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 Verantwoording

Deze publicatie doet verslag van het PAja!-traject bij Stichting de Volksbond in Amsterdam. 
De Volksbond richt zich op het aanbieden van zorg, ondersteuning, dagbesteding en begeleiding 

aan dak- en thuislozen en mensen met GGZ en OGGZ problematiek. Het Verwey-Jonker Instituut heeft 
de activiteiten van het keuringsteam, bestaande uit bewoners van Volksbond-locaties in Amsterdam, 
negen maanden lang gevolgd. Het rapport is tot stand gekomen door te participeren in trainingen en 
bijeenkomsten en daarvan verslag te doen. Verder bevat het de uitkomsten van interviews met betrok-
kenen, indrukken uit het door de bewoners uitgevoerde onderzoek en de analyse van de projectuitvoe-
ring en projectopbrengsten.

Deze rapportage kon slechts tot stand komen dankzij de inbreng van de mensen die de participatie-
audits bij de Volksbond in Amsterdam gestalte gaven. In de allereerste plaats uiteraard de leden van 
het keuringsteam: Gerrit, Ron, Ivy, Nigel, Johnny, Frits, Fasil en Mike. Daarnaast de begeleiders Saskia 
Hockers van Studio Abbestede en Rob Jezek van het Projektenburo Amsterdam. Ook de Trainers In 
Opleiding, Christanne, Christiaan, Daphne, David en Hans, en ondersteuner Simon, hebben veel tijd en 
energie in het project gestoken. Verder willen we Simone van Leeuwen hier noemen; zij heeft als 
onafhankelijk voorzitter opgetreden tijdens de keurings- en herkeuringsbijeenkomsten. Tot slot bedan-
ken wij stagiaire Lieke Wissink die veel werk heeft verzet in de monitoring: zij was bij alle bijeenkom-
sten van het keuringsteam aanwezig, nam veel interviews af en was onmisbaar in het gehele traject.  

Ervaringen, meningen en commentaar van bovengenoemde personen waren onmisbaar voor het 
schrijven van dit rapport en hebben er kleur aan gegeven. De auteurs zijn echter verantwoordelijk 
voor de inhoud. 

Het Verwey-Jonker Instituut en de Volksbond zijn eigenaars van de methode van de participatie-
audit PAja! (als afkorting ontstaan uit de naam van het pilot project Participatie Audit (zwerf)jongeren 
Amsterdam). Zij hebben in samenwerking met het Projektenburo en de gemeente Amsterdam de 
methode getest en doorontwikkeld in de praktijk van de opvang van zwerfjongeren (2008-2009). 

Het Verwey-Jonker Instituut en de Volksbond hebben met PAja! tot doel om bij te dragen aan de 
versterking van de participatie, invloed en empowerment van cliënten en het via keuringen ‘van 
onderop’ bijdragen aan kwaliteitsverbetering daarvan. Met het oog daarop wil PAja! het werken met 
participatie-audits in de sectoren van onder andere welzijn, samenlevingsopbouw, jeugdbeleid, 
(jeugd)zorg, maatschappelijke opvang bevorderen. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met lokale en 
regionale organisaties, groepen gebruikers van voorzieningen of diensten (cliënten, klanten, buurtbe-
woners en zelforganisaties) en waar mogelijk en gewenst ook met overheden. Sinds 2007 vinden er 
PAja!-trajecten plaats onder uiteenlopende doelgroepen in allerlei steden. PAja! is in 2012 als ‘veelbe-
lovende interventie’ opgenomen in de kennisbank Effectieve Interventies van MOVISIE. In 2009 won 
PAja! Amsterdam de aanmoedigingsprijs voor de Altijd Onderwegprijs. En in 2011 won PAja! de ‘Out of 
the Box’-prijs, omdat ze de ketenpartners in Den Haag dat jaar het meest stimuleerde om ‘Out of the 
Box’ te denken. 

Meer informatie is te vinden via www.volksbond.nl of www.verwey-jonker.nl. 

 

http://www.volksbond.nl
http://www.verwey-jonker.nl
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 Voorwoord

De Stichting Volksbond Amsterdam heeft in haar beleid cliëntparticipatie al vele jaren prominent op de 
voorgrond staan. PAja! is bij uitstek de methodiek om niet alleen de wensen van cliënten in kaart te 
brengen, maar cliënten ook daadwerkelijk te laten participeren in het onderzoek. Anders dan in een 
regulier cliënttevredenheidsonderzoek is het hier de doelgroep zelf die de vragenlijst samenstelt en de 
interviews afneemt. Het is met recht een onderzoek voor en door cliënten. Tot voor kort werd de 
methodiek succesvol ingezet bij de doelgroep jong volwassenen, maar was nog niet toepasbaar op 
onze oudere cliënten. 

In 2012 deed zich de kans voor PAja! breed in te zetten binnen de organisatie. Eind 2011 werd er 
namelijk vanuit de landelijke overheid een stimuleringsmaatregel ingezet voor de langdurige GGZ zorg 
in 2012. Dankzij deze extra financiële middelen kon een lang gekoesterde wens worden vervuld, te 
weten: PAja! passend maken voor andere doelgroepen dan alleen jongeren.

In samenwerking met Studio Abbestede, het Projektenburo en het Verwey-Jonker Instituut is uitvoering 
gegeven aan een gezamenlijk opgesteld projectplan, waarbij cliënten van de RIBW’s de PAja! uitvoe-
ren. Het project moest naast een beter inzicht in de wensen van onze cliënten ook een “handboek” 
PAja! opleveren, waarmee een basis zou zijn gelegd voor een breed toepasbare methodiek.

Door de grote inzet van de medewerkers van de betrokken organisaties en het enthousiasme van onze 
cliënten is dit project succesvol afgerond. In 2012 was de werkdruk door tal van ander projecten zowel 
voor medewerkers als participerende cliënten groot. Als coördinator van het project ben ik blij dat het 
ondanks dat toch gelukt is en het gewenste resultaat is bereikt.

Het project is zeker niet “vanzelf” gegaan, maar door het enthousiasme en de vasthoudendheid van 
alle betrokken heeft de Volksbond nu een methodiek die breed inzetbaar is en kan worden uitgevoerd 
door de eigen medewerkers en cliënten. Waarvoor dank!

Jan Willem Vreeken
Kwaliteitscoördinator
Stichting Volksbond Amsterdam
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 Samenvatting 

 PAja! bij de Volksbond in Amsterdam

Stichting de Volksbond Amsterdam richt zich op het aanbieden van zorg, ondersteuning, dagbesteding 
en begeleiding aan dak- en thuislozen en mensen met ggz en oggz problematiek. De Volksbond heeft 
op verschillende van haar opvanglocaties een PAja! laten uitvoeren. De kern van deze methodiek is dat 
bewoners/cliënten in zorg- en welzijnsvoorzieningen zelf hun begeleiding of opvang beoordelen. Ze 
voeren hiervoor een onderzoek uit onder medecliënten: Wat vinden zij van de opvang en begeleiding? 
En hoe denken de cliënten dat de kwaliteit verbeterd kan worden? Door PAja! kunnen instellingen de 
eigen dienstverlening verbeteren, met de ervaring en kennis van hun cliënten. Een team van bewo-
ners/cliënten volgt een training waarin diverse onderzoeksvaardigheden geoefend worden, zoals 
gesprekstechniek, enquêteren, data verwerken en presenteren. Hierna nemen zij hun instelling(en) 
onder de loep: ze interviewen medecliënten en keuren de voorzieningen en de geboden begeleiding. 
Tijdens een ‘keuringsbijeenkomst’ presenteren ze de uitkomsten van dit onderzoek aan vertegenwoor-
digers van de instelling en stellen veranderingen voor. De instelling gaat aan de slag met een gezamen-
lijk ‘verbeterplan’. Na een tijdje vindt een ‘herkeuring’ plaats: zo kan het onderzoeksteam nagaan of 
de beloofde kwaliteitsverbetering heeft plaatsgevonden. 

De Volksbond heeft het traject uit laten voeren onder vier RIBW (Regionale Instelling voor 
Beschermd Wonen) en MO (Maatschappelijke Opvang) locaties: 

Jan Rebelstraat  75 opvangplekken
Fokke Simonszstraat 25 opvangplekken
Het Westhuis  23 opvangplekken
De Brecht   35 opvangplekken

De uitvoering van PAja! vond plaats in de periode september 2012 tot juli 2013. Studio Abbestede en 
het Projektenburo Amsterdam begeleidde het keuringsteam. Het Verwey-Jonker Instituut had een 
methodiekbegeleidende rol in het uitvoeringsproces. 

Vernieuwende elementen
In dit nieuwe traject werden een aantal elementen aan de PAja!-methodiek zoals beschreven in het 
PAja!-handboek (Mak en Davelaar, 2009), toegevoegd. Een eerste vernieuwing is het trainen van een 
aspirant trainingsgroep bestaande uit medewerkers van de Volksbondlocaties, de TIO’s (Trainers In 
Opleiding). Zij werden toegerust om vervolgtrajecten van PAja! bij de Volksbond te kunnen uitvoeren. 
PAja! wordt hierdoor ‘meer van de instelling zelf’. Ook zijn informatiesessies voor medewerkers een 
nieuw element; uit de voorgaande trajecten blijkt dat hier behoefte aan is om het draagvlak voor een 
PAja!-traject in op de verschillende locaties te verkrijgen. Tot slot is een PAja! met als doelgroep 
volwassenen van RIBW en MO locaties nieuw. Het gaat hierbij om ggz- en oggz-cliënten die bijna alle-
maal al enige ervaring hebben met inspraak en participatie binnen de Volksbond. Een uitgebreide 
beschrijving van deze vernieuwde elementen, is te vinden in de pdf Vernieuwde Elementen bij de 
Handleiding van PAja!. 

Stappen in het keuringstraject
Het keuringsteam begon met dertien cliënten in oktober 2012 en eindigde de werkzaamheden in juni 
2013. De cliënten volgden eerst een aantal trainingen over participatie, PAja!, het opstellen van vra-
genlijsten en interviews afnemen. Ook oefenden de cliënten van het keuringsteam tussendoor regel-

http://www.verwey-jonker.nl/participatie/publicaties/clientenparticipatie/bewoners-keuren-de-opvangvoorziening
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matig met een TIO op hun eigen locatie. Vanaf december 2012 is het keuringsteam, met input uit de 
trainingen, begonnen met het afnemen van de vragenlijsten op de verschillende te keuren locaties. Er 
is geprobeerd om op elke locatie zoveel mogelijk bewoners te interviewen binnen de beschikbare tijd. 
Hierna zijn de vragenlijsten geanalyseerd en werden de keuringsbijeenkomsten voorbereid. Omdat op 
drie van de vier locaties de respons vrij laag was, zijn de resultaten hier nog ter verificatie aan de 
kerngroep (inspraakorgaan bestaande uit bewoners) van elk van deze locaties voorgelegd. De resulta-
ten werden herkend. Vervolgens presenteerden de cliënten van het keuringsteam de resultaten van 
het onderzoek onder medebewoners en aan de betrokken medewerkers op elk van de vier locaties 
(soms met ondersteuning door leden van de kerngroep), onder leiding van een onafhankelijke voorzit-
ter. Daarna werd er gezamenlijk een reparatieplan gemaakt en volgden, na ongeveer zes tot acht 
weken, de herkeuringsbijeenkomsten op drie locaties. Verbeterpunten op de locaties lagen op het vlak 
van medische voorzieningen, de klachtenregeling, de dienstverlening van het FIBU, personeelsbeleid, 
spelletjes op de locatie en hygiëne. 

Tijdens de keuringen kwam het gesprek tussen cliënten en de medewerkers goed op gang. Tijdens 
de herkeuringsbijeenkomsten bepaalden de cliënten of hun locatie wel of geen certificaat kreeg voor 
haar inzet om werk te maken van de uitkomsten van de keuring. Bij twee locaties was er veel gebeurd. 
Deze locaties kregen dan ook van het keuringsteam het certificaat ‘cliëntenproof’ uitgereikt. Eén 
locatie had nog niet voldoende gedaan met alle verbeterpunten. Daar werd besloten om het certificaat 
nog niet uit te reiken maar na acht weken nog een herkeuring te houden. Vervolgens is het certificaat 
alsnog uitgereikt. Op een vierde locatie werd door omstandigheden geen herkeuring meer gehouden. 
Naar aanleiding van de reparatieplannen zijn er op drie locaties zaken verbeterd op het gebied van 
klachtenafhandeling. Op één locatie zijn de medische voorzieningen verbeterd en is er een gesprek 
geweest met het FIBU, de organisatie die financiën van bewoners beheert (zij gaan naar aanleiding 
hiervan hun dienstverlening verbeteren). Op een andere locatie zijn kookgroepen voor bewoners 
gestart. Tot slot is er een compleet schoonmaakrooster gemaakt en komen er meer spelletjes op de 
derde locatie. 

Resultaten 
We kunnen concluderen dat PAja! bij de Volksbond in Amsterdam redelijk succesvol is verlopen. PAja! 
blijkt niet alleen een methode te zijn voor jongeren, zoals uit eerdere PAja!’s al bleek, maar ook 
geschikt voor volwassen cliënten van RIBW en MO locaties. Wel zijn hiervoor wat aanpassingen nodig, 
zoals het zo eenvoudig mogelijk opzetten van het traject en meer ondersteuning voor de cliënten. Ook 
dienen er andere verwachtingen te zijn ten aanzien van de resultaten. Deze cliënten hebben al een 
heel leven achter zich. Successen liggen in het zetten van kleine stapjes, zoals iets mondiger worden. 
In plaats van de nadruk te leggen op persoonlijke ontwikkeling, gaat het er veel meer om dat de 
cliënten inspraak hebben en het gevoel krijgen dat ze serieus genomen worden door de instelling. Dit 
is in dit traject gelukt. Hiernaast heeft het project geresulteerd in een kwaliteitsverbetering van de 
deelnemende Volksbondlocaties. Betrokkenen zijn aan de slag gegaan met de reparatieplannen. Een 
flinke hoeveelheid concrete acties zijn in gang gezet die zijn gericht op zowel praktische verbeteringen 
als op veranderingen binnen de begeleiding van cliënten en de dienstverlening van andere partijen als 
het FIBU en de GGD. Er zijn concrete verbeteringen op de locaties ingevoerd. 

De TIO’s zijn na dit PAja!-traject in staat om met enige ondersteuning, zelf een PAja! op hun locatie 
uit te voeren. Het TIO- traject heeft er echter niet toe geleidt dat PAja! nu echt van de instelling zelf 
is geworden, doordat veel van de opgeleide TIO’s inmiddels niet meer bij de Volksbond werkzaam zijn.    

Verder bleek uit de voorgaande PAja!-trajecten dat er behoefte is aan meer draagvlak voor het 
PAja!-traject onder de medewerkers van de instelling. Dit bleek ook tijdens dit traject weer moeilijk te 
realiseren. Het traject voor de ondersteuners bij de Volksbond kwam nauwelijks van de grond, doordat 
er te weinig ondersteuners waren. 

Dit PAja!-traject bij de Volksbond was na het eerdere traject met jongeren in Amsterdam en trajec-
ten in Den Haag en Almere, het vierde PAja!-traject dat plaatsvond. Parallel aan dit traject in Amster-
dam liep ook een PAja! project bij volwassenen in Den Haag geheel toegespitst op dagbesteding (Dave-
laar en van Mierlo, 2013). Door de vernieuwde elementen heeft dit traject veel methodische aan-
dachtspunten opgeleverd waar vervolgtrajecten hun voordeel mee kunnen doen. Deze betreffen het 
werken met de doelgroep volwassen cliënten van RIBW en MO locaties, het TIO-traject, het werken 
aan draagvlak door de inzet van ondersteuners. 
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Het PAja!-traject bij de Volksbond is inmiddels helemaal afgerond. Het is nu zaak om de participatie 
van cliënten in de instellingen blijvend te versterken. Door PAja! heeft de participatie van cliënten op 
RIBW en MO locaties in elk geval een impuls gekregen. 

    
Leeswijzer
In het eerste hoofdstuk gaan we in op PAja! en de inhoud van de methodiek. In hoofdstuk 2 en 3 
beschrijven we de voorbereidende fase (hierbij gaan we ook in op de vernieuwende elementen) en 
uitvoerende fase van PAja! in Amsterdam. Aan de hand van het stappenplan gaan we in op hoe PAja! is 
geïmplementeerd op de vier locaties. In hoofdstuk 4 staan de resultaten uit de monitoring centraal. 
Eerst staan we stil bij het functioneren van het keuringsteam en de resultaten van de interviews met 
de cliënten van dit team. Hierna gaan we in op het train-de-trainers traject en de resultaten van de 
interviews met de TIO’s. Vervolgens bespreken we het verloop van de informatiebijeenkomsten voor 
ondersteuners en hierna de resultaten van de interviews met de trainers. Ten slotte gaan we in op 
onze bevindingen naar aanleiding van onder meer onze participerende observatie. In hoofdstuk 5 
beschrijven we het verloop van de keuringsbijeenkomsten en de reparatieplannen die hieruit voort-
vloeiden. Ook staan we stil bij de herkeuringsbijeenkomsten: wat hebben de reparatieplannen in gang 
gezet bij op de locaties? Het rapport sluit af met in hoofdstuk 6 conclusies en aanbevelingen. 
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1 Wat is PAja!?

