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(Zwerf)jongeren die als gebruikers zelf (‘bottom-up’) 
voorzieningen beoordelen. Een methode hiervoor is   
de Participatie Audit voor (zwerf)jongeren - bekend 
onder de afkorting PAja! Stichting Mara, een organisatie 
voor maatschappelijk activeringswerk in Zuid-Holland, 
heeft PAja! ingezet in de Haagse opvang- en zorg-
voorzieningen die zwerfjongeren begeleiden en in twee 
jeugdzorginstellingen. Dit gebeurde samen met Stichting 
Straat Consulaat den Haag (belangenbehartiging voor 
dak- en thuislozen) en JSO (expertisecentrum voor 
Jeugd, Samenleving en Opvoeding). 

Bij PAja! ligt de uitvoering van de keuring in handen   
van jongeren, in Den Haag het Jongerenkeuringsteam. 
Het Verwey-Jonker Instituut heeft de activiteiten van 
dit team een jaar lang intensief gevolgd. De rapportage 
laat zien dat PAja! veel in gang heeft gezet. Niet alleen 
bij de jongeren in het keuringsteam zelf. Ook de sfeer 
in de instellingen in Den Haag, de bejegening over en 
weer en de manier van werken is verbeterd. Dit ‘werk 
buiten de gebaande paden’ kan inspirerend werken  
voor andere instellingen die met kwaliteitsverbetering 
van voorzieningen aan de slag willen.

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.

Het Jongeren-
keuringsteam in actie

Jodi Mak
Maarten Davelaar

Participatie Audit (zwerf-)jongeren Den Haag

3814_Jongerenkeuringsteam_neemt_instellingen_onder_de_loep_Kleinplus2.indd   1 12-09-11   16:08



1

September 2011

Jodi Mak
Maarten Davelaar

Met medewerking van Femke Boelsma en Marlieke Mulder

Het jongerenkeuringsteam in actie

Participatie Audit (zwerf-)jongeren Den Haag

Uitvoering:
Stichting Mara
Stichting Straat Consulaat

Samenwerkingspartner: JSO 

Monitoring:
Verwey-Jonker Instituut

Financiers project en monitoring:
Levi Lassen
Gemeente Den Haag/Stadsgewest Haaglanden
Fonds 1818
Stichting Boschhuysen



2



3

Verantwoording

Deze publicatie doet verslag van de participatie audit (zwerf-) jongeren Den 
Haag. Het Verwey-Jonker Instituut heeft de activiteiten van het Jongeren-
keuringsteam Den Haag een jaar lang intensief gevolgd. Het rapport is tot 
stand gekomen door participatie in en verslaglegging over trainingen en 
bijeenkomsten, interviews met betrokkenen, indrukken uit het door de 
jongeren uitgevoerde onderzoek en analyse van de projectuitvoering en 
projectopbrengsten (voor zover bekend bij het afronden van deze rappor-
tage eind juli 2011). 

Deze rapportage kon slechts tot stand komen dankzij de inbreng van de 
mensen die de participatie audit onder instellingen in Den Haag die met 
zwerfjongeren werken gestalte gaven. In de allereerste plaats uiteraard de 
leden van het Jongerenkeuringsteam: Eliza, Hanna, Menno, Ratna, Raymon, 
Reza, Sander en Severijn. Daarnaast de begeleiders – samen met de jonge-
ren de dragende krachten van het project - Joy Falkena (Stichting Straat 
Consulaat) en Jeroen van Es (Stichting Mara), de projectleiders Hermen van 
Dorp (Stichting Mara) en Fietje Schelling (JSO - expertisecentrum voor 
Jeugd, Samenleving en Opvoeding), Leon van Lier voor de hulp bij de 
ver- werking van de resultaten en de medewerkers van de gekeurde instel-
lingen. Bijzondere dank aan Femke Boelsma die vaak bij bijeenkomsten van 
het Jongerenkeuringsteam aanwezig was, veel interviews verzorgde en ook 
verder onmisbaar was in het onderzoeksproces. Marlieke Mulder tenslotte 
verving Femke Boelsma bij een aantal bijeenkomsten.

Hun ervaringen, meningen en commentaar 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 participatie, invloed en empower-
ment van cliënten, bewoners en de andere gebruikers van voorzieningen en 
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diensten én 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, maat-
schappelijke opvang bevorderen. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met lokale en 
regionale organisaties, groepen gebruikers van voorzieningen of diensten (cliënten, 
klanten, buurtbewoners en zelforganisaties) en waar mogelijk en gewenst ook met 
overheden.

