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1 Inleiding

In 2012/2013 is een PAja! uitgevoerd op vier opvanglocaties van Stichting de Volksbond in Amsterdam. 
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. 

Het gaat om de volgende nieuwe elementen:
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: volwassen, namelijk bewoners van RIBW en MO locaties die al enige ervaring 

hebben met inspraak en participatie 

Het PAja! traject bij de Volksbond in Amsterdam is gemonitord door medewerkers van het Verwey-
Jonker Instituut. Hierbij hadden zij extra aandacht voor de toepassing van de nieuwe elementen in dit 
traject. De informatie die zij hierover hebben opgedaan, is verwerkt in deze pdf. Deze pdf Vernieu-
wende elementen bij PAja! is een toevoeging aan het PAja! handboek1.  

De drie nieuwe elementen zullen in de volgende hoofdstukken uitvoerig worden besproken. De 
nieuwe uitbreiding van de PAja! methodiek wordt op die manier toegankelijk voor instellingen en 
gemeenten die met PAja! aan de slag willen.

Leeswijzer
In hoofdstuk twee gaan we in op het train-de-trainers model, in hoofdstuk drie op de toevoeging van 
informatiebijeenkomsten voor medewerkers/ondersteuners en in hoofdstuk vier op het werken met 
een nieuwe doelgroep, namelijk volwassen bewoners van RIBW en MO locaties. In elk van deze hoofd-
stukken bespreken we eerst het belang van het nieuwe element, hierna gaan we in op een beschrijving 
hiervan en sluiten we af met aandachtpunten en tips bij het toepassen van het nieuwe element. 

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

http://www.verwey-jonker.nl/participatie/publicaties/clientenparticipatie/handboek_jongeren_keuren_hun_opvangvoorziening
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2 Het train-de-trainers model

2.1 Belang van trainers voor PAja!

Het eerste vernieuwende element van PAja! is het trainen van een aspirant trainingsgroep. Deze 
bestaat uit medewerkers van de organisatie waar de PAja! wordt uitgevoerd, de TIO’s (Trainers In 
Opleiding). Zij worden toegerust om vervolgtrajecten van PAja! op eigen gelegenheid uit te voeren in 
de instelling. Dit train-de-trainers traject is aan de PAja! methodiek toegevoegd om de continuïteit en 
inbedding in de organisatiestructuur van de instelling te garanderen. PAja! wordt hierdoor ‘meer van 
de instellingen zelf’. Voor dit trainingstraject is een toegespitst instructieboek samengesteld door 
Studio Abbestede (met input van de medewerkers van de Volksbond). Deze handleiding is bedoeld om 
de TIO door alle stappen van een PAja!-traject te voeren. 

2.2 Beschrijving van het train-de-trainers model

Medewerkers van de deelnemende opvanglocaties of instellingen worden getraind, de zogenaamde 
Trainers in Opleiding. Deze TIO’s vervullen een grote rol in de uitvoering van deze PAja!. Zij begeleiden 
het keuringsteam van hun locatie of instelling. 

Elke locatie of instelling levert twee a drie medewerkers die getraind worden om voortaan zelf een 
PAja! te kunnen uitvoeren. De trainingen van deze medewerkers lopen parallel aan de uitvoering van 
PAja! met het cliënten keuringsteam. De medewerkers krijgen zeven dagdelen een training. Deze 
bestaat uit verschillende onderdelen die te vinden zijn in het instructieboek; een handleiding waarin in 
zeven stappen wordt uitgelegd wat de medewerkers bij de uitvoering van een PAja! (samen met de 
cliënten) moeten doen. Tijdens de training van de medewerkers wordt met de deelnemers de uitvoe-
ring van PAja! doorgenomen die tegelijkertijd plaatsvindt; van de voorbereiding, de trainingen van het 
cliënten keuringsteam, tot de herkeuring. Nadat de medewerkers geleerd hebben wat ze moeten doen 
tijdens een onderdeel van PAja!, kunnen zij dit direct met de cliënten in de praktijk brengen. Op elke 
locatie of instelling gaan de cliënten uit het keuringsteam en TIO van deze locatie of instelling aan de 
slag. Dit zogenaamde ‘oefenen op de eigen locatie’ vindt na elke TIO training plaats. Bij het oefenen 
van de TIO’s met cliënten op de eigen locatie staat steeds een huiswerkopdracht centraal. Deze krij-
gen de TIO’s mee van de trainer tijdens de voorgaande TIO training. Bij vragen of problemen kunnen 
zij terecht bij de trainer van PAja!. Na de zevende training voeren de medewerkers het laatste onder-
deel van PAja met de cliënten uit en wordt het traject afgesloten. De getrainde medewerkers krijgen 
een certificaat en ook het PAja! traject van het keuringsteam wordt afgesloten. 

