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 Samenvatting

Het jongerenkeuringsteam van cliëntenplatform U-2B Heard! heeft de kwali-
teit onderzocht van de opvang en begeleiding van zeven (opvang)voorzienin-
gen voor Utrechtse jongeren. Dit deed het in een turbulente tijd met veel 
veranderingen in de begeleiding en opvang van jongeren. Het team gebruikte 
de PAja! methode, een voor meerdere doelgroepen beproefde methode 
waarbij een cliëntenteam voorzieningen keurt. PAja! staat voor Participatie 
Audits in opvang, zorg en welzijn. Samen met (voormalige) jongeren uit de 
opvang is de methode eerder toegepast in Amsterdam, Den Haag en Almere. 
Het gaat om een ‘keuring van onderop’ in opdracht van de gemeente Utrecht, 
uitgevoerd door het jongerenkeuringsteam van U-2B Heard!, Don Bosco Spirit 
(dagelijkse ondersteuning jongeren, projectleiding) en het Verwey-Jonker 
Instituut (voor begeleiding van methodiek en onderzoek, evaluatie en 
rapportage).

De jongeren in het onderzoeksteam waren van begin tot eind verantwoor-
delijk voor het project. Deze grote verantwoordelijkheid leidde ertoe dat 
PAja! voor de (voormalige) opvangjongeren een zeer intensief en leerzaam 
dagbestedingsproject was. Het keuringsteam heeft 79 jonge bewoners binnen 
zeven voorzieningen geïnterviewd. Die gesprekken gingen over allerlei 
thema’s: regels, begeleiding, privacy, onderlinge omgang, hygiëne, informatie-
voorziening over seksualiteit en relaties, kortom: alles waar thuisloze jonge-
ren in opvangvoorzieningen mee te maken krijgen. Het gemiddelde rapport-
cijfer dat de 79 jongeren hun opvangvoorziening gaven is een 6,5. Hieruit 
kunnen we opmaken dat het volgens de jonge cliënten in de kern goed gaat 
met de opvang en begeleiding, maar dat er ook nog genoeg te verbeteren 
valt. Bij de zeven voorzieningen zijn vervolgens keurings- en herkeuringsge-
sprekken gehouden. Deze hebben geleid tot concrete verbeteringen binnen 
voorzieningen en tot het benoemen van knelpunten in de zorg en begeleiding 
van jongeren. Instellingen en de gemeente zouden hier gezamenlijk aan 
moeten werken. 

Bij de instellingen vonden vervolgens keuringsgesprekken plaats die geleid 
hebben tot concrete verbeterafspraken. Tijdens de herkeuringsbijeenkomst 
konden de gekeurde instellingen vervolgens overtuigend aantonen serieus 
werk te hebben gemaakt van de invoering van de voorgestelde verbeteringen. 
Aan alle voorzieningen heeft het jongerenkeuringsteam dan ook een certifi-
caat verstrekt. 
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Deze rapportage doet verslag van het zogenoemde PAja! Utrecht-
onderzoek dat het cliëntenplatform U-2B Heard! tussen november 
2012 en februari 2014 in opdracht van de gemeente Utrecht heeft 
uitgevoerd. Het platform kreeg daarbij ondersteuning van Don Bosco 
Spirit en het Verwey-Jonker Instituut. De PAja!-methode – PAja! staat 
voor Participatie Audits in opvang, zorg en welzijn – werd hierbij 
gehanteerd. Het gaat in die aanpak om een ‘keuring van onderop’, 
een vorm van feedback door de eigen cliënten verzorgd door een 
ervaringsdeskundig keuringsteam als onafhankelijke partij. In meer-
dere opzichten gaat deze methode uit van het perspectief van de 
doelgroep: het is een onderzoek onder opvangjongeren, uitgevoerd 
door voormalige opvangjongeren. De resultaten vormen de basis voor 
(her)keuringsbijeenkomsten. Hierin proberen de jongeren met verte-
genwoordigers van voorzieningen tot verbeterafspraken te komen.

Het keuringsteam, geheel bestaande uit jonge (ex-)opvangbewoners, 
interviewde 79 jonge bewoners binnen zeven voorzieningen. Die 
gesprekken gingen over thema’s waar een jonge bewoner van een 
opvangvoorziening mee te maken heeft: regels, begeleiding, privacy, 
onderlinge omgang, hygiëne, informatievoorziening over seksualiteit 
en relaties. Bij de zeven voorzieningen zijn vervolgens keurings- en 
herkeuringsgesprekken gehouden. Deze hebben geleid tot concrete 
verbeteringen binnen voorzieningen en tot het benoemen van 
knelpunten in de zorg en begeleiding van jongeren. De instellingen 
en de gemeente zullen hier gezamenlijk mee aan de slag moeten. De 
verbeterpunten betreffen vooral dagbesteding, fi nanciën en wonen. 
Behalve deze opbrengsten heeft het project positieve gevolgen 
voor de leden van het jongerenkeuringsteam. Door hun deelname 
hebben ze belangrijke nieuwe vaardigheden verworven, kunnen 
ze meer verantwoordelijkheid dragen en hebben ze getoond over 
doorzettingsvermogen te beschikken.
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