De ervaringen uit de participatie audit in Den Haag zullen worden ingezet om de 
methode verder te ontwikkelen. Meer informatie via www.volksbond.nl of www.
verwey-jonker.nl. PAja! is als veelbelovende interventie opgenomen in de kennis-
bank Effectieve Interventies van MOVISIE. 
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Voorwoord

Wij zijn de acht jongeren die dit PAja!-onderzoek hebben uitgevoerd, met de 
hulp van 'Het Straatconsulaat' en 'Mara Opstap'. Als ervaringsdeskundige 
hebben wij verschillende maat-schappelijke instanties voor jongeren 
gekeurd.

Via Joy Falkena en Jeroen van Es, de trainers die onze cursus geleid 
hebben, zijn wij uitgenodigd om een reeks van trainingen te volgen om zo 
de instellingen en instanties die betrokken zijn bij jongerenwerk te keuren. 

Na het volgen van de trainingen, het vaststellen van de parameters van 
het onderzoek en het samenstellen van de vragenlijsten, zijn we begonnen 
met de interviews. In het begin ging het soms wat moeizaam, maar naar-
mate het onderzoek vorderde ging het steeds beter. Uiteindelijk zijn we een 
hecht en efficiënt team geworden. 

Nadat de resultaten van de interviews verwerkt waren, hebben we met 
twee acteurs geoefend hoe je met de directie van een maatschappelijke 
instelling in gesprek gaat. Vervolgens zijn we langs de instellingen gegaan om 
ons verbeterplan te presenteren, waarna we na zes tot acht weken zijn 
teruggegaan om te kijken wat ermee gedaan was. De meeste instellingen 
voldeden met enthousiasme aan de punten van ons verbeterplan.

Het knelpunt bij de meeste instellingen is de communicatie tussen 
begeleider en cliënt, dit komt voornamelijk door administratieve rompslomp 
en regelgeving. Om deze reden konden een aantal instellingen de aandachts-
punten in de verbeterplannen niet uitvoeren. Wij hopen dat dit rapport de 
mensen bereikt die over deze regelgeving beslissen. 

Onze conclusie is dat jongeren nauwelijks betrokken worden bij het 
proces van hun begeleidingstraject. Het gaat vaak om onduidelijkheid over 
praktische zaken, zoals de eigen bijdrage, huurprijzen en een vervolgtra-
ject. Betere communicatie tussen instelling en cliënt zou dit kunnen oplos-
sen. 

Dankzij PAja! hebben we geleerd om goed te interviewen en de uitkom-
sten daarvan in een verslag te verwerken. Bovendien hebben we geleerd hoe 
je daarna professioneel een presentatie geeft. Ook zijn wij allemaal ge-
groeid en een stuk wijzer geworden tijdens dit onderzoek: we kunnen de 
dingen die we tijdens onze trainingen hebben geleerd ook toepassen in ons 
eigen leven.
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Wij hopen dat andere steden het goede voorbeeld van Amsterdam en Den 
Haag volgen en ook met PAja! aan de slag gaan. 

Wij willen de jongeren en de instellingen die hebben meegewerkt aan het 
onderzoek bedanken en ook de mensen die de trainingen mogelijk 
hebben gemaakt en eraan mee hebben gewerkt.

Het Jongerenkeuringsteam,

Hanna en Menno namens:

Eliza, Ratna, Raymon, Reza, Sander en Severijn

Bedankt!

Uitreiking certificaten aan instellingen door Jongerenkeuringsteam.
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Samenvatting 

In 2007 initieerde de Volksbond, een Amsterdamse organisatie voor zorg, wonen en 
dagbesteding voor dak- en thuisloze mensen, de ontwikkeling van een ‘Participatie 
Audit voor (zwerf)jongeren Amsterdam’. Volgens de Volksbond zou het een goed 
idee zijn als voorzieningen en begeleidingsvormen in plaats van ‘van bovenaf’, juist 
door de gebruikers zelf (‘bottom up’) beoordeeld zouden worden. Op die manier 
ontstaat een beter beeld van de kwaliteit van een voorziening. In samenwerking 
met het Verwey-Jonker Instituut en het Projektenburo Amsterdam en met financiële 
steun van de gemeente Amsterdam werd een methodiek ontwikkeld en getest. 
Deze Participatie Audit (zwerf)jongeren Amsterdam kwam al snel onder de afkor-
ting PAja! bekend te staan. De kern van PAja! is dat jongeren zelf werken aan de 
beoordeling van voorzieningen en begeleidingsvormen: de uitvoering van de keuring 
ligt in handen van een team jongeren. Zij ontdekken dat zij zelf een belangrijke 
stem hebben in het keuren van de voorzieningen waarin zij verblijven en ze 
ontdekken bovendien welke vaardigheden zij daarvoor nodig hebben en hoe zij die 
kunnen ontwikkelen. Na een aantal gevarieerde trainingen, nemen ze vragenlijsten 
af bij hun leeftijdgenoten die van de voorzieningen gebruik maken en vervolgens 
keuren ze deze voorzieningen naar aanleiding van de bevindingen. Daarna stellen 
zij wijzigingen en/of aanvullende maatregelen voor. Dit alles gebeurt in samen-
spraak met de medewerkers en het management van die instellingen of begelei-
dingsvormen. In het PAja!-handboek staan de stappen en substappen beschreven 
die nodig zijn om het PAja!-traject te doorlopen.1