In dit hoofdstuk beschrijven we wat de Participatie Audit (PAja!) inhoudt. We gaan eerst in op de 
ontstaansgeschiedenis van PAja!. Vervolgens staan we stil bij de inhoud van de methodiek. 

1.1 Ontstaansgeschiedenis van PAja! 

In 2007 lanceerde Stichting de Volksbond Amsterdam (zij biedt zorg, ondersteuning en begeleiding aan 
dak- en thuislozen en mensen met GGZ en OGGZ problematiek) het idee voor PAja!. Bewoners/cliënten 
in zorg- en welzijnsvoorzieningen beoordelen hierbij zelf hun begeleiding of opvang. De methodiek is 
samen met het Verwey-Jonker Instituut en het Projektenburo Amsterdam ontwikkeld en bevat onder 
andere een handboek1 met een stappenplan waarmee instellingen en gemeenten zelf concreet aan de 
slag kunnen gaan. De Volksbond en het Verwey-Jonker Instituut zijn eigenaars van de methode.

De ontwikkelde methodiek is van oktober 2008 tot en met juni 2009 uitgetest door de PAja!-pilot 
binnen vier opvangvoorzieningen van de Volksbond in Amsterdam.2 Doelgroep van de PAja!-pilot waren 
Amsterdamse thuisloze jongeren (cliënten van de Volksbond). Na deze eerste PAja! volgden meerdere 
projecten. Zo zijn er PAja!’s uitgevoerd met zwerfjongeren van opvanglocaties in Den Haag en Almere. 
In Den Haag is een PAja! gedaan met volwassenen die gebruikmaken van dagbestedingsvoorzieningen. 
En vanaf begin 2013 werden elf Utrechtse voorzieningen door jongeren onderzocht, waarmee vrijwel 
de gehele keten voor risicojongeren wordt doorgelicht. 

1.2 De PAja! methodiek 

PAja! staat voor Participatie Audits in zorg en welzijn. De kern van deze methodiek is dat bewoners/
cliënten in zorg- en welzijnsvoorzieningen zelf hun begeleiding of opvang beoordelen. Ze voeren 
hiervoor een onderzoek uit onder medecliënten: Wat vinden zij van de opvang en begeleiding? En hoe 
denken de cliënten dat de kwaliteit verbeterd kan worden? Door PAja! kunnen instellingen de eigen 
dienstverlening verbeteren, met de ervaring en kennis van hun cliënten. 

Een team van bewoners/cliënten volgt een training waarin diverse onderzoeksvaardigheden geoe-
fend worden, zoals gesprekstechniek, enquêteren, data verwerken en presenteren. Hierna nemen zij 
hun instelling(en) onder de loep: ze interviewen medecliënten en keuren de voorzieningen en de 
geboden begeleiding. Tijdens een ‘keuringsbijeenkomst’ presenteren ze de uitkomsten van dit onder-
zoek aan vertegenwoordigers van de instelling en stellen veranderingen voor. De instelling gaat aan de 
slag met een gezamenlijk ‘verbeterplan’. Na een tijdje vindt een ‘herkeuring’ plaats: zo kan het 
onderzoeksteam nagaan of de beloofde kwaliteitsverbetering heeft plaatsgevonden. 

De doelen van PAja! zijn:
1. Verrichten van een niet-vrijblijvende keuring vanuit het perspectief van bewoners/cliënten.
2. Empowerment van individuele bewoners/cliënten. 
3. Versterken van onderlinge sociale contacten.  
4.  Het verbeteren van de kwaliteit van de instellingen.
5.  Bijdragen aan duurzame versterking van de participatie binnen organisaties. 
6.  Bijdragen het beoordelen van voorzieningen (aanvullend op de bestaande manieren).

1  Mak, J. & Davelaar, M. in samenwerking met de Young Voices en het Projektenburo Amsterdam (2009). Jongeren keuren hun 
opvangvoorziening. Handboek Participatie Audit (Zwerf-)Jongeren Amsterdam. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut

2  Het Bertolt Brecht Huis, de Sarphatistraat 102, de Kazerne en de Eerste Helmersstraat.
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1.3 Het stappenplan

Om het PAja!-traject te doorlopen, moet een voorziening een aantal stappen met bijbehorende sub-
stappen nemen. Het stappenplan staat hieronder kort beschreven. Voor een uitgebreide beschrijving, 
verwijzen we naar het PAja!-handboek (Mak en Davelaar, 2009). 

Voorbereidende fase
Stap 1  Het werven van instellingen die met PAja! aan de slag willen en het organiseren van 
  de uitvoering van de PAja!-methodiek in de organisatie(s)
Stap 2  Een keuringsteam samenstellen

Uitvoeringsfase
Stap 3  De trainingsfase
Stap 4    Het afnemen van de vragenlijsten en het eventueel organiseren van een 
  groepsbijeenkomst 
Stap 5    Het voorbereiden van de Keuringsbijeenkomst 
Stap 6  De Keuringsbijeenkomst 
Stap 7    Het vastleggen en terugkoppelen van de bevindingen en daar mee aan de slag gaan 
Stap 8  Het voorbereiden van de Herkeuringsbijeenkomst 

Afronding en vervolg
Stap 9  De Herkeuringsbijeenkomst
Stap 10 Het vastleggen en terugkoppelen van de bevindingen 
Stap 11 De slotbijeenkomst
Stap 12 Nazorg/inbedding
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2 PAja! bij De Volksbond: de voorbereiding

Stichting de Volksbond Amsterdam biedt zorg, ondersteuning, dagbesteding en begeleiding aan dak- en 
thuislozen en mensen met GGZ en OGGZ problematiek. De Volksbond wil de cliëntenparticipatie 
binnen alle afdelingen van haar organisatie versterken. Eén van de methoden waarmee deze participa-
tie vorm krijgt is PAja!. Zoals in hoofdstuk 1 al te lezen viel, heeft de Volksbond een belangrijke rol 
gespeeld bij de ontwikkeling van deze methodiek en is PAja! in 2008/2009 voor het eerst bij de Volks-
bond uitgevoerd. De Volksbond heeft de afgelopen periode op een aantal van haar opvanglocaties 
wederom een PAja!-traject laten uitvoeren. Bij dit PAja!-traject in Amsterdam zijn een aantal nieuwe 
elementen aan de bestaande PAja!-methodiek toegevoegd. In dit hoofdstuk gaan we hier eerst nader 
op in. Vervolgens beschrijven we de voorbereidende fase van PAja! bij de Volksbond Amsterdam 
bestaande uit twee stappen (zie hoofdstuk 1 voor het stappenplan). Stap 1 is gericht op het organise-
ren van de uitvoering van de PAja!-methodiek bij de deelnemende opvanglocaties van de Volksbond. 
Stap 2 betreft het samenstellen van het keuringsteam. In hoofdstuk 3 gaan we in op de uitvoerende en 
afrondende fase.

2.1 Methodiekontwikkeling en vernieuwende elementen 

PAja! is in 2009 ontwikkeld en voor het eerst uitgevoerd in de jongerenopvangvoorzieningen van de 
Volksbond. Samen met het Verwey-Jonker Instituut is de Volksbond eigenaar van PAja!. Na 2009 heb-
ben er in 2011 en 2012 PAja!-trajecten plaatsgevonden in Den Haag en Almere. Deze trajecten vonden 
allen plaats onder jongeren. Parallel aan dit traject in Amsterdam liep ook een PAja! project bij vol-
wassen deelnemers van dagbesteding in Den Haag (Davelaar en van Mierlo, 2013). In vergelijking met 
de eerdere trajecten hebben de eigenaren van PAja! dit nieuwe traject aangewend om een aantal 
nieuwe elementen aan de PAja!-methodiek toe te voegen. 

Het eerste vernieuwende element in dit traject is het trainen van een aspirant trainingsgroep 
bestaande uit medewerkers van de Volksbondlocaties, de zogenaamde TIO’s (Trainers In Opleiding). Zij 
zullen worden toegerust om vervolgtrajecten van PAja! op eigen gelegenheid uit te voeren. Om de con-
tinuïteit en inbedding in de organisatiestructuur van de Volksbond te garanderen wordt dit train-de-
trainers traject ingebouwd. PAja! wordt hierdoor ‘meer van de instellingen zelf’. Tijdens dit trainings-
traject is een op de Volksbond locaties toegespitst instructieboek samengesteld (met input van de 
medewerkers). Deze handleiding is bedoeld om de begeleiders van PAja! door alle stappen van een 
PAja!-traject te voeren. 

De tweede vernieuwing is de toevoeging van informatiesessies voor medewerkers, de zogenaamde 
ondersteuners. Indien nodig helpen zij de TIO’s bij de begeleiding van het keuringsteam op hun loca-
tie. Uit de voorgaande trajecten bleek namelijk dat er behoefte is aan meer draagvlak voor het PAja!-
traject in de instelling. Een terugkerende, en tot op zekere hoogte ook begrijpelijke, valkuil lijkt 
namelijk te zijn dat binnen instellingen soms gedacht wordt dat een project met cliënten ‘aan het 
stuur’, betekent dat de beste opstelling van leidinggevenden en medewerkers een afwachtende is. 
Maar actieve participatie door cliënten, vraagt juist om een heel actieve, meebewegende en onder-
steunende opstelling van de beroepskrachten. Het creëren van draagvlak en betrokkenheid op niet 
alleen management- maar ook uitvoerend niveau is een voorwaarde voor het zo optimaal mogelijk 
laten slagen van PAja!.

Tot slot is de doelgroep volwassenen waar PAja! zich in dit nieuwe traject van de Volksbond op richt 
nieuw. Voor het keuringsteam zijn voornamelijk cliënten geworven die al enige ervaring met inspraak 
en participatie binnen de Volksbond hebben. Het gaat hierbij om ggz- of oggz-cliënten van RIBW en MO 
locaties van de Volksbond: voormalig dak- en thuisloze cliënten met een chronisch psychiatrische 
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problematiek, verslavingsproblematiek en/of een licht verstandelijke beperking; voormalig dak- en 
thuisloze cliënten met psychiatrische- en/of verslavingsproblematiek; cliënten met chronische of 
langdurige psychiatrische problemen. 

In vergelijking met de eerdere trajecten zijn de nieuwe elementen van de PAja!-methodiek daarmee:
1. Het train-de-trainers model (Trainers In Opleiding, ofwel TIO’s)
2. Het organiseren van een informatiebijeenkomsten voor medewerkers (ondersteuners)
3. Een nieuwe doelgroep: volwassenen, namelijk bewoners van RIBW en MO locaties die al enige 

ervaring hebben met inspraak en participatie 

Deze eerste twee nieuwe elementen, de Trainers In Opleiding (TIO) en toevoeging van ondersteuners, 
kunnen PAja! aanzienlijk versterken door de overdraagbaarheid en daarmee herhaalbaarheid ervan in 
instellingen bevorderen. Een uitgebreide beschrijving van deze vernieuwde elementen, is te vinden in 
de pdf Vernieuwde Elementen bij de Handleiding van PAja!.

2.2 De opvanglocaties van de Volksbond 

De Volksbond heeft het traject uit laten voeren onder vier van haar opvanglocaties voor volwassenen 
in Amsterdam: 

Jan Rebelstraat   75 opvangplekken
Fokke Simonszstraat 25 opvangplekken
Het Westhuis  23 opvangplekken
De Brecht   35 opvangplekken

Op de Volksbondlocatie Atlantisplein voor jongerenopvang werd tegelijkertijd een PAja! uitgevoerd. 
Deze locatie had haar eigen keuringsteam en hierbij vond geen intensieve monitoring plaats vanuit het 
Verwey-jonker Instituut. In dit rapport gaan wij alleen in op het PAja!-traject bij de opvanglocaties 
voor volwassenen. 

De vier opvanglocaties waarbij we het PAja!-trajectintensief gemonitord hebben, bieden RIBW (Regio-
nale Instellingen Beschermt Wonen) of MO (Maatschappelijke Opvang) voor volwassenen van de Volks-
bond Amsterdam. De Volksbond houdt zich als organisatie bezig met zorg, woongelegenheid en dagbe-
steding voor dak- en thuislozen. Voor alle opvanglocaties geldt dat ze een RIBW woonvoorziening 
bieden. De Jan Rebelstraat biedt daarbij als enige van de vier deelnemende locaties naast de RIBW 
opvang ook MO. Onderscheid tussen de opvanglocaties ligt er onder andere in de indicatie van de 
bewoners, uitgedrukt in het Zorg Zwaarte Pakket (ZZP) welke door het Centrum Indicatiestelling Zorg 
(CIZ) wordt geïndiceerd3. 

De uitvoering van PAja! vond plaats in de periode september 2012 tot juli 2013. Hierbij waren verschil-
lende partijen en mensen betrokken. Het keuringsteam bestaande uit cliënten, de TIO’s (Trainers In 
Opleiding), de ondersteuners, de Volksbond Amsterdam, Studio Abbestede en het Projektenburo 
Amsterdam en het Verwey-Jonker Instituut. De opvanglocaties en betrokkenen organisaties staan 
hieronder beschreven.

3    De ZZP indicatie voor cliënten van de Volksbond loopt uiteen van 1 t/m 6 waarbij een indicatie van 6 de meeste zorg 
behoeft. Een ZZP van 1 wijst erop dat de cliënt met lichte ondersteuning zelfstandig kan wonen in een beschermde 
woonvorm. Een ZZP van 6 indiceert een complexe chronisch psychiatrische aandoening, mogelijk in combinatie met 
verslavings- of verstandelijk gehandicapte problematiek.

http://www.verwey-jonker.nl/participatie/publicaties/clientenparticipatie/bewoners-keuren-de-opvangvoorziening
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Overzicht deelnemende opvanglocaties PAja! Amsterdam, 2012-2013

Jan Rebelstraat   
De Jan Rebelstraat in Amsterdam-Osdorp is een woonvoorziening voor dak- en thuisloze cliënten met 
psychiatrische- en/of verslavingsproblematiek. De locatie biedt zelfstandige woonplekken aan 75 
volwassenen (zorgzwaartepakket 2 tot en met 6). De woonplekken zijn verdeeld in 40 plaatsen voor 
MO en 35 plaatsen voor RIBW. Cliënten die langdurig op de locatie wonen hebben bij de kamer een 
kitchenette en badkamer. De cliënten die minder lang blijven delen de keuken en badkamer met 
medebewoners maar hebben een eigen wastafel op de kamer. Er wonen vooral mannen, ongeveer 
10-15% van de bewoners is vrouw. De professionele staf van de locatie bestaat uit 30 medewerkers. 

Fokke Simonszstraat 
De Fokke Simonszstraat is een woonvoorziening in het centrum van Amsterdam voor 25 voormalig 
dak- en thuisloze mensen met een chronisch psychiatrische problematiek, verslavingsproblematiek en/
of een licht verstandelijke beperking. Onder de bewoners zijn ook ex-gedetineerden en ex Tbs’ers. In 
de periode dat PAja! werd uitgevoerd wonen er 19 mannen en 6 vrouwen tussen de 23 en 65 jaar. Het 
zorgzwaartepakket van cliënten ligt tussen de 3 en de 6. Snelle verbetering of uitstroom naar (bege-
leid) zelfstandig wonen is voor deze groep moeilijk te realiseren. De begeleiding, die ook de medicatie 
verzorgt, is 24 uur per dag bereikbaar en beschikbaar. Alle cliënten hebben een eigen kamer. De 
keuken en badkamer worden gedeeld met medebewoners. 

Het Westhuis
Het Westhuis is een woonvoorziening voor 23 cliënten met langdurig psychiatrische problematiek in 
Amsterdam-Slotermeer (zorgzwaartepakket 2 tot en met 6). Behandeling van de problematiek vindt 
extramuraal plaats, maar de begeleiders verstrekken wel de medicatie. Het team bestaat uit acht 
medewerkers. Naar zeggen van de TIO hebben alle bewoners schizofrenie, de meesten in combinatie 
met een andere diagnose, en is de gemiddelde ZZP 3. Iedere bewoner heeft een eigen kamer. Badka-
mer en gezamenlijke ruimtes worden gedeeld met medebewoners. Tijdens deze PAja! wonen er drie 
vrouwen en twintig mannen op het Westhuis tussen de 28 en 78 jaar.

De Brecht
De Brecht is een woonvoorziening in Amsterdam Zuidoost voor mensen met chronisch psychiatrische 
problemen die intensieve woonbegeleiding nodig hebben. De Brecht biedt plaats aan 35 cliënten die 
een individuele kamer of gedeeld appartement hebben (zorgzwaartepakket 3 tot en met 6). Geduren-
de dit PAja! project wonen er 7 vrouwelijke cliënten. De locatie is erop gericht de cliënten een woon-
plek te bieden zonder druk om te moeten verhuizen. De woonbegeleiding is 24 uur per dag in huis 
aanwezig. Externe professionals komen op vaste momenten in huis voor hulp- en dienstverlening. De 
ZZP indicatie van de bewoners op de Brecht ligt tussen de 3 en de 6, aldus de teamleider.