2.3 Aandachtspunten en tips bij het toepassen van het train-de-trainers model

Serieuze betrokkenheid van de TIO’s is cruciaal voor het slagen van het PAja!-traject. Hierbij is het van 
belang om op de volgende zaken te letten: 

 ● Leg tijdens de eerste bijeenkomst duidelijk uit wat PAja! inhoud en laat eventueel een filmpje over 
PAja! zien.

www.youtube.com/watch?v=fjG7ksoBAxs&feature=email
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 ● Instrueer de TIO’s duidelijker over het huiswerk op de locatie en de voorbereiding met de cliënten. 
Maak een goede overzichtelijke planning waarin concreet staat wat er wanneer van hen verwacht 
wordt.  

 ● Waarschuw de TIO’s ervoor dat ze niet te veel zaken van de cliënten overnemen. Een van de doelen 
van PAja! is dat cliënten in hun eigen kracht worden gezet. 

 ● Zorg ervoor dat de TIO’s voldoende tijd kunnen vrijmaken voor het traject. 
 ● Wanneer meerdere TIO’s van verschillende locaties tegelijkertijd een PAja!-traject doorlopen, 

kunnen ze elkaar helpen en elkaar inspireren. 
 ● Zorg voor continuïteit van het personeel dat TIO wordt.   
 ● Let op in welke maanden je de PAja! gaat doen en plan PAja! in een rustige periode. Liever niet 

gedurende de zomer en in december. 
 ● Waak ervoor dat er niet teveel projecten in een instelling tegelijkertijd lopen. 
 ● Wanneer een voorziening PAja! als terugkerend traject wil invoeren (bijv. jaarlijks), dan is het 

handig om dit op de verschillende locaties tegelijkertijd te doen en gedurende een vaste periode 
(bijvoorbeeld altijd starten in februari). 
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3 Informatiebijeenkomsten voor medewerkers van de instelling/ ondersteuners

3.1 Belang van informatiebijeenkomsten voor medewerkers/ondersteuners

De tweede vernieuwing is de toevoeging van informatiesessies voor medewerkers, de zogenaamde 
ondersteuners. Indien nodig helpen zij de TIO’s ook bij de begeleiding van het keuringsteam op hun 
locatie. Uit de voorgaande trajecten blijkt dat hier behoefte aan is om het draagvlak voor een PAja!-
traject in de verschillende voorzieningen te verkrijgen. 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, meebe-
wegende en ondersteunende opstelling van de beroepskrachten. Het creëren van draagvlak en betrok-
kenheid op niet alleen management- maar ook uitvoerend niveau is een voorwaarde voor het zo opti-
maal mogelijk laten slagen van PAja!.

3.2 Beschrijving van informatiebijeenkomsten voor medewerkers/ondersteuners

Om op de verschillende locaties draagvlak voor het PAja!-traject op te verkrijgen, worden er bijeen-
komsten gehouden voor medewerkers van de deelnemende locaties of instellingen, de ondersteuners. 
Deze ondersteuners helpen de TIO’s bij het uitvoeren van de PAja! op hun locatie of instelling. Naast 
een eerste informatie bijeenkomst voor medewerkers en bewoners/cliënten worden er drie bijeenkom-
sten voor de ondersteuners gehouden. Hierbij kunnen eventueel ook de TIO’s aanwezig zijn. Aanslui-
tend aan deze bijeenkomsten, kan ook een TIO training plaatsvinden. 