Initiatief in Den Haag
In 2010 heeft Stichting Mara (een organisatie voor maatschappelijk activeringswerk 
in Zuid-Holland), in samenwerking met JSO (expertisecentrum voor Jeugd, Samenle-
ving en Opvoeding) en Stichting Straat Consulaat Den Haag (gericht op belangenbe-
hartiging voor dak- en thuislozen) het initiatief genomen om PAja! uit te laten 
voeren in Haagse opvang- en zorgvoorzieningen die zwerfjongeren begeleiden. Zij 
vonden hiertoe financiering bij de Gemeente Den Haag, het Stadsgewest Haaglan-
den en de fondsen Levi Lassen, Fonds 1818 en Stichting Boschuysen. Het Verwey-
Jonker Instituut verzorgde de monitoring en doet in deze publicatie verslag van de 
resultaten. PAja! is in de periode juli 2010 - juli 2011 in drie fasen uitgezet. In de 
eerste fase onder de opvangvoorzieningen (met verschillende afdelingen): DoorZ 

1 Mak, J., Davelaar, M. & Lee, I. van der (2009). Jongeren keuren hun opvangvoorziening. 
Evaluatie van de Participatie Audit (Zwerf-)jongeren Amsterdam. Utrecht: Verwey-Jonker 
Instituut.
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van de Kessler Stichting en Vast en Verder van het Leger des Heils. In de tweede 
fase bij de ‘begeleid wonen-voorzieningen’ Duwo Foyer en Luna en in de derde en 
laatste fase onder de jeugdzorginstellingen: het Jeugd Interventie Team (JIT) en 
Jeugdformaat. Ook is in deze derde fase getracht de gehele jeugdzorg met PAja! 
onder de loep te nemen. De projectuitvoering was in handen van Stichting Mara en 
Stichting Straat Consulaat. 

Doelen 
De Haagse initiatiefnemers hadden met de participatie audit de volgende doelen 
voor ogen:

Zwerfjongeren een grotere rol toekennen als gebruikers van het zorgaanbod,  ●
zodat ze meer participeren en door het oefenen van vaardigheden aan hun 
eigen empowerment werken.
Werken aan kwaliteitsverbetering van opvangvoorzieningen en zorginstanties via  ●
een keuring die in handen van jongeren (de gebruikers van voorzieningen) ligt. 
Aan de hand van de ervaringen en meningen van de jongeren worden verbeter-
plannen opgesteld en uitgevoerd. Dit kan voor deze voorzieningen als een 
keurmerk dienen en een stimulans tot verdere kwaliteitsverbetering vormen. 
Versterken van onderlinge contacten tussen jongeren in de opvangvoorzieningen  ●
en de jongeren die op straat leven. Het project Mara OPstap heeft een gedeelte 
van de eerste groep in beeld en Stichting Straat Consulaat kent de meeste 
jongeren uit de tweede groep. Door het samenstellen van een team uit beide 
groepen komen de werelden van deze groepen bij elkaar, krijgen de jongeren 
de mogelijkheid om onderlinge ervaringen uit te wisselen en wordt bekend wat 
de reden is waarom dakloze jongeren geen gebruik maken van de geboden 
opvangvoorzieningen. 

Betrokkenen 
Een medewerker van Stichting Mara en een medewerker van Stichting Straat 
Consulaat vormden het begeleiders-/trainersduo van het Jongerenkeuringsteam. 
Het project werd begeleid door een projectleider van Stichting Mara die tevens de 
onafhankelijke voorzitter was tijdens de keurings- en herkeuringsbijeenkomsten. 
Andere betrokkenen waren: de medewerkers van de betrokken instellingen en het 
Verwey-Jonker Instituut, dat de monitoring en kwaliteitsbewaking verzorgde. De 
spil van de participatie audit wordt telkens gevormd door een team van de betrok-
ken gebruikers van een bepaalde voorziening of hulp- of dienstverlening. Het team 
opereerde in Den Haag onder de naam ‘Jongerenkeuringsteam’. Het team was 
samengesteld uit enerzijds jongeren die gebruik maken van de genoemde (opvang)
voorzieningen en bekend waren bij de initiatiefnemers door deelname aan activitei-
ten van Stichting Mara Opstap. Opstap is een maatjesproject waarbij jonge vrijwil-
ligers worden gekoppeld aan zwerfjongeren. Zij ondernemen samen diverse 
(groeps-)activiteiten, zoals een kookclub. De andere helft van de jongeren is 
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geworven via de Stichting Straat Consulaat: dit betreft jongeren die op de één of 
andere manier zijn ‘afgehaakt’ en geen gebruik meer maken van de opvang. 