Overige betrokkenen

Stichting Volksbond Amsterdam
Stichting Volksbond Amsterdam is een organisatie voor zorg, wonen en dagbesteding voor ggz- en 
oggz-cliënten. De Volksbond ontwikkelde samen met het Verwey-Jonker Instituut de methodiek van 
PAja! welke in een handboek werd vastgelegd in 2009 4.  In opdracht van de Volksbond is deze speci-
fieke PAja! uitgevoerd en zij hebben het project gefinancierd. Onder de taken van de Volksbond voor 
dit project vallen:

 ● Werving en ondersteuning van cliënten (motiveren, activeren, presentie en vergoedingen).
 ● Medewerkers aanleveren voor de Trainers In Opleiding (TIO’s) en informatiebijeenkomsten voor de 

ondersteuners.
 ● Faciliteren van de trainingen (lokalen, catering).
 ● Het aanleveren van voorzitter van de (her)keuringen.

4   Mak, J. & Davelaar, M. in samenwerking met de Young Voices en het Projektenburo Amsterdam (2009). Jongeren keuren hun 
opvangvoorziening. Handboek Participatie Audit (Zwerf-)Jongeren Amsterdam. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut
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Studio Abbestede en het Projektenburo Amsterdam
Tijdens deze PAja! waren Studio Abbestede en het Projektenburo verantwoordelijk voor de uitvoering 
van het project. Zij waren eerder als uitvoerende partij betrokken bij PAja! Amsterdam (2009) en 
Almere (2012). Studio Abbestede en het Projektenburo Amsterdam begeleidde het keuringsteam 
bestaande uit cliënten van de Volksbond locaties gedurende dit traject. De eerste trainingen werden 
door twee trainers samen verzorgd. Hierna werden de trainingen door één trainer gegeven. Deze 
trainer was ook ondersteunend bij de afname van de interviews door het keuringteam en verantwoor-
delijk voor de algehele planning, en de communicatie met begeleiders van de betreffende opvangloca-
ties. Zo informeerde zij zowel de teamleiders als de cliëntenraad in een gesprek en voorzagen zij 
iedere locatie van een wervingsbrief. Ook organiseerden zij aan de start van PAja! een informatiebij-
eenkomst voor de cliënten en medewerkers. Daarnaast werd er een trainershandleiding samengesteld 
door Studio Abbestede als onderdeel van het train-de-trainersmodel.  

Het Projektenburo Amsterdam
Tijdens deze PAja! was het Projektenburo verantwoordelijk voor de uitvoering van het project. Zij 
waren eerder als uitvoerende partij betrokken bij PAja! Amsterdam (2009) en Almere (2012). Het 
Projektenburo Amsterdam begeleidde het keuringsteam bestaande uit cliënten van de Volksbond 
locaties gedurende dit traject. De eerste trainingen werden door twee trainers samen verzorgd. Hierna 
werden de trainingen door één trainer gegeven. Deze trainer was ook ondersteunend bij de afname 
van de interviews door het keuringteam en verantwoordelijk voor de algehele planning, en de commu-
nicatie met begeleiders van de betreffende opvanglocaties. Zo informeerde het Projektenburo zowel 
de teamleiders als de cliëntenraad in een gesprek en voorzagen zij iedere locatie van een wervings-
brief. Ook organiseerden zij aan de start van PAja! een informatiebijeenkomst voor de cliënten en 
medewerkers. Daarnaast werd er een trainershandleiding samengesteld door het Projektenburo als 
onderdeel van het train-de-trainersmodel.  

Verwey-Jonker Instituut
Het Verwey-Jonker Instituut is een onafhankelijk onderzoeksinstituut op sociaal-maatschappelijk 
terrein in Utrecht. Dit PAja! project had het Verwey-Jonker Instituut de rol om de kwaliteit te waar-
borgen en het traject van begin tot eind te monitoren. Omdat PAja! voor het eerst onder de volwassen 
doelgroep wordt uitgevoerd, is er veel aandacht uitgegaan naar de geschiktheid van PAja! voor deze 
doelgroep. Ook is er gelet op eventuele aanbevelingen voor aanpassingen bij een volgend traject met 
deze specifieke doelgroep. Naast de monitoring had het Verwey-Jonker Instituut hier ook een metho-
diekbegeleidende rol. Het Instituut ondersteunde de cliënten in het ontwerpen en opzetten van hun 
eigen onderzoek, het invoeren van de uitkomsten in Excel en het samenvatten van de resultaten. Ook 
dacht zij na over de benodigde respons zodat het PAja!-traject kwalitatief goed werd uitgevoerd. Het 
Instituut verzorgde tevens deze rapportage over het PAja!-traject in Amsterdam. 
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De rolverdeling met betrekking tot de uitvoering van PAja! zag er daarmee als volgt uit:

Tabel 1 Betrokkenen PAja! Volksbond Amsterdam

Volksbond Studio Abbestede en Projektenburo Verwey-Jonker Instituut

Draagvlak onder opvanglocaties 
creëren. 

Werven deelnemers.

Doorontwikkeling methodiek PAja!

Begeleiding  keuringsteam door  
medewerkers (TIO’s)

Begeleiden cliënten en TIO’s

Verzorgen en organiseren trainingen 
cliënten en TIO’s

Verzorgen bijeenkomsten  
ondersteuners

Trainershandleiding TIO’s opstellen

Advisering / Kwaliteitsbewaking 
(onderzoek door- en onder cliënten, 
voortgang, vernieuwende elementen 
en nieuwe doelgroep)

Monitoring en evaluatie

Rapportage

Publiciteit  

Verspreiding resultaten

2.3 Bestaande cliëntparticipatie op de opvanglocaties

Bij alle deelnemende locaties van de Volksbond wordt al aandacht besteed aan cliëntenparticipatie. De 
Volksbond ziet PAja! als een vorm van participatie die hierop aansluit. Onder participatie wordt ver-
staan dat cliënten betrokken worden bij de gang van zaken op de eigen locatie en hier zelf inspraak in 
hebben. Wat er precies aan participatie werd gedaan voordat PAja! startte wordt hier kort toegelicht 
om zo te kunnen bepalen wat de toevoeging van PAja! is. Omdat alle opvanglocaties binnen dit PAja! 
project allen van de Volksbond zijn, voeren ze een dusdanig overeenkomstig participatiebeleid dat er 
hier geen onderscheid tussen de locaties wordt gemaakt. Onderstaande is gebaseerd op gesprekken 
met de betrokken medewerkers van de Volksbond, informatie op de website van de Volksbond, en 
eerder uitgevoerd onderzoek naar participatie waaronder het cliënttevredenheidonderzoek van de 
Volksbond uit 2010 (Q-Consult Bedrijfskundige Adviseurs, 2011). Verschillende manieren tot inspraak 
binnen de Volksbond worden hieronder toegelicht.

Cliëntenraad
De cliëntenraad van De Volksbond is bereikbaar voor klachten, suggesties of vragen van bewoners. Het 
is een onafhankelijk en zelfstandig orgaan van cliënten. Twee uur per week houden twee leden namens 
de raad een telefonisch spreekuur voor Volksbond cliënten. Het spreekuur komt ook naar de locaties 
toe.

Kerngroep
Iedere deelnemende locatie werkt met een kerngroep ter stimulatie van cliëntparticipatie. Zowel de 
kerngroep leden als de voorzitter van de kerngroep zijn cliënt van  de betreffende locatie. Zij verte-
genwoordigen samen de mede cliënten. De kerngroep vormt daarmee de spreekbuis en het inspraakor-
gaan van de bewoners. De kerngroep vergadert wekelijks. Binnen de kerngroep worden thema’s 
besproken aangaande het beleid en de leefregels in de opvanglocatie. Eén van de kerngroep leden is 
ook lid van de cliëntenraad van de Volksbond. 

Driehoeksmodel
Dit model heeft een besluitvormingscyclus van zes weken waarbij twee vertegenwoordigers van de 
kerngroep, twee medewerkers en de leidinggevende besluiten nemen over beleidszaken/praktisch 
problemen die spelen binnen de locatie. PAja! versterkt het driehoeksoverleg door een brede raadple-
ging uit te voeren onder zo mogelijk alle cliënten, een onafhankelijke voorzitter te laten beslissen over 
bindende adviezen die volgen uit de raadpleging, en een herkeuring uit te voeren om bereikte resulta-
ten te meten. 
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Cliënttevredenheidonderzoek
Alle opvanglocaties die deelnemen aan PAja! waren onderdeel van het cliënttevredenheidsonderzoek 
van de Volksbond uitgevoerd door Q-Consult (2011). Ook in 2006 en in 2008 deed Q-consult een verge-
lijkbaar onderzoek. De vragenlijst van het onderzoek uit 2010 en de vragenlijst van PAja! bevatten 
vergelijkbare vragen. Bij PAja! is de vragenlijst in samenwerking met de cliënten zelf opgesteld. 

2.4 Werving cliënten en samenstellen van het keuringsteam

Stap 2 van de voorbereidende fase is het werven en samenstellen van een keuringsteam. In juli 2012 
werd PAja! op de beleidsdag voor de teamleiders aangekondigd. Eind september 2012 is het PAja!-tra-
ject door de betrokkenen opgestart. Studio Abbestede en het Projektenburo organiseerden toen een 
informatiebijeenkomst voor de bewoners en medewerkers van iedere deelnemende locatie. Hierbij 
waren zeven cliënten en acht medewerkers aanwezig. Bewoners werden via de kerngroep en de cliën-
tenraad geworven. Ook kwam het voor dat begeleiders cliënten van de eigen locatie persoonlijk bena-
derden om mee te doen. Om het traject voor de TIO’s te vergemakkelijken zijn voornamelijk ervaren 
cliënten geworven; cliënten die in de kerngroepen of cliëntenraad zitten of hebben gezeten en/of 
elders binnen de Volksbond ervaring opdeden met inspraak en participatie. 

Na de informatiebijeenkomst volgde de eerste bijeenkomst met cliënten die interesse hadden voor 
deelname aan PAja!. Bij deze eerste bijeenkomst op de Jan Rebelstraat waren vijftien bewoners 
aanwezig. Tijdens deze bijeenkomst werd aan alle cliënten die deel wilden nemen aan het PAja!-tra-
ject een contract voorgelegd. In dit contract werden de voorwaarden vastgesteld om mee te kunnen 
doen aan PAja!. Van cliënten werd bijvoorbeeld gevraagd om niet meer dan één bijeenkomst te missen 
tenzij er een gegronde reden voor gegeven werd. De financiële beloning voor de cliënten die deelna-
men aan het keuringsteam bedroeg €7,50 per bijeenkomst waarvan €5,- direct werd uitbetaald en 
€2,50 na afloop van het gehele traject. Reiskosten werden volledig vergoed. Uiteindelijk hebben 
dertien cliënten een contract ondertekend. Op de Jan Rebelstraat werden bewoners die deel wilden 
nemen aan het keuringsteam gevraagd om hun motivatie voor deelname op te schrijven. Iedereen die 
hieraan voldeed mocht meedoen. Drie bewoners schreven geen motivatie en kwamen de eerste twee 
trainingen niet opdagen. Kortom, ze voldeden niet aan de voorwaarden en konden niet aan PAja! 
meedoen. 
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3 PAja! bij Volksbond: de uitvoering

De uitvoering van PAja! op de vier locaties vond plaats van oktober 2012 tot en met juni 2013. In dit 
hoofdstuk wordt ingegaan op de feitelijke uitvoering van de participatie-audits bij de Volksbond. We 
gaan in op de uitvoeringsfase en de afrondende fase. 

3.1 De uitvoerende fase 

Stap 3: De trainingen voor de cliënten
De trainingen voor de cliënten van het keuringsteam waren eens in de drie weken. In de andere twee 
weken vond de training voor de TIO’s plaats en was er tijd voor het oefenen van de TIO’s met de 
cliënten op de eigen locatie (zie hieronder). Tijdens de training werden de cliënten klaargestoomd om 
de audits op de locaties uit te voeren. Cliënten en trainer kwamen bij elkaar op een van de deelne-
mende locaties in Amsterdam (meestal de Jan Rebelstraat), maar ook een keer op de participatie-
markt in theater de Meervaart in Amsterdam. De inhoud van de trainingen was van tevoren bepaald, 
maar kon worden afgestemd op de situatie indien nodig. De trainers Studio Abbestede en het Projek-
tenburo hebben de trainingen van het PAja!-traject in Amsterdam samengesteld op basis van de trai-
ningen van PAja! in Amsterdam en Almere en hun eigen ervaringen. 

Tijdens de eerste training werd door de trainer een schema uitgedeeld, waarop per week de inhoud 
van de training kort vermeld stond. In totaal waren er vier bijeenkomsten, waarvan één inhaalbijeen-
komst voor de twee bewoners van de Fokke Simonszstraat die later instroomden. De structuur van de 
trainingen was verschillend. Meestal bestond deze uit theorie over een bepaald onderwerp, gevolgd 
door een interactief deel met een aantal oefeningen. Er werd afgesloten met het maken van afspraken 
voor de volgende training en het uitbetalen van de vergoeding. De trainingen duurden meestal twee 
uur. Tijdens de training was er twee tot drie keer een moment om te roken en te pauzeren, afhanke-
lijk van de duur van de training. 

Bij de eerste bijeenkomst lag vooral de nadruk op kennismaken met elkaar en met participatie en 
PAja!. Hierna is de vragenlijst in samenspraak met de cliënten ontwikkeld en oefenden zij met het 
afnemen van de vragenlijst door elkaar te interviewen. Tijdens de trainingen en bijeenkomsten is er 
aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

 ● Wat is participatie?
 ● Informatie over de methodiek PAja!
 ● Raadpleging vormgever per locatie
 ● Samenstellen van de vragenlijst aan de hand van thema’s 
 ● Communicatie- en interview technieken
 ● Vragenlijsten doornemen en oefenen met interviews afnemen

Vanaf de fase van het afnemen van de vragenlijst door het keuringsteam onder medebewoners, heeft 
de trainer de locaties verschillende keren bezocht en zo de ondersteuning voortgezet. Deze opdeling 
gebeurde omdat de locaties te ver uit elkaar begonnen te lopen. 

Trainers In Opleiding (TIO’s)
Tijdens dit PAja! project zijn er voor het eerst medewerkers van de deelnemende opvanglocaties 
getraind, de zogenaamde Trainers in Opleiding (TIO’s). Dit gebeurde in vijf trainingen door Studio 
Abbestede en het Projektenburo Amsterdam. Deze TIO’s vervulden een grote rol in de uitvoering van 
deze PAja!. Zij begeleidden het keuringsteam van hun locatie. Dit deden zij door uiteenlopende huis-
werkopdrachten te maken die de trainer opgaf tijdens de TIO-trainingen. De TIO-trainingen vonden om 
de drie weken plaats, afwisselend door de training van het keuringsteam en het oefenen van de TIO’s 
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met de cliënten op de eigen locatie (zie hieronder). Verder werd er een instructiemap gemaakt voor 
elke locatie. Na elke TIO training noteerden de TIO’s aanpassingen voor deze map, waarop de bestaan-
de map werd aangepast. Het uiteindelijke streven van de Volksbond met het TIO-traject was om de 
medewerkers op te leiden tot PAja!-begeleiders die in de toekomst zelfstandig op de eigen locatie een 
PAja! met cliënten uit kunnen voeren. 

Oefenbijeenkomsten op de eigen locatie
Op elke locatie zijn de cliënten uit het keuringsteam en TIO van deze locatie aan de slag gegaan met 
PAja!. Dit zogenaamde ‘oefenen op de eigen locatie’ vond elke drie weken plaats en nam ongeveer een 
uur in beslag. Het was de bedoeling dat er op elke locatie in totaal zes keer geoefend werd. Bij het 
oefenen van de TIO’s met cliënten op de eigen locatie stond steeds een huiswerkopdracht centraal. 
Deze kregen de TIO’s mee van de trainer tijdens de voorgaande TIO training. De huiswerkopdrachten 
bestonden onder andere uit het bespreken van de vragenlijst en input hiervoor leveren, het oefenen 
met interviewen en het nadenken over het motiveren van medebewoners om zich te laten intervie-
wen. 

Ondersteuners
Om op de verschillende locaties draagvlak voor het PAja!-traject te verkrijgen, zijn er voor het eerst 
bijeenkomsten gehouden voor medewerkers van de Volksbond, de zogenaamde ondersteuners. Deze 
ondersteuners konden de TIO’s helpen bij het uitvoeren van de PAja! op hun locatie. Naast de eerste 
informatie bijeenkomst voor medewerkers en bewoners zijn er drie bijeenkomsten gehouden voor de 
ondersteuners. Hierbij waren ook de TIO’s aanwezig. Een bijeenkomst duurde twee uur. Aansluitend 
aan deze bijeenkomsten was er steeds een TIO training. 

