell et al., 2006). Ook is het voor de ontwikkeling belangrijk dat jongeren 

bezig zijn met activiteiten die relevant zijn voor henzelf (Hundeide, 2001). In de literatuur 

wordt verder aangegeven dat een context waarin een actieve houding en het nemen van 

initiatief wordt gestimuleerd, positieve invloed heeft op de ontwikkeling.

Goede inspraakmogelijkheden hebben in het licht bezien van deze theorie een 

positieve invloed op de persoonlijke ontwikkeling van jongeren. De inspraakmogelijkheden 

nodigen zowel uit tot een actieve houding als tot het bezig zijn met activiteiten die relevant 

zijn voor jongeren zelf. Met goede inspraakmogelijkheden krijgen jongeren daarbij kans op 

succes. Dus door te zorgen dat de kernpunten van inspraak (zoals aangegeven in de 

interviews) optimaal zijn, worden twee vliegen in één klap geslagen. Zowel de 

inspraakmogelijkheden als de omstandigheden voor de jongeren om zich te ontwikkelen 

worden geoptimaliseerd. Er hoeft daarom geen keuze gemaakt te worden tussen beide doelen. 

Om de inspraakmogelijkheden te optimaliseren kan er rekening worden gehouden met 

de volgende kernpunten. Ten eerste kan inspraak ook voor anderen zijn. De jongerenraad is 

op dit moment nog onbekend bij de andere jongeren in de instelling. Een grotere bekendheid 

van de jongerenraad bij de andere jongeren kan er voor zorgen dat meer jongeren met hun 

ideeën of problemen naar de jongerenraad toestappen zodat de jongerenraad een grotere groep 

kan vertegenwoordigen. Daarbij kan een grotere bekendheid zorgen voor meer waardering 

van andere jongeren.

Ten tweede kan de communicatie met het management worden verbeterd. Het is 

belangrijk voor jongeren om serieus genomen te worden en om successen te behalen. De 

communicatie loopt vaak niet optimaal bij de jongerenraden. Wellicht kan de begeleider hier 

een grotere rol in gaan spelen. Door de jongeren goed op de hoogte te houden van het proces 

en te zorgen dat zij niet onnodig lang hoeven te wachten, voelen zij zich serieuzer genomen 

en kunnen hun belangen beter worden behartigd.

Door de jongeren te beschouwen als serieuze adviseurs van het beleid krijgen zij de 

mogelijkheid om deel uit te maken van het beleidsproces. Cliëntparticipatie is immers een 
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middel om de belangen van de cliënt zichtbaarder te maken en de positie van de cliënt te 

versterken. Uit de interviews komt naar voren dat er ook een ontwikkelingsaspect is gebonden 

aan jongerenparticipatie. Bij de vormgeving van jongerenparticipatie hoeft hiermee echter niet 

expliciet rekening te worden gehouden, omdat de persoonlijke ontwikkeling vanzelf op gang 

kan komen in een omgeving die een actieve houding stimuleert en waar successen worden 

behaald. Het beleid veranderen gaat echter niet vanzelf. Als we er vanuit gaan dat jongeren 

zich meer ontwikkelen naarmate zij zich meer inzetten en succes behalen, zou ook het 

ontwikkelingseffect versterken wanneer meer wordt ingegaan op de wensen van de jongeren. 

En de wens van de jongeren is inspraak hebben op het beleid in de instelling, voor henzelf en 

voor andere jongeren in de jeugdzorg.     
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Bijlagen
Interview schema

1) Welkom en kort uitleggen wat ik onderzoek en waar het interview over zal gaan-> 
driedeling inspraak, persoonlijke ontwikkeling en sociale voordelen
 Informeren of er mag worden opgenomen!

2) Kort voorstellen – Leeftijd? Hoe bij de jongerenraad gekomen, en hoelang bij JR 
actief?

3) Hoe belangrijk is het voor jou binnen de JR om inspraak te hebben?

Hoe nu? Wat is gewenst?
-Eigen inbreng

(onderwerp keuze bv)
- Adviseren of constateren?
-Communicatie JR en bestuur
-Inlichting/informatie voorziening
-Output/wat bereikt?
-Serieus genomen
-Verantwoordelijkheid
-Eventueel conclusie

4) Hoe belangrijk is het om binnen de JR persoonlijk te ontwikkelen?

Hoe nu? Wat is gewenst?

-Aandacht voor workshops/trainingen
-Is het leuk om te duscusieren/
debatteren binnen de raad?
-Leer je daarvan?
-Leer je van elkaar (op sociaal vlak)?
-Beter presteren door bij zijn jongeren?
-Inlvloed op gedrag buiten de raad?
-Invloed op politieke houding later?

5) Hoe belangrijk is het om sociale voordelen te behalen binnen de jongerenraad?

Hoe nu? Wat is gewenst?
-Vriendschappen binnen JR?
-Hoe is sfeer?
(gezellig/serieus)
-Beinvloedt ook gedrag buiten de raad?
(b.v. nu makkelijker ander begrijpen/ luisteren)
-Kun je je verhaal kwijt bij de anderen?
-Weg zijn van de groep?
-Beloning?

6) Afsluiting met opsomming wat er is gezegd, bevestiging vragen bij jongeren of mijn 
opvatting juist is. Opsomming richten op hoofdvraag, wat is het belangrijkst?

7) Bedanken, en vragen of het eventueel mogelijk is nog een keertje te bellen wanneer er 
toch iets niet duidelijk blijkt te zijn.