3.3 Aandachtspunten en tips bij het toepassen van informatiebijeenkomsten voor medewer-
kers/ondersteuners

Actieve participatie door cliënten, vraagt om een heel actieve, meebewegende en ondersteunende 
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!. Er moet steeds weer via verschillende wegen en op verschillende niveaus geïnfor-
meerd worden. Informatiesessies voor medewerkers en het inzetten van ondersteuners bij het PAja! 
traject kunnen helpen om meer draagvlak op de locatie te krijgen. Het is belangrijk dat op de volgen-
de zaken gelet wordt in het traject voor de ondersteuners: 

 ● Zorg dat er een duidelijke functieomschrijving voor de ondersteuners is.
 ● Waak ervoor dat de ondersteuners voldoende tijd krijgen voor het traject. 
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4 Nieuwe doelgroep: volwassen bewoners van RIBW en MO locaties

4.1 Belang PAja! met deze nieuwe doelgroep

De PAja! methodiek heeft zicht tot nu toe gericht op ex- dak en thuisloze jongeren in wooninstellingen. 
Ook voor andere doelgroepen zoals zou dit echter een interessante methode kunnen zijn om de eigen 
kracht van bewoners te versterken en de kwaliteit van instellingen te verbeteren. Het traject bij de 
Volksbond in Amsterdam bood de gelegenheid om na te gaan hoe de uitvoering van PAja! verloopt bij 
volwassenen die in een RIBW of een MO locatie wonen. 

4.2 Beschrijving van de doelgroep volwassenen

De nieuwe doelgroep die bij de uitbreiding van PAja! centraal staat zijn volwassenen die in een RIBW of 
een MO locatie wonen. Voor het onderzoeksteam bij het PAja!-traject bij de Volkbond zijn voorname-
lijk ervaren cliënten geworven die al enige ervaring  met inspraak en participatie binnen de Volksbond 
hadden. Het gaat om ggz- of oggz-cliënten van RIBW en MO locaties van de Volksbond: voormalig 
dak- en thuisloze cliënten met een chronisch psychiatrische 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. Het zorg-
zwaartepakket van deze cliënten loopt uiteen van 2 tot en met 6. 

4.3 Aandachtspunten en tips voor PAja! met de doelgroep volwassenen

Uit het PAja!-traject bij de Volksbond 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 cliën-
ten niet te hoog te zijn. Successen voor deze doelgroep zitten in het zetten van kleine stapjes. Voor 
een succesvol project zijn een aantal randvoorwaarden van belang. Hieronder staan per onderdeel 
(werving, training, onderzoek onder medebewoners en keuring- en herkeuringsbijeenkomsten) aan-
dachtspunten voor een PAja! met deze doelgroep.

De werving van het cliënten keuringsteam
 ● Niet alle cliënten zijn geschikt voor deelname aan het keuringsteam. 
 ● Het is over het algemeen makkelijker om te werken met volwassen cliënten die al ervaring hebben 

met participatie (bijvoorbeeld doordat ze in een cliëntenraad zitten) dan met de cliënten die hier 
geen ervaring mee hebben.  

 ● Eventueel zou de eerste PAja! training op een ander locatie dan de eigen opvanglocatie kunnen 
worden gehouden. Doordat de cliënten meer moeite moeten doen om bij de bijeenkomst aanwezig 
te zijn, zullen vooral gemotiveerde cliënten komen. Cliënten die ongemotiveerd zijn of alleen voor 
het geld meedoen blijven weg. 
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 ● Vergoeding kan een manier zijn om cliënten te stimuleren tot deelname aan het keuringsteam, 
maar leidt soms ook tot deelname van eigenlijk ongeïnteresseerde cliënten. Het is belangrijk om 
goed over de hoogte van de vergoeding na te denken. 

De training van het cliënten keuringsteam
 ● Houdt er rekening mee dat het niveau van de individuele cliënten sterk uiteen kan lopen.  
 ● Realiseer je dat er grote verschillen tussen de verschillende groepen cliënten zijn (vooral tussen 

cliënten met chronische of langdurige psychiatrische problemen en voormalig dak- en thuisloze 
cliënten met een chronisch psychiatrische problematiek, verslavingsproblematiek en/of een licht 
verstandelijke beperking). Bij verslaafden staat de verslaving vaak op nr. 1.

 ● Zorg voor zoveel mogelijk structuur, bijvoorbeeld door bijeenkomsten op een vaste tijd en locatie 
en een standaard werkwijze. 

 ● Communiceer zo simpel mogelijk: Gebruik geen moeilijke woorden in je verhaal en het materiaal; 
Leg alles zo simpel mogelijk uit (twee denkstappen zetten is voor veel cliënten te moeilijk).