Stap 4: Vragenlijsten opstellen en interviewen van medebewoners
Tijdens de trainingen hebben de cliënten met de trainer en de medewerkers van het Verwey-Jonker 
Instituut een vragenlijst ontwikkeld (zie bijlage 1). De basis PAja!-vragenlijst is op deze wijze afge-
stemd op de situatie in Amsterdam en op elke specifieke locatie. De vragenlijsten van de verschillende 
locaties verschillen slechts in een aantal vragen van elkaar.

In december 2012 en januari 2013 is het keuringsteam bezig geweest met het afnemen van de 
vragenlijsten. Zij probeerden in de beschikbare tijd in elke instelling zoveel mogelijk medebewoners te 
interviewen, dit gebeurde één op één. De cliënten van het keuringsteam van de Brecht en de Jan 
Rebelstraat namen de vragenlijst af op hun eigen locatie. De bewoner uit het keuringsteam van het 
Westhuis en de bewoner van het keuringsteam van de Fokke Simonszstraat gingen gezamenlijk op pad 
om vragenlijsten op beide locaties af te nemen. Bij het afnemen van de vragenlijsten werden de 
bewoners ondersteund door de TIO van de eigen locatie. Om medebewoners te werven die door het 
keuringsteam geïnterviewd wilden worden werden er per locatie verschillende methoden gehanteerd. 
Op de Brecht werden er van tevoren flyers opgehangen, is er een lijst met bereidwillige bewoners 
opgesteld bij het uitdelen van de medicatie en zijn bewoners die in huis aanwezig waren individueel 
gevraagd deel te nemen terwijl de afname plaats vond. Op de Jan Rebelstraat werden posters opge-
hangen in de gezamenlijke ruimtes en is het keuringsteam de deuren van de individuele kamers afge-
gaan. Op het Westhuis werden briefjes is de bus van medebewoners gepost voorafgaand aan de afna-
me bijeenkomst in de gezamenlijke woonkamer. Tijdens de bijeenkomst is er aangeklopt om bewoners 
te vragen deel te nemen. Op de Fokke Simonszstraat zijn de twee keuringteamleden tijdens de afname 
in de gezamenlijke ruimte langs de deuren gegaan om mensen te vragen voor een interview. Voor alle 
locaties gold dat geïnterviewden als beloning wat lekkers kregen en/of een sigaret. Op de Fokke 
Simonszstraat kregen bewoners daarbij ook een euro voor het interview.

In totaal is het volgende aantal interviews afgenomen, afgezet tegen het aantal bewoners dat destijds 
op de locatie woonde:

Jan Rebelstraat:   34 interviews / 75 bewoners 
Fokke Simonszstraat:  7 interviews / 25 bewoners
Het Westhuis:   12 interviews /  23 bewoners
De Brecht:   22 interviews / 35 bewoners
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In totaal zijn er 86 interviews afgenomen. Dat betekent dat 54% van alle bewoners van de vier locaties 
geïnterviewd is. Bij de Fokke Simonszstraat is vrij laat gestart met de afname, hierdoor moesten de 
interviews in een kort tijdsbestek worden gehouden. Op deze locatie zijn er daardoor iets minder 
interviews afgenomen dan waarschijnlijk mogelijk was geweest. Voor de andere locaties geldt dat 
bewoners meerdere malen zijn benaderd voor deelname. Veel bewoners wilden echter niet aan een 
interview meewerken. 

Stap 5, 6, 7 en 8: Voorbereiding en uitvoering keurings- en herkeuringsbijeenkomsten, bevindingen 
terugkoppelen en herkeuringsbijeenkomsten voorbereiden
Na de afname van de vragenlijsten onder medebewoners zijn de gegevens van de ingevulde vragenlijs-
ten in Excel gezet. De afgenomen vragenlijsten van de Brecht en de Jan Rebel zijn ingevoerd door 
twee cliënten tijdens een bijeenkomst met ondersteuning van de medewerkers van het Verwey-Jonker 
Instituut. De overige afgenomen vragenlijsten zijn door de medewerkers van het Verwey-Jonker Insti-
tuut ingevoerd. Vervolgens hebben zij de gegevens voor alle vier de locaties geanalyseerd. De resulta-
ten van de Brecht zijn besproken met de leden van het keuringsteam van deze locatie en zo zijn de 
drie belangrijkste positieve en verbeterpunten geselecteerd. Op de overige drie locaties (Jan Rebel-
straat, Westhuis en Fokke Simonszstraat) zijn de resultaten van de interviews besproken met de kern-
groep, omdat de respons hier vrij laag was. Op alle drie de locaties werden de resultaten herkend. Ook 
gaf de kerngroep aan welke van de beschreven vijf of zes positieve- en verbeter punten besproken 
zouden worden tijdens de keuring en gaven zij verdere achtergrondinformatie. Vervolgens werd op 
elke locatie de keuringsbijeenkomst voorbereid door de TIO en bewoners uit het keuringsteam van de 
locatie, ondersteund door de trainer. 

Op elke locatie presenteerden de cliënten van het keuringsteam van de betreffende locatie de resulta-
ten tijdens een keuringsbijeenkomst aan de betrokken medewerkers. Op de Fokke Simonszstraat werd 
de cliënt van het keuringsteam hierbij ondersteund door leden van de kerngroep. Vervolgens maakten 
betrokken cliënten en medewerkers op elke locatie gezamenlijk een reparatieplan en daarna volgden, 
na ongeveer 6 tot 8 weken, de herkeuringsbijeenkomsten. Bij de keurings- en herkeuringsbijeenkom-
sten waren twee of drie medewerkers van de betreffende instelling aanwezig, op zowel coördinatorni-
veau als uitvoerend niveau. De keurings- en herkeuringsbijeenkomsten werden voorgezeten door 
Simone Leeuwen (vertrouwenspersoon bij de Volksbond). Zij vervulde de rol als onafhankelijke voorzit-
ter. Er werd bij elke bijeenkomst verslag gedaan. In hoofdstuk 4 staan we stil bij de uitkomsten van de 
keurings- en herkeuringsbijeenkomsten. De bewoners van de locaties zijn ingelicht over de resultaten 
via een nieuwsbrief of bewonersvergadering. 

3.2 Afronding en vervolg

Stap 9 en 10: Herkeuringsbijeenkomsten, bevindingen vastleggen, terugkoppelen
Ongeveer zes tot acht weken na de keuringsbijeenkomsten vonden herkeuringsbijeenkomsten plaats op 
de Jan Rebelstraat, de Fokke Simonszstraat en de Brecht. Bij deze bijeenkomst waren zo mogelijk 
dezelfde medewerkers en cliënten aanwezig als bij de keuringsbijeenkomst. Nagegaan werd wat er 
naar aanleiding van de reparatieplannen allemaal wel en niet in gang is gezet. Tijdens de herkeurings-
bijeenkomsten werd door de aanwezigen bepaald of een instelling wel of geen certificaat kreeg voor 
haar inzet om werk te maken van de uitkomsten van de keuring. Bij de Jan Rebelstraat en de Fokke 
Simonszstraat  was er veel gebeurd. Deze locaties kregen dan ook door het keuringsteam het certifi-
caat ‘cliëntenproof’ toebedeeld. Bij de Brecht was er nog niet met alle verbeterpunten voldoende 
gedaan. Daar is besloten om het certificaat nog niet uit te reiken, maar na enige tijd nog eens op het 
proces en de later ondernomen acties terug te komen. Vervolgens is er acht weken later nog een 
herkeuring gehouden en is het certificaat alsnog uitgereikt. Bij het Westhuis is er tot nu toe geen 
herkeuring geweest en deze locatie heeft het certificaat vooralsnog niet gekregen. 



20

Stap 11: Slotbijeenkomst
In mei 2012 is er een feestelijke afsluiting van het PAja!-traject met de bewoners en medewerkers van 
de Volksbond georganiseerd. De cliënten van het keuringsteam en de TIO’s kregen hierbij een getuig-
schrift uitgereikt van Carmen Salvador, de directeur van de Volksbond. Op enkele locaties vond na 
deze middag nog een herkeuring plaats. 
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4 PAja! bij de Volksbond: de monitoring

Tijdens de uitvoering van PAja! is intensief gemonitord door het Verwey-Jonker Instituut. De onderzoe-
kers van het Verwey-Jonker Instituut waren aanwezig bij de trainingen van het cliënten keuringsteam, 
de trainingen van de TIO’s, de bijeenkomsten voor de ondersteuners, het oefenen op de locatie en de 
keurings- en herkeuringsbijeenkomsten. Ze verzamelden via interviews en participerende observatie 
materiaal over de voortgang. In dit hoofdstuk doen we verslag van de resultaten van de monitoring. 
Eerst staan we stil bij het functioneren van het keuringsteam en de interviews met de cliënten. Daarna 
bij het TIO-traject, de visie van de TIO’s en de informatiebijeenkomsten voor ondersteuners. Vervol-
gens gaan we in op de resultaten van de interviews met de trainers en aanvullende bevindingen naar 
aanleiding van onder meer onze participerende observatie. 

4.1 Het functioneren van het keuringsteam

Tijdens de start van het PAja!-traject in Almere bestond het keuringsteam uit dertien bewoners: twaalf 
mannen en één vrouw. Het betrof bijna allemaal cliënten die gebruikmaken van de te keuren Volks-
bond locaties, vaak wonen zij hier al een paar jaar. Verder maakte één cliënt die op zichzelf woont en 
vanuit de dagbesteding bij de Brecht werkt, deel uit van het keuringsteam. Alle bewoners hebben 
ervaring met inspraak en participatie binnen de Volksbond. Twee cliënten hebben in het verleden in 
de kerngroep gezeten, de andere bewoners zitten in de kerngroep van hun locatie. Hiernaast zit een 
deelnemer in de cliëntenraad. De meeste cliënten zijn via de kerngroep of een begeleider benaderd. 
Tijdens het traject zijn een aantal bewoners gestopt. In de laatste fase van het traject bestond het 
keuringsteam uit acht bewoners. 

In tabel 2 is het verloop binnen het keuringsteam schematisch weergegeven. Wat opvalt is dat er 
acht bewoners tot het eind van het PAja! traject bij het team zijn gebleven. Er zijn tussentijds vijf 
cliënten afgevallen. Omdat tijdens de eerste bijeenkomst bleek dat niet alle bewoners van de Jan 
Rebelstraat serieus waren, werd aan de bewoners van deze locatie gevraagd om hun motivatie voor 
deelname op papier te zetten. Iedereen die hieraan voldeed mocht meedoen. Drie bewoners schreven 
geen motivatie en kwamen de volgende twee trainingen niet opdagen. Zij vielen dus af. Voor de 
locaties tezamen geldt verder dat twee andere cliënten halverwege het traject afvielen. Voor één van 
hen bleek deelname aan PAja! te moeilijk, de andere deelnemer viel om onbekende reden uit. Twee 
bewoners van de Fokke Simonszstraat haakten later bij de trainingen aan en kregen een inhaaltraining. 
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Tabel 2 Verloop onder de deelnemers keuringsteam

Deelnemer Locatie Bij aanvang 
betrokken

Later  
ingestroomd

Moment  
van uitval

Reden Aanvulling

1 (vrouw) Jan Rebelstraat X Geen lid van de 
kerngroep

2 (man) Jan Rebelstraat X

3 (man) Jan Rebelstraat X

4 (man) Jan Rebelstraat X Na eerste  
bijeenkomst

Schreef geen 
motivatie en kwam 
twee keer niet 

5 (man) Jan Rebelstraat X Na eerste  
bijeenkomst

Schreef geen 
motivatie en kwam 
twee keer niet 

6 (man) Jan Rebelstraat X Na eerste  
bijeenkomst

Schreef geen 
motivatie en kwam 
twee keer niet 

7 (man) Jan Rebelstraat X Halverwege Onbekend Geen lid van de 
kerngroep

8 (man) Westhuis X

9 (man) Fokke  
Simonszstraat

X: heeft na 
de eerste 
twee trai-
ningen een 
inhaaltraining 
gehad

10 (man) Fokke  
Simonszstraat

X: heeft na 
de eerste 
twee trai-
ningen een 
inhaaltraining 
gehad

Halverwege Deelname bleek te 
moeilijk

11 (man) De Brecht X

12 (man) De Brecht X

13 (man) De Brecht (geen 
bewoner van de 
Brecht, maar 
werkt hier vanuit 
de dagbesteding) 

X Geen lid van de 
kerngroep

4.2 Interviews met cliënten van het keuringsteam

De cliënten zijn op twee momenten geïnterviewd: voorafgaand en na afloop van het traject. Voor 
aanvang zijn de zes cliënten geïnterviewd met wie indertijd het traject begonnen is en aan het eind 
van het traject zijn zeven cliënten geïnterviewd. In deze paragraaf beschrijven we de belangrijkste 
punten uit de evaluatie-interviews met deze cliënten.  

Uit de eerste interviews blijkt dat de cliënten om uiteenlopende redenen aan het PAja!-traject 
deelnemen; omdat ze het interessant vinden, zelf iets willen leren, het belangrijk vinden voor de 
bewoners van de Volksbond of omdat niemand anders zich wilde opgeven. Sommige deelnemers 
hebben duidelijke verwachtingen van PAja! (‘verbeteringen in de instelling’ wordt vaker genoemd) bij 
anderen zijn deze minder duidelijk; zij zien wel wat er komt. Ook is aan de bewoners de vraag voorge-
legd wat zij aan het eind van dit PAja!-traject bereikt hopen te hebben. De antwoorden op deze vraag 
zijn te vinden in tabel 3 hieronder. 
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Wensen van cliënten van het keuringsteam

Wat hoop je na dit PAja!-traject bereikt te hebben?

 ● Vooruitgang in de instelling. De woonkamer boven zou opgeknapt worden (geverfd, 
nieuwe bank, etc.), maar dit duurt erg lang. Door PAja! gaat dit misschien sneller of 
wellicht zouden de bewoners beter kunnen worden geïnformeerd over wat er ondertus-
sen wel is gebeurd. 

 ● Een opstapje voor mijzelf en voor de bewoners van de opvanglocatie. Zodat problemen 
in de toekomst via mij kunnen worden ingebracht, als een soort van schakel tussen de 
bewoners en de begeleiding.

 ● Meer duidelijkheid over het wonen hier, over wat er gaat ontstaan. 
 ● Dat PAja! de bewoners in op de goeie weg kan brengen. Dat de bewoners goed naar 

elkaar gaan luisteren, op tijd komen, enz. 
 ● Dat de conclusies van het onderzoek zinvol worden gebruikt.

Aan het eind van het PAja!-traject zijn interviews gehouden om te horen hoe de cliënten van het 
keuringsteam PAja! hebben ervaren. Zij zijn hierover in het algemeen positief. Volgens de meeste 
bewoners heeft het PAja! project effect gehad. Een bewoner zegt over PAja!: “Ik vind PAja! te vergelij-
ken met andere bewonersgroepen, met als uitzondering  dat dit de enige is die tanden heeft. Als we 
hier iets bespreken, gaat er iets gebeuren, zo niet, dan krijgen we te horen waarom niet.” Wat opvalt 
is dat bijna alle bewoners aangeven iets van PAja! te hebben geleerd. Een cliënt zegt bijvoorbeeld iets 
geleerd te hebben over de manier waarop je iets kan organiseren, een ander heeft geleerd om dingen 
meer aan te kaarten bij het personeel en weer een ander geeft aan dat hij zich nu veiliger voelt en 
meer voor zichzelf opkomt. Eén bewoner noemt dat haar onderlinge contacten zijn versterkt: “Ik heb 
goed contact gekregen met iemand van het keuringsteam. Ook de begeleider/TIO heb ik beter leren 
kennen. Ik kan altijd naar hem toe gaan en uiten zoals ik me voel.” Kortom, volgens de cliënten van 
het keuringsteam heeft PAja! vooral bijgedragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de opvanglo-
catie en hebben zij van PAja! geleerd. 

De cliënten zijn over het algemeen tevreden over het verloop van het PAja! traject, de trainingen 
en de keuring- en herkeuringsbijeenkomsten. De meeste cliënten geven aan dat ze de training goed en 
leerzaam vonden. Daarnaast zijn de cliënten te spreken over de keuring en herkeuring. Een cliënt zegt 
hierover bijvoorbeeld: “Het ging goed. Ik kon iedereen aanspreken en ik ben blij dat ik als lid van PAja! 
mee mocht en bijdragen.” Ook merkt een cliënt op dat hij positief is over hoe PAja! georganiseerd is. 
“Het is vrij strak georganiseerd. Iedereen krijgt zijn ding en de kans iets te zeggen. Het is meer volwas-
sen. Alles gaat rustig. Er is minder kabaal dan bij de andere vergaderingen.” 

