
Wat is PAja?
PAja! staat voor Participatie Audit (zwerf-)jongeren Amsterdam. Het is een methodiek 

waarin jongeren in opvangvoorzieningen zelf hun begeleiding en opvang beoordelen. 

De uitvoering van zo’n keuring ligt in handen van een jongerenteam dat onderzoek 

doet onder mede-jongeren en in samenspraak met instellingen tot verbeteringen 

probeert te komen.

 

De afkorting PAja! is gebleven maar inmiddels is ook buiten Amsterdam met de 

aanpak gewerkt of bestaan er plannen daar voor. 

Daarnaast is PAja! bezig met een uitbreiding naar andere doelgroepen, zoals volwasse-

nen en jongeren uit andersoortige instellingen. PAja! is bovendien niet alleen meer iets 

voor de opvang- of zorgsector: ook welzijnsorganisaties zien brood in de methode. 

Initiatiefnemers
In 2007 startte de Volksbond met het initiatief voor PAja! De Volksbond is een 

Amsterdamse organisatie voor zorg, wonen en dagbesteding voor dak- en thuislozen. 

De methodiek is samen met het Verwey-Jonker Instituut en het Projektenburo 

Amsterdam ontwikkeld. PAja! bevat onder andere een handboek met een stappenplan 

waarmee instellingen en gemeenten zelf concreet aan de slag kunnen gaan.

Werkwijze
Voordat jongeren zelf hun opvangvoorzieningen en begeleidingsvormen beoordelen, 

krijgen ze een intensieve training. Hierna enquêteren ze leeftijdgenoten die gebruik-

maken van de opvangvoorzieningen; daarna keuren ze deze. En ze stellen veranderin-

gen voor door het opstellen van verbeterplannen tijdens keuringsbijeenkomsten. Dit 

alles gebeurt in samenspraak met de medewerkers van die organisaties.

Wat kan een gemeente of instelling met PAja!?
Het doel van de PAja!-methodiek:

1. Uitvoeren van niet-vrijblijvende keuring vanuit het perspectief van cliënten.

2. Empowerment van de deelnemers (zoals jongeren, cliënten en bewoners).

3. Versterken van onderlinge sociale contacten.

4. Bijdragen aan innovatieve manier van cliëntenparticipatie.

5.  Bijdragen aan beoordeling van gesubsidieerde voorzieningen, aanvullend op  

bestaande wijzen van beoordeling. 
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Door het werken met PAja! kunnen instellingen  
twee vliegen in één klap slaan:

1.  De actieve en zelf vormgegeven betrokkenheid van de cliënten of bewoners leidt 

tot empowerment en daarmee tot grotere participatie van ‘moeilijker’ te betrek-

ken of te bereiken groepen.

2.  Een zorgvuldig doorlopen keuringsprocedure vormt een bron van informatie over 

het reilen en zeilen van een organisatie. De instelling krijgt een heldere beoor-

deling vanuit het cliëntenperspectief en praktische aanknopingspunten voor het 

verbeteren van de kwaliteit.

Op hun beurt kunnen gemeenten de PAja!-aanpak gebruiken als aanvulling op andere 

vormen van beoordeling en verantwoording binnen hun subsidierelaties met organi-

saties. Inzet van dit instrument draagt bij aan helderheid over de kwaliteit van de 

geboden ondersteuning of zorg. 

Meer informatie over PAja!
In 2009 verschenen het handboek en onderzoek Jongeren keuren hun opvangvoor-

ziening. In september 2011 verscheen Het Jongerenkeuringsteam in actie over 

de inzet van PAja! in Haagse instellingen. Deze rapporten zijn te downloaden via 

www.verwey-jonker.nl

In mei 2011 is de website www.zwerfnet.nl online gekomen. Zwerfnet is bedoeld 

om hulp aan zwerfjongeren te organiseren, (ex-)zwerfjongeren een stem te geven, 

mensen met elkaar in contact te brengen, kennis te delen en informatie uit te wis-

selen. PAja! heeft ook een groep op Zwerfnet: http://zwerfnet.nl/groups/paja/

In januari 2012 starten participatie audits in drie voorzieningen voor jongeren in 

Almere.

Ondersteuning & Samenwerking
De initiatiefnemers adviseren organisaties, gemeenten en uiteraard ook jongeren, 

cliënten, of groepen bewoners graag over de mogelijkheden om met PAja! aan de 

slag te gaan. Samen met andere partners uit het PAja-netwerk kunnen zij onder-

steuning bieden op het punt van projectvoorbereiding, projectleiding, training en 

begeleiding keuringsteams en monitoring en rapportage. 

Contact
Voor meer informatie over PAja! kunt u contact opnemen met:

Elize Brolsma, Verwey-Jonker Instituut Stichting Volksbond Amsterdam

ebrolsma@verwey-jonker.nl info@volksbond.nl

030-2300799 020-4212424