 ● Leg de basis van PAja! uit en maak het niet complex door bijvoorbeeld uit te wijden over verschil-
lende vormen van participatie. Gebruik eventueel het PAja! filmpje om duidelijk te maken wat 
PAja! is.

 ● Herhaal belangrijke zaken. Leg bijvoorbeeld aan het begin van de tweede bijeenkomst nogmaals 
kort uit wat PAja! inhoud. 

 ● Zorg ervoor dat het tempo van de training niet te hoog ligt voor de cliënten. Er is veel aandacht 
nodig om bijvoorbeeld te oefenen met basiscommunicatie. 

 ● Het werken op locatie met een kleine groep cliënten die bij op de locatie woont werkt goed. Op 
deze manier kan worden aangesloten bij het niveau van de individuele cliënt. 

Het onderzoek onder medebewoners
 ● Maak de vragenlijst kort en eenvoudig. 
 ● Werk zoveel mogelijk met gesloten vragen. Het is voor cliënten vaak erg moeilijk om de kern uit 

een open antwoord te halen en op te schrijven. 
 ● Bedenkt bij het gezamenlijk formuleren van de vragenlijst met de cliënten dat het voor hen vaak 

erg moeilijk is om zich te verplaatsen in andere bewoners en zij erg vanuit zichzelf redeneren.  
 ● Denk ook na over alternatieve vormen van onderzoek onder medebewoners. Dit hoeft niet perse 

d.m.v. het afnemen van een enquête, maar kan bijvoorbeeld ook door middel van focusgroepen 
tijdens de maaltijd. 

 ● Besteed veel tijd aan het oefenen met het afnemen van de vragenlijsten. Hierbij dient ook aan-
dacht te worden besteed aan de inleiding (uitleggen waarom het onderzoek onder medebewoners 
wordt gedaan, dat deelnemers anoniem blijven, etc.). 

 ● Medebewoners overhalen om mee te doen aan een enquête kan moeilijk zijn. Bereidt het keurings-
team hier goed op voor.  

 ● Plan voldoende tijd in voor afnemen van vragenlijsten onder medebewoners. Dit kost vaak meer 
tijd dan van te voren wordt ingeschat. 

 ● Sommige cliënten zijn analfabeet en hebben hulp nodig bij het afnemen van de vragenlijsten. 
 ● De cliënten hebben veel ondersteuning bij het afnemen van de vragenlijsten. 
 ● Denk goed na over beloning voor de bewoners bij wie de vragenlijst wordt afgenomen. Dit kan 

leiden tot een hogere respons, maar ook zorgen voor slecht ingevulde vragenlijsten omdat bewo-
ners deze alleen voor het geld invullen. 

 ● Zorg ervoor dat de vragenlijsten op verschillende momenten worden afgenomen. Sommige bewo-
ners zijn erg wisselvallig en zullen het ene moment wel willen meedoen en het andere moment 
niet.  

 ● Houdt rekening met een wat lagere respons doordat niet alle bewoners in staat zijn om geïnter-
viewd te worden. Zo zijn sommige ggz-cliënten bijvoorbeeld psychotisch en hiertoe niet in staat. 

 ● Cliënten met veel vaardigheden kunnen de resultaten van de ingevulde vragenlijsten onder begelei-
ding invoeren in Excel. 

 ● Bij een lage respons kunnen de resultaten van het onderzoek onder medebewoners ter validatie 
worden voorgelegd aan een groep vertegenwoordigers van cliënten, bijvoorbeeld van de cliënten-
raad.     

www.youtube.com/watch?v=fjG7ksoBAxs&feature=email
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Keuring en herkeuring
 ● Besteed veel tijd aan de voorbereiding van de keurings- en herkeuringsbijeenkomst met de cliën-

ten. 
 ● Omdat cliënten tijdens bijeenkomsten snel in hun persoonlijke verhaal vallen, zouden de resultaten 

van het onderzoek van te voren naar de voorzitter gestuurd kunnen worden. Hierdoor weet deze 
wat persoonlijke klachten en breed gedragen klachten zijn.

 ● Let erop dat de medewerkers de cliënten tijdens de bijeenkomsten ruimte geven om zelf actief 
mee te denken bij het formuleren van oplossingen en het maken van afspraken. 
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