Hiernaast lieten de cliënten ook enkele kritische punten horen. Allereerst geven meerdere cliënten 
aan dat de eerste trainingsbijeenkomst niet goed verliep. De groep was toen erg groot en ook waren er 
een aantal cliënten die zich storend gedroegen tijdens de bijeenkomst. Een cliënt zegt hierover bij-
voorbeeld: “De eerste keer waren er mensen aangeschoten, dat was storend voor de anderen.“ Na 
deze eerste bijeenkomst werd de groep kleiner en waren deze problemen verholpen. Een fase die veel 
bewoners moeilijk vonden in het traject was het afnemen van de interviews. De cliënten van het 
keuringsteam vonden het overhalen van medebewoners die niet mee wilden doen lastig. Ook zegt één 
cliënt dat de vragenlijst beter kon: “Sommige vragen schoten te kort of waren overbodig”. Verder 
geven enkele cliënten aan dat ze het jammer vinden dat een bepaald punt dat zij zelf belangrijk 
vinden voor de locatie, niet kon worden veranderd. In één geval gaat het om het verbeteren van de 
hygiëne. Er zou een schoonmaakrooster worden gemaakt, maar dit is ten tijde van het interview nog 
niet gebeurd. Later blijkt tijdens de extra herkeuring dat er nu wel een schoonmaakrooster is 
gemaakt. Een andere cliënt geeft aan dat ze het jammer vindt dat er geen paracetamol in de nieuwe 
EHBO box kon. Dit bleek wettelijk niet te kunnen omdat paracetamol een medicijn is en deze mag de 
Volksbond zelf niet verstrekken. 
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4.3 Het verloop van het train-de-trainers traject

Er zijn vijf TIO’s die het train—de-trainers traject hebben gevolgd (twee vrouwen en drie mannen). 
Vanuit de Brecht en de Jan Rebelstraat was er één TIO per locatie. Vanuit het Westhuis hebben een 
stagiaire en een medeweker het traject gevolgd, waarbij de stagiair een aantal taken van deze mede-
werker overnam i.v.m. diens afwezigheid. De TIO van de Fokke Simonszstraat was de eerste twee 
bijeenkomsten afwezig. Voor deze TIO is een inhaalbijeenkomst georganiseerd, waarna zij bij de rest 
kon aanhaken. Het laatste gedeelte van het traject, vanaf de keuringen, heeft de stagiair de taken van 
de TIO van de Fokke Simonszstraat overgenomen omdat zij toen niet meer bij de Volksbond werkzaam 
was. 

4.4 Interviews met de TIO’s

De TIO’s zijn op drie momenten geïnterviewd. Voorafgaand aan het traject, tijdens het traject en aan 
het eind. Bij de start van het PAja!-traject is er een groepsgesprek gehouden met drie TIO’s. Bij de TIO 
die later bij de groep aanhaakte is ook een interview afgenomen toen deze startte. Tijdens het traject 
zijn vier TIO’s geïnterviewd en na afloop drie (de vierde TIO werkte op dat moment niet meer bij de 
Volksbond). In deze paragraaf beschrijven we de belangrijkste punten uit de evaluatie-interviews met 
de TIO’s. 

Uit de eerste gesprekken blijkt dat de TIO’s in eerste instantie meedoen aan het train-de-trainers 
traject omdat dit vanuit de Volksbond van hen wordt verwacht. Bij twee van heeft dit te maken met 
hun rol als kerngroepondersteuner. Hoewel de TIO’s aangeven erg druk te zijn, lijkt het ze wel heel 
leuk om mee te doen. Drie van de vier TIO’s hebben positieve verwachtingen over het PAja! traject. 
Een TIO zegt bijvoorbeeld: “Ik verwacht ideeën op te doen om bewoners beter te bereiken die op dit 
moment niet participeren. Er participeren heel veel mensen bij ons maar vaak altijd dezelfde. Ik 
verwacht te leren een bredere groep aan te spreken.” Een andere TIO vertelt: “Het kan als vast onder-
deel van de kerngroep een terugkerende taak van kerngroepleden worden om een aantal bewoners te 
bevragen en te laten participeren”. Eén TIO heeft minder positieve verwachtingen van PAja!. Zij denkt 
dat het te hoog is gegrepen voor de cliënten van het keuringsteam die nu aan PAja! meedoen.   

Uit de interviews met de TIO’s tijdens en aan het eind van het traject blijkt dat de TIO’s over het 
algemeen redelijk positief zijn over het PAja!-traject van de cliënten. Twee van hen geven aan dat ze 
gedurende het traject positiever zijn geworden. Een van hen zegt hierover: “In het begin zag ik de 
meerwaarde er niet zo van in. Omdat we al kerngroepen, vergaderingen en medezeggenschap hebben. 
Daar wordt al heel veel mee gedaan. Er is al veel participatie. Ik dacht wat moeten ze nu bij die PAja! 
doen? Later is het veranderd; met PAja! probeer je alle bewoners te bereiken.”  

De TIO’s hebben verschillende ervaringen met het maken van het huiswerk op de locatie met de 
cliënten. Zo zegt een TIO: “Ik vind dat het heel leuk gaat. Het lukt echt om veel input uit de groep te 
krijgen. Dat de groep elkaar aanspreekt en meedenkt.” Een andere TIO zegt hierover: “Sommige 
dingen gaan goed, maar andere dingen, zoals het verzinnen van een eerste regel of introductie op de 
vragenlijst, dat is heel moeilijk. De input uit de cliënt zelf krijgen is echt heel lastig.” Ook blijkt dat 
sommige TIO’s veel actiever met PAja! en het huiswerk bezig zijn geweest dan anderen. 

De TIO’s zijn over het algemeen tevreden over het verloop van de keuringsbijeenkomsten. Een van 
de TIO’s vat dit voor zijn locatie kort en bondig samen: “De verbeterpunten zijn uitgevoerd en de 
bijeenkomst verliep gewoon goed. Er zaten drie bewoners bij en uit elke laag van medewerkers was 
iemand aanwezig. Goed dat de bijeenkomst door een onafhankelijk voorzitter werd geleid.” Een 
aandachtspunt is de inbreng van het cliënten keuringsteam op sommige locaties. Een TIO zegt bijvoor-
beeld: “Ik vind dat het keuringsteam eigenlijk heel weinig stem heeft, ze worden toch overvleugeld 
door de medewerkers. Dan moet je wel sterk in je schoenen staan.”  

De vraag of PAja! nut heeft gehad, wordt door de medewerkers positief beantwoord. De meesten 
van hen verwijzen hierbij naar de veranderingen op de locatie na de keuringsbijeenkomsten. Een TIO 
antwoordt: “Ja, als er praktisch iets veranderd, dan heeft het wel echt nut. Bovendien is het ook een 
bewustwordingsproces van de mogelijkheden van de doelgroep en de onmogelijkheden.” Een andere 
TIO zegt: “Ja en veel meer dan ik had verwacht. Er zijn toch concrete verbeterpunten gekomen, deze 
waren pragmatisch, direct en uitvoerbaar.”  
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Verder komt uit de gesprekken met de TIO’s duidelijk naar voren dat deelname aan PAja! voor veel van 
de cliënten uit het keuringsteam moeilijk was en veel van hen vroeg. Een TIO zegt bijvoorbeeld: “Er 
wordt heel veel verwacht van de bewoners en het is best lastig om die erbij betrokken te houden. Er 
zijn heel veel dingen waar ze aan zouden moeten voldoen, waar ze bij mijn locatie niet aan voldoen. 
Hierbij kan je denken aan voldoende sociale vaardigheden, de eigen kijk loslaten en zaken in groter 
verband zien, interviewen zonder zelf de vragen te beantwoorden.” Ook was volgens de TIO’s het 
motiveren van medebewoners om de vragenlijst in te vullen op alle locaties lastig. Uit de gesprekken 
blijkt verder dat er grote verschillen zijn tussen de cliënten van de verschillende locaties. Een belang-
rijk verschil betreft het niveau van de cliënten en ook zijn op sommige locaties veel cliënten verslaafd 
aan alcohol of drugs. 

Over of de cliënten van het keuringsteam iets van het PAja!-traject hebben geleerd, denken de 
TIO’s verschillend. Een TIO zegt hierover bijvoorbeeld: “Het was voor de bewoner van mijn locatie een 
hele stap om niet alleen te denken vanuit wat hij wil, maar om te kijken naar wat andere mensen in 
het huis willen. Verder heeft hij een beetje leren interviewen en is hij qua zelfvertrouwen gegroeid.” 
Een andere TIO heeft juist het idee dat de bewoners van zijn locatie niets geleerd hebben. Mogelijk 
heeft dit te maken met verschillen tussen de locaties wat betreft het soort cliënten en hoe PAja! is 
verlopen op de locatie.  

De TIO’s noemen een aantal verbeterpunten voor het PAja!-traject met de cliënten. Als belangrijk-
ste aandachtspunten komen naar voren dat het belangrijk is om alles zo gestructureerd en simpel 
mogelijk te houden. Allereerst gaan we in op suggesties die worden gedaan om te zorgen voor meer 
structuur. Een TIO zegt hierover: “Qua structuur is het goed om een vaste structuur te hebben, vaste 
tijd en locatie. Je moest nu heel erg opletten wanneer wat, voor de bewoners is het wel lastig. Iedere 
eerste donderdag van de maand ofzo, dat zou al duidelijker zijn.” Een andere TIO geeft de volgende 
suggestie: “Het hele concept moet duidelijker. Maak standaard aftekenlijsten voor ze, een standaard 
soort werkwijze hoe het moet met financiën, etc.” Verder is volgens de TIO’s een goed overzicht voor 
de cliënten belangrijk: een duidelijke lijst van alle afspraken en wanneer ze waar moeten zijn. De 
TIO’s geven ook verschillende tips over hoe het traject voor de cliënten eenvoudiger kan. Een TIO zegt: 
“Ik zou in het begin kort en bondig weer geven: wat is het doel, voor wie, en wat kan je er mee. Een 
filmpje laten zien zou ook helpen.” Een andere TIO doet de volgende suggestie: “Niet te veel dingen 
noemen die nog niet relevant zijn. Dus wat betreft het huiswerk dat de TIO’s met de cliënten moeten 
doen, alleen datgene wat er in die week gedaan moet worden bespreken en niet al voor de week 
erna.” Verder noemt een TIO dat er misschien wat meer met voorbeelden kan worden gewerkt: “Het 
blijft heel abstract tot je het gaat doen”. Tot slot zegt een TIO over de communicatie: “Nog korter, 
helderder, bondiger. In kindertaal en geen moeilijke woorden.”

De TIO’s noemen ook nog een aantal andere aandachtpunten. De timing van het project was vol-
gens hen niet handig. December is voor veel cliënten een heel drukke maand en ook viel het project 
samen met veel andere projecten. Verder geeft een TIO aan dat bij de werving van het keuringsteam 
minder moet worden benadrukt dat de cliënten van het team geld krijgen voor deelname. “Cliënten 
moeten vooral worden geworven op inhoud, niet op de hoogte van de vergoeding”, zegt hij. “Je moet 
oppassen met het teveel over geld te hebben. Bij de interviews zou ik juist wel een goede vergoeding 
zetten. Een euro per vragenlijst voor het keuringsteam, dat werkte wel goed.” Tijdens het onderzoek 
onder de medebewoners, zou moeten worden gewerkt met een kortere interviewlijst. De lijst was nu 
iets te uitgebreid, volgens meerdere TIO’s. Verder geeft een TIO aan dat er meer begeleiding voor het 
keuringsteam nodig is bij het afnemen van de vragenlijsten. “Er moet iemand bij zitten om goed te 
ondersteunen”. Een andere TIO zegt dat er meer aandacht zou moeten worden besteed aan het 
omgaan met medebewoners die weigeren de vragenlijst in te vullen. “De cliënten van het keurings-
team zouden meer getraind moeten worden in hoe ze zouden kunnen reageren als medebewoners niet 
mee willen doen. Bijvoorbeeld vragen naar de reden waarom iemand niet wil deelnemen en wanneer 
een cliënt aan geeft geen tijd te hebben, een nieuwe afspraak maken.” 

 Over de begeleiding van de TIO’s zelf is ook gesproken. De TIO’s geven aan dat er tijdens de TIO 
bijeenkomsten een warme, open en prettige sfeer was. Eén TIO’s vertelt dat ze erg blij was met de 
bereikbaarheid van de trainer. Indien ze er zelf niet uit kwam kon ze de trainer altijd bellen: “Dat ze 
zegt: ‘oh nou dan kom ik toch gewoon’. Dat vond ik echt heel fijn, had echt het gevoel dat er hierdoor 
soms een last van me afviel.” 
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Wel vonden de TIO’s het traject in het begin behoorlijk vaag. Gaandeweg werd de opzet van het 
traject en wat er van de TIO’s werd verwacht pas duidelijker. Een TIO zegt hierover bijvoorbeeld: “Ik 
denk dat bij dit project, waar we moeten leren en meteen doen, het heel is belangrijk om heel con-
creet en duidelijk te zijn wat mensen moeten gaan doen. Het mag wat concreter, minder vaag.” Als 
verbeterpunt noemt een TIO dat het fijn zou zijn wanneer heel concreet werd weergegeven wat de 
TIO’s zouden moeten doen, kortom een heel duidelijke planning. 

Verder is aan de TIO’s gevraagd of zij in principe volgend jaar zelf een PAja!-traject met cliënten 
van hun locatie zouden kunnen uitvoeren. De TIO’s gaven aan dat dit zouden kunnen, maar dan wel 
met ondersteuning. Een TIO zegt hierover bijvoorbeeld: “Het is wel handig dat als je als TIO’s dan nog 
bij elkaar komt en eventueel ondersteund wordt. Ik zie het mezelf nog niet zo doen, zonder dat je het 
er met iemand over zou hebben. De vragenlijst maken kan ik natuurlijk niet doen, want ik weet niet 
hoe dat in elkaar zit.” Een andere TIO zegt: “Het zou kunnen, maar minder scherp zonder enige vorm 
van begeleiding. Als ik de trainer zou kunnen bellen of mailen met vragen, dat zou fijn en voldoende 
zijn. Ook zou ik een collega er intensief bij betrekken. Zeker met een grotere groep is het fijn om met 
z’n tweeën te zijn. Dit kan een ondersteuner zijn.”  

4.5 Het verloop van de informatiebijeenkomsten voor ondersteuners

Het traject voor de ondersteuners kwam slecht van de grond, doordat er te weinig ondersteuners 
waren. Slechts één ondersteuner is bij de informatiebijeenkomsten aanwezig geweest en heeft de TIO 
van de eigen locatie geholpen bij het uitvoeren van de PAja!. Dit werd door de TIO als erg positief 
ervaren. Verder is er nog één ondersteuner die een enkele informatiebijeenkomst heeft gevolgd. De 
andere medewerkers die ondersteuner zouden zijn gaven aan te druk te zijn en daarom niet mee te 
kunnen doen. Een TIO zegt hierover: “Ik vond het moeilijk om mijn ondersteuner erbij te betrekken. Er 
was niet doorgegeven dat het overleg was verschoven en daardoor kon mijn ondersteuner hier niet bij 
zijn. Ook is het goed om heel duidelijk te hebben wat een rol van een ondersteuner is. Want degene 
die mij zou ondersteunen zit tot over haar oren in het werk. Een betere functieomschrijving en beter 
contact tussen de trainer en ondersteuners zou kunnen helpen.”

4.6 Interviews trainers

De twee trainers zijn beide aan het begin geïnterviewd. Na afloop van het PAja!-traject is de hoofdtrai-
ner geïnterviewd. Bij de start van het project geven de trainers aan dat ze het spannend vinden om te 
kijken hoe dit PAja!-traject zal verlopen. Eerdere PAja!’s zijn gedaan met jongeren, dit traject wordt 
met volwassenen gedaan. Dat is nieuw en de trainers verwachten dat dit veel verschil zal maken. Bij 
jongeren staat persoonlijke groei erg centraal bij PAja!. Bij de volwassen gaat het er veel meer om dat 
ze het gevoel krijgen dat ze serieus worden genomen. Bij hen staat cliënt tevredenheid veel meer 
centaal en persoonlijke groei op de achtergrond, aldus een van de trainers. Als uiteindelijke doel van 
het traject noemt de hoofdtrainer ‘PAja! op maat voor elke locatie’. Verder is het ook bedoeld om te 
kijken wat mogelijk is voor deze voorzieningen, een oefenmodel, aldus de trainer. De trainer hoopt dat 
aan het eind van het traject iedereen het gevoel heeft dat PAja! een zinvolle aanvulling is op het 
participatie pakket en dat de locaties er zelf verder mee gaan en haar niet meer nodig hebben. 

Aan het eind van het PAja!-traject is de hoofdtrainer weer geïnterviewd. Ze geeft in het interview 
aan dat het gedurende het traject zoeken was. PAja! is ontwikkeld voor jongeren en ze moesten een 
vertaalslag maken naar volwassenen die vaak al heel lang in de opvang leven. Ze zegt hierover: “Tij-
dens de eerste bijeenkomst was de groep heel groot en werden we verrast door mate van agressie, 
consumptiezucht en vragen als: ‘Hoe lang nog?’, ‘Wanneer wordt er uitbetaald?’. Maar vanaf het 
moment dat wij de mensen ook echt kenden, konden we inspelen op het niveau en de mensen zelf.” De 
gekozen vorm, waarbij de ene week de theoretische achtergronden werden besproken en waarbij de 
cliënten en TIO’s de week daarna zelf aan de slag gingen, werkt volgens haar goed. Ze vertelt verder 
dat ze over zijn gegaan op een hele pragmatische, meer ‘doe’- gerichte aanpak. “Bij de reguliere PAja! 
met de jongeren moeten zij het voor een groot deel zelf vormgeven, maar dit hebben we heel erg 
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moeten terugschroeven.” Er bleken grote verschillen te zijn met de jongeren waarmee zij eerder PAja! 
trajecten heeft gedaan. De trainer zegt hierover: “Volwassenen zijn heel bang dat zij ineens dingen 
moeten oplossen voor anderen, veiligheid is een groter item. ‘Gaan ze mij straks aanvallen omdat er 
dingen niet gebeurd zijn die ik beloofd heb?” Ook vertelt de trainer dat het niveau van de verschil-
lende cliënten ver uit elkaar lag. “De cliënten van de Jan Rebelstraat waren beter uitgerust dan die 
van het Westhuis of van de Brecht. Het was heel erg zoeken naar een manier zodat iedereen het 
gevoel had om aan zijn trekken te komen.”

Ook is tijdens het eindinterview gesproken over wat de cliënten van het traject geleerd hebben. De 
trainer zegt hierover: “Ik denk dat ze van dit project vooral geleerd hebben, dat er heus wegen zijn 
om elkaar serieus te nemen en dat ook het management bereid is om te luisteren. Het gaat om kleine 
successen en dat je de lat niet te hoog moet leggen.” Verder zegt de trainer: “Nieuwe vaardigheden 
leren en er zelf iets uit te halen, dit was niet echt van toepassing. Maar dat de groep uiteindelijk een 
half jaar consistent bezig geweest, valt me alles mee.” 

De trainer denkt dat PAja! absoluut nut heeft gehad: “Ik denk dat alle afdelingen zich bewust zijn 
geworden van het feit dat ze er hard aan moeten werken om inspraak actief te houden. Met het 
ophangen van een klachtenbus ben je er niet en een bewonersraad is te formeel en geïnstitutionali-
seerd om dingen die gevoelig liggen boven tafel te krijgen. Kerngroepen zijn een mooie ontwikkeling, 
maar sommige groepen zijn weer een instituut geworden en luisteren niet naar wat de bewoners te 
melden hebben. Dus daar moet je ook rekening mee houden. PAja! is een prikmethode om te kijken 
hoe het ervoor staat, waarbij iedereen nog een keer gehoord wordt. Vandaar pleit ik voor een light 
PAja!” Ook is ze blij over dat de Fokke Simonszstraat en het Westhuis meer zijn gaan samenwerken. De 
cliënten van beide locaties hebben samen de vragenlijst afgenomen en de kerngroepen van beide 
locaties zijn uiteindelijk bij elkaar gekomen dankzij PAja!. 

De trainer noemt een punt voor verbetering, namelijk dat veel meer zou moeten worden uitgegaan 
van reeds bestaande, nog eenvoudigere vragenlijsten. Tot slot geeft ze aan dat de omstandigheden bij 
de Volksbond het verloop van het project hebben beïnvloed. Zo is een van de locaties er volgens haar 
een beetje tussendoor geschoten door een wisseling van TIO.    

Tijdens het laatste interview zijn ook een aantal vragen gesteld over het maken van het huiswerk 
op de locatie en het TIO-traject. De trainer geeft aan dat ze het maken van het huiswerk op de meeste 
locaties goed verliep, maar niet op alle locaties. Op twee locaties is alles volgens het boekje gedaan 
en had de trainer veel contact met de TIO’s. Van een locatie geeft ze aan dat ze niet goed weet wat 
wel en niet gedaan is omdat ze daar heel vaak van TIO zijn gewisseld. Over het TIO-traject zegt ze het 
volgende: “De TIO’s begonnen sceptisch. Ze waren aangewezen door de teamleiders, omdat ze toeval-
lig dienst hadden op de dag dat het PAja!-traject begon. Maar daarna werden ze wel heel enthousiast 
en greep de kracht van de methode ze. Wat ik wel heel jammer vindt is dat er zo veel van de TIO’s bij 
de Volksbond weg moeten.” Tot slot is aan de trainer gevraagd of de TIO’s nu voortaan zelf op hun 
locatie een PAja! zouden kunnen doen. Voor de TIO’s die nog bij de Volksbond blijven werken zou dit 
kunnen, maar een vorm van supervisie blijft volgens de trainer noodzakelijk. De trainer antwoordt: “Ik 
denk niet dat ze het de volgende keer al helemaal op eigen kracht kunnen. Dus dit zou dan onder 
supervisie moeten. Het handboek biedt genoeg handvatten die de TIO’s kunnen volgen, maar je komt 
altijd dingen tegen die anders lopen dan verwacht. Dan is het handig om een soort panel te hebben om 
te overleggen.” 

4.7 Participerende observatie

Naast het interviewen van de cliënten van het keuringsteam, de TIO’s en de trainers, waren de onder-
zoekers van het Verwey-Jonker Instituut aanwezig bij de trainingen van de cliënten en de TIO’s. Ook 
hebben zij een aantal keren meegekeken met het maken van het huiswerk op de locaties en bij het 
afnemen van de vragenlijsten onder medebewoners. Zij verzamelden zo via participerende observatie 
informatie over de voortgang. In deze paragraaf doen we verslag van de belangrijkste bevindingen.  

Uit de resultaten van de observaties blijkt dat de sfeer tijdens de trainingen van het cliënten 
keuringsteam (afgezien van de eerste bijeenkomst) goed was. Verder blijkt dat voor veel van de cliën-
ten twee denkstappen zetten te moeilijk was en dat alles erg eenvoudig moest worden uitgelegd. Ook 
blijken de verschillen tussen de individuele cliënten groot. De onderzoekers constateren dat het erg 
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belangrijk is om de trainingen goed aan te laten sluiten bij het niveau van deze doelgroep. Tijdens de 
eerste training werd uitgebreid op verschillende vormen van participatie in gegaan. Het zou volgens de 
onderzoekers beter zijn geweest wanneer vooral de basis van PAja! zou worden uitgelegd, ondersteund 
door bijvoorbeeld een filmpje. Ook in het gebruikte materiaal zouden geen moeilijke woorden moeten 
staan. Tot slot zouden belangrijke zaken nog vaker herhaald kunnen worden. Wat verder opvalt is dat 
het voor het cliënten keuringsteam lange tijd niet duidelijk was wat PAja! inhield; dit is herkenbaar uit 
de eerdere PAja!-trajecten, maar speelde hier nog sterker gezien de doelgroep. 

Het afnemen van de vragenlijsten was voor veel cliënten lastig. Er blijkt meer oefening nodig te 
zijn geweest voor het interviewen. Bijvoorbeeld rondom wat te zeggen als inleiding bij het benaderen 
van medebewoners of de kern uit het open antwoord van een medebewoner halen. Ook hebben som-
mige cliënten ondersteuning nodig bij het afnemen van de interviews. Overigens kan dit niet gedaan 
worden door de begeleiding van de locatie, omdat medebewoners dan wellicht niet meer vrijuit kun-
nen spreken tijdens het interview. Hiernaast bleek tijdens de afname van de vragenlijsten dat mede-
bewoners soms het ene moment niet geïnterviewd wilden worden, maar een volgend moment wel. 
Meerdere momenten van afname zijn dus nodig. Belangrijk is ook om te werken met een korte vragen-
lijst met zo weinig mogelijk open vragen. 

Het maken van het huiswerk op de eigen locatie met de cliënten werkte goed. Zowel de TIO’s als 
de cliënten leken op hun gemak, de TIO’s konden uitgebreid ingaan op specifieke vragen en de indivi-
duele cliënten veel aandacht geven. Omdat de groep vrij klein was, kon de TIO ook aansluiten bij het 
individuele niveau van de cliënt. Kortom, deze vorm lijkt goed bij de doelgroep aan te sluiten. Verder 
waren sommige cliënten erg gehospitaliseerd en dachten ze niets te kunnen. Er was veel ondersteuning 
nodig, maar dan bleken de cliënten vaak best tot iets in staat te zijn. Ontwikkeling zit voor veel van 
deze cliënten in kleine dingen. Hoewel de TIO’s zich hiervan bewust waren, bleef het een valkuil voor 
de TIO’s om te veel zaken van de cliënten over te nemen.  

Ook tijdens de trainingen met de TIO’s was de sfeer goed. Een punt van aandacht is het instrueren 
van de TIO’s over wat er concreet van hen verwacht wordt. Hier had de trainer iets meer tijd aan 
kunnen besteden.  

Voor het slagen van het traject is het van cruciaal belang dat de TIO betrokken is en aanwezig bij 
de trainingen. Op de locaties waar de TIO’s gemotiveerd waren, verliep het traject veel beter dan op 
een van de locaties waar dit in mindere mate het geval was. Om de medewerkers zoveel mogelijk te 
faciliteren is het belangrijk dat de instelling er voor waakt dat de TIO’s niet te druk zijn met allerlei 
andere projecten die tegelijkertijd lopen. Tijdens dit PAja!-traject hebben de meeste TIO’s weinig hulp 
gehad van ondersteuners. Dit blijft dus een aandachtspunt bij volgende trajecten. 
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5 De opbrengsten van de Reparatieplannen

In dit hoofdstuk gaan we in op de keuringsbijeenkomsten, de reparatieplannen die hieruit voortvloei-
den, en staan we stil bij de herkeuringsbijeenkomsten: wat hebben de reparatieplannen in gang gezet 
op de locaties?

5.1 De keuringsbijeenkomsten

In maart en april 2013 vonden de vier keuringsbijeenkomsten plaats. Deze vonden plaats op de eigen 
locaties en werden voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter. Tijdens de keuringsbijeenkomsten 
presenteerden de cliënten van het keuringsteam de belangrijkste resultaten van het onderzoek onder 
medebewoners. Het accent lag hierbij op drie goede punten van de gekeurde locatie en drie verbeter-
punten. Op de Fokke Simonszstraat werd de cliënt van het keuringsteam hierbij ondersteund door een 
aantal leden van de kerngroep. Na de presentatie van de resultaten gingen de cliënten hierover in 
gesprek met de medewerkers: waarom gaan de dingen zoals ze gaan? Vervolgens werd er een repara-
tieplan opgesteld: per verbeterpunt werden er oplossingen aangedragen door de cliënten en medewer-
kers waarbij gelet werd op wat realistisch en haalbaar was. Er werd voor gezorgd dat het plan uitein-
delijk naar ieders tevredenheid werd vastgesteld. 

De keuringsbijeenkomsten zijn over het algemeen goed verlopen. Er werd goed en serieus naar 
elkaar geluisterd en er was wederzijds begrip tussen staf en cliënten. Wel hadden de cliënten van 
sommige locaties er moeite mee om de resultaten van het onderzoek over te brengen. Ze vielen snel 
weer in hun persoonlijk verhaal. Hierdoor was het voor de voorzitter en de teamleiders soms moeilijk 
om onderscheid te maken tussen een persoonlijke klacht en een breed gedragen aandachtpunt. Dit 
leidde ertoe dat niet elke klacht serieus genomen werd, voor de teamleider was dan niet duidelijk dat 
meerdere bewoners dezelfde klacht hadden. Verder viel op dat het aandragen van oplossingen en het 
maken van afspraken op sommige locaties vooral gebeurt vanuit de medewerkers in plaats van de 
cliënten.

5.2 De herkeuringsbijeenkomsten: wat hebben de reparatieplannen opgeleverd?

Jan Rebelstraat
 ● Folder met hierin de klachtenprocedure.
 ● Ideeënbus.
 ● EHBO doos op de locatie.
 ● Medewerker van de kwaliteitscommissie komt voorlichting geven over waarom het belangrijk is om 

fouten bij de verstrekking van medicatie te melden.
 ● Samen met de GGD wordt het medicatieprotocol herschreven. Deze wordt door de Volksbond en de 

GGD gevolgd. 
 ● Gesprek met de FIBU, zij gaan naar aanleiding hiervan een aantal zaken in hun dienstverlening 

veranderen. 

Fokke Simonszstraat
 ● Klachtenregeling wordt een maand na binnenkomt nogmaals besproken door de coaches. Dit maakt 

nu onderdeel uit van hun primaire takenpakket.
 ● Vitrinekast wordt geordend zodat klachtenregeling meer zichtbaar wordt.
 ● Kookgroepen voor bewoners gestart. 
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 ● Klachten bewoners over personeelsbeleid en communicatie door leiding ingebracht zijn ingebracht 
in het driehoeksoverleg. Antwoord vanuit de organisatie volgt nog. 

De Brecht
 ● Een ideeën en klachtenbus. 
 ● Een overzichtelijk en compleet schoonmaakrooster.
 ● Er komen de volgende spelletjes op de locatie: tafelvoetbal, Stratego en Pim Pam Pet. 

Ongeveer zes tot acht weken na de keuringsbijeenkomsten vonden de herkeuringsbijeenkomsten plaats 
op de Jan Rebelstraat, de Fokke Simonszstraat en de Brecht.

Deze werden wederom voorgezeten door dezelfde onafhankelijke voorzitter. Nagegaan werd wat er 
naar aanleiding van de reparatieplannen allemaal wel en niet in gang was gezet. De bijeenkomsten 
verliepen doorgaans goed. Bij de Jan Rebelstraat en de Fokke Simonszstraat was er veel gebeurd; daar 
had een heuse kwaliteitsverbetering plaatsgevonden met name op het vlak van de medische voorzie-
ningen, het FIBU en de klachtenregeling. Deze locaties kregen dan ook door het keuringsteam het 
certificaat ‘cliëntenproof’ toebedeeld. Bij de Brecht was er nog niet met alle verbeterpunten voldoen-
de gedaan. Daar is besloten om het certificaat nog niet uit te reiken, maar na enige tijd nog eens op de 
vervolgacties terug te komen. Vervolgens is er acht weken later nog een herkeuring gehouden en kreeg 
de locatie alsnog het certificaat. De resultaten van PAja! werden via een nieuwsbrief of bewonersver-
gadering aan de bewoners teruggekoppeld. Per instelling bespreken we hieronder kort de belangrijkste 
opbrengsten. 

Jan Rebelstraat
De resultaten van de enquêtes laten zien dat de bewoners van de Jan Rebelstraat over het algemeen 
tevreden zijn over het wonen op de Jan Rebelstraat. De respondenten geven de locatie gemiddeld een 
7.2 als rapportcijfer (de resultaten zijn indicatief). Alle bewoners voelen zich veilig in huis. Verder zijn 
de bewoners tevreden met de eigen kamer en hoe ze wonen. Een derde positief punt is dat bewoners 
vinden ze dat ze genoeg privacy hebben in huis. Aandachtspunten die uit de enquête naar voren 
kwamen betreffen de klachtenprocedure. Bijna de helft van de bewoners weet niet dat er een klach-
tenbus is en het is onduidelijk hoe klachten moeten worden ingediend. Een ander aandachtpunt is de 
aanwezigheid van medisch personeel en medicatie. De dokter komt te weinig, medicatie is niet vol-
doende aanwezig en er zijn te weinig spullen in huis volgens de bewoners. Verder blijkt uit de enquête 
dat  bewoners die de financiën bij FIBU laten beheren, hier vaak ontevreden over zijn. Er gaat veel mis 
en ook wordt niet goed gecommuniceerd door de medewerkers van deze organisatie, aldus de bewo-
ners. 

Na de keuring is er op deze locatie veel in gang gezet. Er is een folder gemaakt met hierin de 
klachtenprocedure. Deze moet op het moment van de herkeuring alleen nog langs de cliëntenraad en 
gedrukt en verspreid worden. Verder is er op de locatie een ideeënbus geplaatst. Een aangewezen 
bewoner van de kerngroep gaat deze elke week legen en brengt de ideeën in bij het kerngroepoverleg. 
Vervolgens worden deze met de teamleider besproken. Hiernaast is er nu een EHBO doos. Hierin zit 
alleen geen aspirine, want dit mag niet volgens de wet. Verder komt er iemand van de kwaliteitscom-
missie voorlichting geven over waarom het belangrijk is om fouten te melden. Het gebeurt soms dat er 
fouten worden gemaakt bij de verstrekking van medicatie, maar deze fouten worden niet altijd 
gemeld. Ook is er met de GGD afgesproken dat ze het medicatieprotocol gaan herschrijven, zodat 
duidelijk is wie welke rol en verantwoordelijkheid heeft. Dit protocol gaan ze dan allemaal volgen. Tot 
slot is er een gesprek geweest met een leidinggevende van het FIBU waarin de klachten van bewoners 
naar voren zijn gebracht. Het FIBU schrijft een protocol zodat alle consulenten op dezelfde vragen 
dezelfde antwoorden geven. Verder is afgesproken dat zij de cliënten niet meer vragen waarvoor zij 
hun spaargeld nodig hebben. Daarnaast komen ze op de Jan Rebelstraat uitleg geven over een nieuwe 
systeem bij het FIBU rondom spaargeld. 

Na de herkeuringsbijeenkomst kreeg de Jan Rebelstraat van het cliënten keuringsteam het certifi-
caat ‘cliëntenproof’ toebedeeld.

Fokke Simonszstraat
Het gemiddelde rapportcijfer dat de bewoners die de enquête hebben ingevuld aan de Fokke 
Simonszstraat geven is een 7.1. Zij zijn dus redelijk tevreden. Als positieve punten worden genoemd; 

Fokke Simonszstraat krijgt certificaat ‘cliëntenproof’
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de eigen kamer, dat er voldoende begeleiders in huis zijn, en dat bewoners klaar zijn voor de verhui-
zing. Aandachtpunten zijn de samenstelling begeleiding: er zijn te veel stagiaires en nieuwe medewer-
kers. Veel bewoners weten niet dat er een klachtenregeling is. En tot slot blijken veel bewoners niet 
tevreden over het eten. Er is te weinig eten, het eten bevat te weinig voedingswaarde of is niet lekker, 
wordt gezegd. 

Tijdens de eerste keuring wordt afgesproken dat een van de bewoners tijdens een driehoeksverga-
dering (kerngroep, teamleider, management) inbrengt dat bewoners niet tevreden zijn over het perso-
neelsbeleid en dat de leiding beter zou kunnen communiceren over veranderingen zoals de aankomen-
de verhuizing. Dit is ten tijde van de herkeuring gebeurd, maar er is nog geen antwoord vanuit de 
organisatie gekomen. Wat betreft de klachtenprocedure is een grote stap voorwaarts gemaakt. Eerst 
werd de klachtenregeling alleen bij de intake besproken. Bij veel bewoners kwam deze informatie niet 
aan. Nu wordt er een maand na de intake nogmaals door de coach verteld dat er een klachtenregeling 
is. Dit is toegevoegd in het primaire takenpakket van de coaches. Verder is tijdens de eerste keuring 
afgesproken dat de vitrinekast met hierin de regels en mededelingen geordend zou worden door een 
bewoner, omdat nu de klachtenregeling nauwelijks zichtbaar is. Tijdens de herkeuring bleek dat er op 
dat moment alleen een bord voor het rooster van de dagbestedingen en activiteiten is. De mededelin-
gen en de huisregels hangen er nog niet. Er wordt afgesproken dat dit binnen twee weken wordt 
gedaan. Tot slot kwam tijdens de keuring naar voren dat er vaker vers gekookt zou kunnen worden 
door bewoners. Dit gebeurd nu al als oefening, omdat bewoners straks op de nieuwe locatie zelf een 
keuken hebben, maar hier zou nog meer aandacht aan besteed kunnen worden. Tijdens de herkeuring 
bleek dat sinds twee weken is gestart met kookgroepen, mensen krijgen hierbij hulp bij het koken. 

Na de herkeuringsbijeenkomst kreeg de Fokke Simonszstraat het certificaat ‘cliëntenproof’ toebe-
deeld.

Westhuis
De resultaten van de enquêtes laten zien dat de bewoners zeer tevreden zijn over het Westhuis. Het 
gemiddelde rapportcijfer dat aan het Westhuis gegeven werd door de geïnterviewde bewoners is een 
8.1. Alle geïnterviewde vinden dat er genoeg leuke en zinvolle activiteiten in de vrije tijd worden 
aangeboden, er altijd voldoende begeleiders in huis aanwezig zijn en medische hulp voldoende aanwe-
zig is. Ook zijn zij tevreden over de wijze waarop de medicatie geregeld is. Uit de enquête komen ook 
een aantal aandachtspunten naar voren. Hoewel uit de enquête blijkt dat het merendeel van de 
bewoners klaar is voor de verhuizing, vinden veel bewoners de aankomende verhuizing moeilijk. Dit is 
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geen verbeterpunt, maar een blijvend aandachtspunt voor de begeleiding. Er zijn ook punten voor 
verbetering, zo is er geen ideeënbus en ook geen klachtenbus op de locatie.  

Op het Westhuis is een keuringsbijeenkomst gehouden. Helaas is dit niet tijdig doorgegeven aan de 
onderzoekers van het Verwey-Jonker Instituut, waardoor zij niet aanwezig waren. Wel zijn de onder-
zoekers in het bezit gekomen van de notulen van de bijeenkomst. Hieruit blijkt dat in de keuringsbij-
eenkomst met name plannen zijn gemaakt omtrent een ideeën- en klachten bus. Tijdens de keurings-
bijeenkomst is afgesproken dat er een bus wordt opgehangen en dat de voorzitter van de kerngroep 
voor elke kerngroep vergadering de bus leegt. De inhoud wordt dan besproken in de kerngroep. Op het 
Westhuis is geen herkeuringsbijeenkomst gehouden. 

De Brecht
De resultaten van de enquêtes laten zien dat de bewoners van de Brecht over het algemeen zeer 
tevreden zijn over deze locatie. Ze geven gemiddeld een 7.8 als rapportcijfer voor de locatie. Bewo-
ners voelen zich veilig in het huis en de verbetering van de gemeenschappelijke ruimte verloopt naar 
tevredenheid. Hiernaast zijn veel bewoners tevreden over de wijze waarop de begeleiding hen onder-
steunt in het onderhouden van sociale contacten. Aandachtspunten die uit de enquête naar voren 
kwamen zijn dat driekwart van de bewoners niet weet dat er een klachtenregeling is. Verder blijkt dat 
veel bewoners overlast ervaren van medebewoners. Dit hangt samen met dat er niet adequaat wordt 
gereageerd door de begeleiders als bewoners regels overtreden en dat bewoners de sanitaire voorzie-
ningen niet schoonhouden. Tot slot noemen bewoners als aandachtspunt dat bepaalde voorzieningen 
ontbreken. Het meest werd hierbij genoemd dat er te weinig spelletjes aanwezig zijn in huis. 

Naar aanleiding van de keuringsbijeenkomst zijn deze aandachtspunten opgepakt door de bij de 
bijeenkomst aanwezige cliënten en medewerkers van de Brecht. Tijdens de eerste herkeuringsbijeen-
komst blijkt dat een gedeelte van de afspraken nog niet zijn nagekomen. Vandaar dat een tweede 
herkeuringsbijeenkomst wordt gehouden. Tijdens deze bijeenkomst blijkt dat er hard gewerkt is om de 
afspraken na te komen. Bewoners hebben zelf een ideeën en klachtenbus gemaakt. Er wordt tijdens de 
bijeenkomst afgesproken dat de inhoud in de kerngroep wordt besproken en dat iemand van de kern-
groep de bus leegt. Een medewerker  heeft via het internet een bruikbaar document gevonden als 
basis voor een schoonmaakrooster. Hij heeft dit document aangepast en voor iedereen geprint. Het 
blijkt een heel overzichtelijk en compleet schoonmaakrooster te zijn geworden. Verder is er gekeken 
naar welke spelletjes er aangeschaft moeten worden. Er komt er een tafelvoetbalspel, Stratego en een 
Pim Pam Pet spel. 

Kortom, ook de Brecht is nu “cliëntenproof”. Een van de bewoners krijgt aan het eind van deze 
herkeuring de eer om het certificaat van de Brecht namens de bewoners te ondertekenen. 
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6 Conclusies en aanbevelingen

In dit slothoofdstuk trekken we conclusies uit het PAja!-traject in Amsterdam. In het bijzonder beste-
den we aandacht aan de vernieuwende elementen. Daarnaast staan we stil bij aandachtspunten voor 
gemeenten en instellingen die ook met PAja! aan de slag willen. 

6.1 Bereikte doelen

PAja!: het uitvoeren van een innovatieve bottom-up keuring 
De PAja!-methodiek kent zes doelen zoals weergegeven in hoofdstuk 1. Drie van deze doelen zijn 
grotendeels al bereikt door het commitment van alle betrokkenen om PAja! bij de Volksbond in 
Amsterdam te willen inzetten. Het betreft hier a.) het verrichten van een niet-vrijblijvende keuring 
vanuit het perspectief van bewoners/cliënten, b.) bijdragen aan duurzame versterking van de partici-
patie binnen de organisatie en c.) bijdragen aan het beoordelen van voorzieningen (aanvullend op de 
bestaande manieren). Door het afnemen van de interviews en de keurings- en herkeuringsbijeenkom-
sten op de locaties hebben de cliënten een duidelijkere rol gekregen in het opvangaanbod van de 
Volksbond. Zij hebben hun mening laten horen en daar is via de reparatieplannen iets mee gedaan. 

De drie andere doelen van de PAja!-methodiek hebben betrekking op het versterken van de eigen 
kracht van cliënten, onderlinge sociale contacten en het verbeteren van de kwaliteit van instelling. 
Daar gaan we hieronder nader op in.

De cliënten: het versterken van de eigen kracht en van onderlinge sociale contacten
Empowerment van individuele cliënten en het versterken van onderlinge sociale contacten zijn twee 
van de hoofddoelen van de PAja!-methodiek. De cliënten hebben op hun eigen locatie een onderzoek 
uitgevoerd en waren gesprekspartner tijdens de keurings- en herkeuringsbijeenkomsten. De volwassen 
cliënten hebben al een heel leven achter zich. Persoonlijke groei en het bijleren van nieuwe vaardighe-
den is bij deze groep minder aan de orde dan bij jongeren. Zoals in paragraaf 4.2 te lezen valt geven 
veel cliënten zelf aan dat ze iets van PAja! hebben geleerd. De medewerkers zijn hierover verdeeld 
(zie paragraaf 4.4). Successen liggen in het zetten van kleine stapjes, zoals iets mondiger worden. Het 
gevoel serieus genomen te worden door de instelling staat vooral centraal. Dit is bij deze PAja! gelukt. 
Hoewel de groep cliënten geen hecht team is gaan vormen, is het contact tussen een aantal individu-
ele cliënten wel versterkt. 

De instellingen: het verbeteren van de kwaliteit 
De Volksbond Amsterdam heeft met het uitvoeren van de participatie-audits bewust ingezet op nog 
meer betrokkenheid van cliënten bij de kwaliteit van de locaties waar ze wonen en van de begeleiding 
die ze genieten: wat gaat goed? En welke zaken behoeven extra aandacht? PAja! heeft de visie van de 
bewoners op de sterke en minder sterke punten van vier Volksbond locaties naar voren gebracht. 

De uitkomsten van het onderzoek onder de bewoners zijn serieus behandeld en de locaties zijn 
gaan werken aan de verbeterpunten. Zoals in hoofdstuk 5 aan de orde kwam heeft op de meeste 
locaties kwaliteitsverbetering plaatsgevonden met name op het vlak van de medische voorzieningen, 
het FIBU en de klachtenregeling. Een flinke hoeveelheid concrete acties zijn in gang gezet die zijn 
gericht op zowel praktische verbeteringen als op veranderingen binnen de begeleiding van cliënten en 
binnen de samenwerking met andere partijen als het FIBU en de GGD.   

Nieuwe elementen: TIO’s, ondersteuners en volwassen cliënten
De Volksbond en het Verwey-Jonker instituut hebben in vergelijking met de eerdere trajecten in dit 
nieuwe traject een aantal elementen aan de PAja!-methodiek toegevoegd. 
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Het eerste vernieuwende element in dit traject is het trainen van een aspirant trainingsgroep bestaan-
de uit medewerkers van de Volksbondlocaties, de TIO’s. Zij werden toegerust om vervolgtrajecten van 
PAja! op eigen gelegenheid uit te voeren. Doel hierbij was dat PAja! op deze manier meer van de 
instelling zelf zou worden. Er zijn vijf TIO’s getraind. De TIO’s die serieus met het traject zijn bezig 
geweest, gaven aan dat zij met enige ondersteuning volgend jaar zelf een PAja! op hun locatie zouden 
kunnen uitvoeren. Het doel van de TIO training is hiermee bereikt. Wel werkt een groot deel van de 
TIO’s inmiddels niet meer bij de Volksbond, waardoor slechts een enkele TIO volgend jaar ook daad-
werkelijk een PAja! op locatie zou kunnen doen.  

De tweede vernieuwing is de toevoeging van informatiesessies voor medewerkers; uit de voorgaan-
de trajecten blijkt dat hier behoefte aan is om het draagvlak voor een PAja!-traject in de instelling te 
verkrijgen. Ondanks het vooraf geplande traject voor de ondersteuners, bleek het, net als in eerdere 
PAja! projecten, ook in dit traject weer lastig om het draagvlak voor PAja! binnen de voorzieningen te 
verkrijgen. Tijdens het PAja!-traject is er slechts één ondersteuner geweest die bij de informatiebij-
eenkomsten aanwezig was en die de TIO van de eigen locatie geholpen heeft bij PAja!. Dit werd door 
de TIO als positief ervaren. Een andere TIO geeft aan dat zij het als een gemis heeft ervaren dat zij 
niet op dergelijke wijze door een collega werd ondersteund. Kortom, het werken met ondersteuners 
lijkt een goed idee te zijn maar het traject voor de ondersteuners kwam bij de Volksbond niet echt 
van de grond doordat er te weinig ondersteuners waren.  

Tot slot is deze PAja! uitgevoerd met een nieuwe doelgroep, namelijk volwassen bewoners van RIBW 
en MO locaties die al enige ervaring hebben met inspraak en participatie. 

Uit dit traject in Amsterdam bleek dat het goed mogelijk is om een PAja! met deze doelgroep uit te 
voeren. Wel moet hierbij rekening worden gehouden met het niveau van de cliënten. 

De communicatie dient eenvoudig te zijn en de cliënten hebben veel ondersteuning nodig tijdens 
het traject. Verder zijn er grote verschillen tussen de volwassenen en jongeren waarmee eerder PAja! 
trajecten zijn gedaan. Verwachtingen over persoonlijke groei dienen bij volwassen cliënten niet te 
hoog te zijn. Successen voor deze doelgroep zitten in het zetten van kleine stapjes. 

6.2 Lessen voor toekomstige PAja!-gebruikers

Bij het PAja!-traject in Amsterdam is een groep volwassen cliënten is gedurende negen maanden 
intensief aan de slag geweest met het organiseren van een onderzoek onder medebewoners, en het 
keuren van de instellingen. De locaties hebben veel in gang gezet naar aanleiding van de punten die de 
cliënten hebben aangedragen. In deze paragraaf beschrijven we enkele positieve en negatieve aan-
dachtspunten die opvielen en waaruit toekomstige PAja!-gebruikers lering kunnen trekken. 

PAja! met volwassenen ggz- en oggz-cliënten
Een PAja! met volwassen cliënten van een RIBW-instelling of MO-locatie is goed uit te voeren, maar 
voor een succesvol project zijn wel een aantal randvoorwaarden van belang. Aan het begin van het 
PAja!-traject bij de Volksbond bleek al snel dat niet alle MO en RIBW cliënten geschikt zijn voor deel-
name aan het keuringsteam. De eerste bijeenkomst met de cliënten verliep door dankzij enkel bewo-
ners erg onrustig. Ook leek de vergoeding een aantal cliënten aan te trekken die vooral voor het geld 
deelnam. Het is dan ook belangrijk om goed na te denken over de hoogte van de vergoeding en deze 
niet te prominent bij de werving in te zetten. Vergoeding kan een manier zijn om cliënten te stimule-
ren tot deelname aan het keuringsteam, maar leidt soms ook tot deelname van eigenlijk ongeïnteres-
seerde cliënten. Na deze eerste bijeenkomst vielen een aantal cliënten af en bleek er een gemotiveerd 
en serieus PAja! keuringsteam over. 

Er bleken grote verschillen te bestaan tussen deze volwassen cliënten en de jongeren waarmee 
eerder PAja!-trajecten zijn gedaan. De trainers hadden hierdoor even tijd nodig om zich aan te passen 
aan het niveau van de doelgroep. Meer dan bij voorgaande trajecten, was voor veel cliënten geduren-
de het traject lange tijd onduidelijk waar ze nu precies mee bezig waren. Ook bleek de uitwijding over 
verschillende vormen van participatie tijdens de eerste bijeenkomst te ingewikkeld. We raden dan ook 
aan om bij een PAja! met deze doelgroep alleen de basis van PAja! uit te leggen en deze in de tweede 
bijeenkomst nogmaals te herhalen. Ook kan het laten zien van het PAja! filmpje van Den Haag veel dui-
delijk maken. 

www.youtube.com/watch?v=fjG7ksoBAxs&feature=email


35

Verder liep het niveau van de individuele cliënten sterk uiteen en ook bleken er grote verschillen te 
zijn tussen de cliënten van de verschillende locaties. Vooral tussen de cliënten met chronische of 
langdurige psychiatrische problemen en voormalig dak- en thuisloze cliënten met een chronisch psychi-
atrische problematiek, verslavingsproblematiek en/of een licht verstandelijke beperking. Veel van de 
cliënten met chronische of langdurige psychiatrische problemen leken weinig geloof in hun eigen 
kunnen te hebben, terwijl bij de mensen met een verslaving de verslaving vaak op nummer 1 staat. 
Het werken aan de huiswerkopdracht op locatie met een kleine groep cliënten van de locatie werkte 
goed. Op deze manier kon goed worden aangesloten bij het niveau van de individuele cliënten. 

Voor alle cliënten bleek een duidelijke structuur van groot belang tijdens het traject. Een tip is dan 
ook om de bijeenkomsten op een vaste tijd en locatie te houden en een standaard werkwijze te 
hanteren. Ook bleek voor een groot aantal cliënten twee denkstappen zetten te moeilijk. Het is van 
belang om zo simpel mogelijk te communiceer: Les alles zo eenvoudig mogelijk uit en gebruik geen 
moeilijke woorden in het verhaal en materiaal. 

Bij het gezamenlijk formuleren van de vragenlijst met de cliënten bleek het voor hen erg moeilijk 
om zich te verplaatsen in andere bewoners en redeneerden zij vooral erg vanuit zichzelf. Tijdens het 
afnemen van de vragenlijsten bij de medebewoners kwam naar voren dat de vragenlijst beter nog 
korter en eenvoudiger had kunnen zijn. Dit kan bijvoorbeeld door de vragenlijst te beperken tot een 
specifiek thema. Ook kan de lijst verbeterd worden door minder open vragen (hiervan waren er een 
paar). Het was voor sommige cliënten namelijk erg moeilijk om de kern uit een open antwoord te 
halen en op te schrijven. 

Het oefenen met het afnemen van de vragenlijst gebeurde in een training voor de cliënten en 
hierna tijdens het oefenen op de locaties. Bij het afnemen van de vragenlijsten onder medebewoners 
bleek deze oefening te minimaal te zijn geweest. Meer aandacht voor bijvoorbeeld de inleiding was 
handig geweest, zodat cliënten van het keuringsteam bij de benadering van medebewoners beter 
hadden kunnen uitleggen waarom het onderzoek onder medebewoners werd gedaan. 

Niet alle bewoners konden geïnterviewd worden. Zo waren sommige ggz-cliënten hier door psycho-
se niet toe in staat. Ook waren veel bewoners niet bereidt om aan een interview mee te werken. Het 
overhalen van medebewoners om mee te doen aan een enquête was moeilijk en sommige cliënten 
waren hier onvoldoende op voorbereid. Verder bleken medebewoners soms erg wisselvallig. Sommigen 
wilden op het eerste moment van afname niet geïnterviewd worden, maar op een volgende moment 
wel. Kortom, zorg er voor dat  vragenlijsten op verschillende momenten worden afgenomen. 

Twee cliënten voerden gedurende een dagdeel gegevens van de ingevulde vragenlijsten in Excel in 
onder begeleiding van de medewerkers van het Verwey-Jonker Instituut. Dit verliep goed. 

Omdat de respons op een aantal locaties erg laag was, werden de resultaten van het onderzoek 
onder medebewoners hier ter validatie worden voorgelegd aan de kerngroep (vertegenwoordiging 
bestaande uit cliënten van de locatie). Dit was een goede manier om te kunnen bevestigen dat de 
belangrijkste uitkomsten van het onderzoek onder een brede groep van bewoners gedragen werden. 

De keuring- en herkeuringsbijeenkomsten verliepen goed. Wel werd duidelijk dat een aantal cliën-
ten tijdens deze bijeenkomsten snel in hun persoonlijk verhaal verviel. De resultaten van het onder-
zoek hadden van tevoren naar de voorzitter gestuurd kunnen worden, waardoor deze beter onder-
scheid had kunnen maken tussen een persoonlijke en breed gedragen klacht. Verder waren sommige 
medewerkers tijdens de keuringen zelf veel aan het woord. Belangrijk is dat medewerkers de cliënten 
tijdens de bijeenkomsten ruimte geven om zelf actief mee te denken bij het formuleren van oplossin-
gen en het maken van afspraken. 

Train-de-trainers
Serieuze betrokkenheid van de TIO’s is cruciaal voor het slagen van het PAja!-traject. De TIO’s waren 
over het algemeen erg gemotiveerd om met PAja! aan de slag te gaan en hebben veel werk verzet. Wel 
waren zij ook erg druk met hun reguliere werkzaamheden en andere projecten die tegelijkertijd 
liepen. Dit ging soms wel eens ten koste van het PAja! traject. Het is dan ook belangrijk dat de TIO’s 
voldoende tijd kunnen vrijmaken voor PAja!. Doordat TIO’s van verschillende locaties tegelijkertijd een 
PAja!-traject doorliepen, konden ze elkaar helpen en elkaar inspireren. 

Tijdens het traject bleek dat de instructie voor de TIO’s over het huiswerk op de locatie en de 
voorbereiding met de cliënten niet altijd duidelijk genoeg was. Een aandachtspunt bij een volgend 
traject is dan ook om een goede overzichtelijke planning te maken waarin concreet staat wat er 
wanneer van de TIO’s wordt verwacht.  
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Verder bleek dat de cliënten van het keuringsteam veel ondersteuning van de TIO’s nodig hadden. Ook 
in de fase van het afnemen van de vragenlijsten en het voorbereiden van de keurings- en herkeurings-
bijeenkomsten blijft die ondersteuning nodig. Een van de doelen van PAja! is dat cliënten in hun eigen 
kracht worden gezet. De TIO’s moesten er voor waken dat ze niet te veel zaken van de cliënten over-
namen. Dit ging meestal goed, maar bleef steeds een punt van aandacht. 

Aan het eind van het traject leken de TIO’s in staat om met enige ondersteuning zelf op hun locatie 
met cliënten een PAja! uit te voeren. Helaas werkt een groot deel van de opgeleide TIO’s inmiddels 
niet meer bij de Volksbond. Een voorwaarde voor een rendabel TIO traject is zorg voor de continuïteit 
van het personeel dat TIO wordt. 

Draagvlak en communicatie binnen de instelling: Ondersteuners 
Actieve participatie door cliënten, vraagt om een heel actieve, meebewegende en ondersteunende 
opstelling van de beroepskrachten. Dit blijft een punt van aandacht. Het creëren van draagvlak en 
betrokkenheid op niet alleen management- maar ook uitvoerend niveau is een voorwaarde voor het zo 
optimaal mogelijk laten slagen van PAja!. Er moet steeds weer via verschillende wegen en op verschil-
lende niveaus geïnformeerd worden. 

Informatiesessies voor medewerkers en het inzetten van ondersteuners bij het PAja! traject kunnen 
helpen om meer draagvlak op de locatie te krijgen. 

Helaas kwam het traject voor de ondersteuners tijdens de PAja! bij de Volksbond niet goed van de 
grond. Het is dan ook belangrijk voor volgende trajecten om te zorgen dat ondersteuners voldoende 
tijd krijgen voor het traject en daadwerkelijk deelnemen. Ook was de rol van de ondersteuner niet 
helemaal helder. Een duidelijke functieomschrijving kan een uitkomst bieden. 

PAja!-traject goed plannen
In Amsterdam is in korte tijd veel werk verzet. In negen maanden is een keuringsteam geworven en 
getraind, zijn vragenlijsten bij vier locaties afgenomen, hebben er keurings- en herkeuringsbijeenkom-
sten plaatsgevonden en zijn verbeteringen op de locaties doorgevoerd. Een dergelijk traject vraagt 
veel van de betrokken medewerkers en cliënten. Het PAja!-traject in Amsterdam liep onder andere 
gedurende de maand december. Dit was voor medewerkers en cliënten een heel drukke maand. Ook 
liepen er tegelijkertijd ook veel andere projecten bij de Volksbond. Voor toekomstige trajecten is het 
raadzaam om PAja! in een rustigere periode te plannen. 

6.3 Slotconclusie

Op basis van onze monitoring en evaluatie kunnen we concluderen dat PAja! niet alleen een methode 
blijkt te zijn voor jongeren, maar ook geschikt voor volwassen cliënten van RIBW en MO locaties. Wel 
zijn hiervoor wat aanpassingen nodig, zoals het zo eenvoudig mogelijk communiceren en opzetten van 
het traject en meer ondersteuning voor de cliënten. Ook dienen er andere verwachtingen te zijn ten 
aanzien van de resultaten. Deze cliënten hebben al een heel leven achter zich. In plaats van de nadruk 
te leggen op persoonlijke groei, gaat het er veel meer om dat de cliënten het gevoel krijgen dat ze 
serieus genomen worden door de instelling en inspraak hebben. Dit is in dit traject gelukt. Hiernaast 
heeft het project geresulteerd in een kwaliteitsverbetering in van de deelnemende Volksbond locaties. 
Betrokkenen zijn aan de slag gegaan met de reparatieplannen en zijn er zijn concrete verbeteringen 
ingevoerd.
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Bijlage 1 Vragenlijst PAja!-Amsterdam

Hieronder de vragenlijst van één van de locaties, de Brecht. 
De vragenlijsten voor de andere locaties zijn hiermee vergelijkbaar.  

Vragenlijst PAja! De Brecht

De Brecht van de Volksbond wordt gekeurd door bewoners die hier zelf wonen. Door dit interview 
willen we er achter komen wat de wensen, klachten en ideeën zijn van de bewoners om de locatie te 
verbeteren. Het interview is anoniem.

Registratieformulier

Interviewer

Volgnummer interview

Datum

Achtergrondgegevens geïnterviewde:

1. Geslacht?
 { Man 
 { Vrouw

            
2. Leeftijd: _______ jaar

3. Hoe lang woon je in de Brecht? 
_____ jaar en/of _____ maanden

4. Doe je een opleiding, werk, dagbesteding en/of vrijwilligerswerk?
 { Geen van allen
 { Opleiding
 { Werk
 { Dagbesteding
 { Vrijwilligerswerk
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4. WONEN

Ja Nee, want….  
(vul hieronder de reden in)

Neutraal/ weet niet/wil 
niet zeggen/ niet van toe-
passing

1. Ben je tevreden met hoe je 
hier woont?

2. Ben je tevreden over de in-
richting van het huis?

3. Heb je genoeg privacy in huis?

4. Is het schoon genoeg in de 
algemene ruimtes (wc’s, (oefen) 
keuken, etc.)? 

5. Voel je je veilig in huis?

6. Ben je tevreden over het 
eten?

5. Zijn er voorzieningen (bijvoorbeeld computers, huishoudelijke apparaten, spelletjes) die ontbreken 
of onvoldoende aanwezig zijn? Zo ja, welke?

 { Ja, namelijk ……………………………………..
 { Nee
 { Neutraal/weet niet/wil niet zeggen

6. Ben je tevreden over hoe de verbetering van de gemeenschappelijke ruimten verloopt?
 { Ja
 { Nee, want ………………
 { Neutraal/weet niet/wil niet zeggen
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7. BEGELEIDING

Ja Nee, want… 
(vul hieronder de reden in)

Neutraal/ weet 
niet/wil niet 
zeggen/niet van 
toepassing

1. Ben je tevreden over hoe de 
begeleiders met je om gaan?

2. Zijn er altijd voldoende bege-
leiders in huis?

3. Is er in geval van nood altijd 
iemand van de begeleiding be-
reikbaar om je te helpen?

4. Word je door de begeleiding 
voldoende ondersteund om 
dagbesteding, opleiding, werk of 
vrijwilligerswerk te gaan doen?

5. Ondersteunen de begeleiders 
je voldoende bij het onderhouden 
van sociale contacten (vrienden/
familie)?

8. Welke organisatie beheert je financiën? 
 { CAV
 { FIBU
 { Dit doe ik zelf
 { Anders, namelijk ……………
 { Neutraal/weet niet/wil niet zeggen

9. Ben je tevreden over het beheer van je financiën? 
 { Ja
 { Nee, want ………………
 { Neutraal/weet niet/wil niet zeggen
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10. VRIJE TIJD

Ja Nee, want… 
(vul hieronder de reden in)

Neutraal/ weet 
niet/wil niet 
zeggen/niet van 
toepassing

1. Ben je altijd goed op de hoog-
te van de activiteiten die er in 
het huis georganiseerd worden?

2. Worden er genoeg activiteiten 
voor in je vrije tijd aangeboden 
in huis?

11. Welke activiteiten die worden aangeboden vind je leuk of zinvol? ………………..

12. Welke activiteiten die worden aangeboden vind je niet leuk en niet zinvol? ……………

13. Welke extra activiteiten zouden er nog aangeboden moeten worden? ………………

14. GEZONDHEID 

Ja Nee, want… 
(vul hieronder de reden in)

Neutraal/ weet 
niet/wil niet 
zeggen/niet van 
toepassing

1. Is de medische hulp (zoals de 
huisarts, psycholoog of verpleeg-
kundige) voldoende aanwezig? 

2. Als je ziek bent, wordt hier 
dan goed op gereageerd door de 
begeleiders?

15. Beheer je zelf je medicatie of wordt dit door een begeleider gedaan?
 { Dit doe ik zelf
 { Dit doet een begeleider
 { Deels zelf/deels begeleider
 { Neutraal/weet niet/wil niet zeggen
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16. Ben je tevreden over de manier waarop de medicatie geregeld is?
 { Ja
 { Nee, want ………………
 { Neutraal/weet niet/wil niet zeggen

Indien de medicatie door een begeleider wordt beheert:
17. Ben je tevreden over hoe de medicatie gegeven wordt door de begeleiders?

 { Ja
 { Nee, want ………………
 { Neutraal/weet niet/wil niet zeggen

18. MEDEBEWONERS

Ja Nee, want… 
(vul hieronder de reden in)

Neutraal/ weet niet/
wil niet zeggen/niet van 
toepassing

1. Gaan mensen hier in huis goed 
met elkaar om?

19. Heb je overlast van medebewoners?
 { Ja, want ………………………………………………………..
 { Nee
 { Neutraal/weet niet/wil niet zeggen
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20. REGELS EN INSPRAAK

Ja Nee, want… 
(vul hieronder de reden in)

Neutraal/ weet 
niet/wil niet 
zeggen/niet van 
toepassing

1. Ben je tevreden over de huis-
regels?

2. Vind je dat er goed wordt 
omgegaan met het overtreden 
van regels?  

3. Ben je tevreden over de regels 
over het ontvangen van bezoek?

4. Weet je dat er een  klachten-
regeling is?

5. Wordt er voldoende met klach-
ten gedaan?

6. Is er een klachtenbus?

7. Is er een ideeënbus?

8. Vind je dat je op jouw locatie 
voldoende inspraak hebt?

  

21. EINDOORDEEL

22. Wat voor rapportcijfer geef je de Brecht? (Een 1 betekent heel erg slecht, een 10 betekent heel erg 
goed)   

…………………………………………………………………………………………………………………………………

23. Waar ben je nu, in je huidige woonplek, het meest tevreden over? (Noem maximaal 3 dingen) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

24. Wat heeft volgens jou nu, in je huidige woonplek, de meeste verbetering nodig? (Noem maximaal 3 
dingen) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
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 Meer informatie over PAja! 

Voor meer informatie kunt u terecht bij het Verwey-Jonker Instituut: www.verwey-jonker.nl of Stich-
ting de Volksbond Amsterdam: www.volksbond.nl.

http://www.verwey-jonker.nl
http://www.volksbond.nl
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De kern van de methodiek PAja! is dat bewoners/cliënten in zorg- en 
welzijnsvoorzieningen zelf hun begeleiding of opvang beoordelen. Ze voeren 
hiervoor een onderzoek uit onder medecliënten: Wat vinden zij van de opvang en 
begeleiding? En hoe denken de cliënten dat de kwaliteit verbeterd kan worden?
 
Stichting de Volksbond Amsterdam richt zich op het aanbieden van zorg, 
ondersteuning, dagbesteding en begeleiding aan dak- en thuislozen en mensen 
met ggz en oggz problematiek. De Volksbond heeft op verschillende van haar 
opvanglocaties een PAja! laten uitvoeren.  In dit nieuwe traject werden een aantal 
elementen aan de PAja!-methodiek toegevoegd: Het train-de-trainers model en 
informatiebijeenkomsten voor medewerkers. Ook is de PAja! gedaan met een 
nieuwe doelgroep, namelijk volwassen bewoners van RIBW en MO locaties.
 
Het Verwey-Jonker Instituut heeft de PAja! in Amsterdam gevolgd. De rapportage 
laat zien dat PAja! niet alleen een methode blijkt te zijn voor jongeren, maar ook 
geschikt is voor volwassen cliënten van RIBW en MO locaties. Het is belangrijk 
dat cliënten voelen dat ze serieus genomen worden door de instelling en inspraak 
hebben. Dit is in dit traject gelukt. Hiernaast heeft het project geresulteerd in 
een kwaliteitsverbetering van de deelnemende Volksbond locaties.
 
De Volksbond (Amsterdam) en het Verwey-Jonker Instituut willen met PAja! 
bijdragen aan de versterking van participatie, invloed en empowerment van 
cliënten, bewoners en andere gebruikers van voorzieningen en diensten én het via 
keuringen van onderop bijdragen aan kwaliteitsverbetering daarvan.