Stappen in het keuringstraject
Het Jongerenkeuringsteam is in de zomer van 2010 gestart met het traject, dat 
eindigde in de zomer van 2011. De jongeren volgden eerst een groot aantal trainin-
gen, onder andere over het opstellen van vragenlijsten, interviews afnemen, 
gesprekstechnieken, verbale en non-verbale communicatie, debatteren en presen-
teren. Vanaf november 2010 zijn de jongeren begonnen met de interviews in de 
verschillende te keuren instellingen. Er is geprobeerd om in elke instelling zoveel 
mogelijk jongeren te interviewen binnen de beschikbare tijd.

Na het interviewen van de cliënten zijn de vragenlijsten geanalyseerd en 
werden de keurings- en reparatieplanbijeenkomst voorbereid. De jongeren presen-
teerden de resultaten uit de interviews aan de betrokken medewerkers. Vervolgens 
werd er gezamenlijk een reparatieplan gemaakt en vervolgens volgden, na onge-
veer zes weken, de herkeuringsbijeenkomsten. In de bespreking van de resultaten 
bij de verschillende instellingen keerde een aantal onderwerpen telkens terug. De 
meeste jongeren voelen zich veilig in de gekeurde instellingen. Daarnaast ervaren 
zij de omgang met de medebewoners als positief en in alle instellingen zijn de 
jongeren zeer positief over de begeleiding. Ook blijken in het algemeen de regels 
en het toelatingsbeleid duidelijk. Tijdens de keuring legden de jongeren de 
medewerkers ook aandachtspunten voor. Het eten, doorgaans aangeleverd door een 
leverancier, wordt bijna altijd als niet lekker ervaren. In een aantal instellingen 
heeft dit ertoe geleid dat jongeren op bepaalde dagen nu zelf mogen koken. 
Daarnaast is de klachtenregeling vaak onduidelijk. De betreffende instellingen zijn 
daar na de keuringen mee aan de slag gegaan en gaan daar meer aandacht aan 
besteden, bijvoorbeeld in de welkomstmap. Hoewel de regels vaak helder zijn, 
worden ze lang niet altijd begrepen: waarom is de huurprijs zo hoog? Waarom 
kunnen de openingstijden niet veranderd worden? Waarom gaat het schorsen op 
deze manier? 

Tijdens de keuringen kwam het gesprek over de achtergronden van deze regels 
in de meeste gevallen goed op gang. De discussies droegen bij aan meer inzicht 
over en weer en maakte duidelijk hoe de verschillende partijen tegen de gang van 
zaken aankijken. Een aantal instellingen is aan de slag gegaan om de informatie-
voorziening te verbeteren: het informeren over de huurprijs, regels schorsing 
ophangen, klapper maken met belangrijkste afspraken erin, et cetera.

Ook zijn er vaak problemen met computers: te weinig, te traag, er niet op 
kunnen werken. In een aantal instellingen hebben de medewerkers daar door de 
audit actie op ondernomen. Dit geldt ook voor het feit dat er vaak te weinig 
wasmachines aanwezig zijn. In één instelling vonden de jongeren het vies. Daar 
worden de jongeren nu meer aangesproken om zelf schoon te maken en komen er 
meer kamercontroles. Een hardnekkig probleem vormen de schulden: jongeren 
geven aan dat zij hun leven opnieuw willen opbouwen, maar tegelijkertijd lopen 
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hun schulden op. Dit signaal is opgepikt in het ketenoverleg. In het najaar van 2011 
komt er een training waar jongeren meer inzicht in hun schulden krijgen en hoe ze 
dit probleem kunnen aanpakken. 

De uitkomsten van de (her)keuringsbijeenkomsten werden en worden door het 
Jonge-renkeuringsteam weer teruggekoppeld naar de overige bewoners of gebrui-
kers van voorzieningen. 

Tijdens de herkeuringsbijeenkomsten werd door de jongeren bepaald of een 
instelling een certificaat kon ontvangen voor haar inzet om werk te maken van de 
uitkomsten van de (her)keuring; dit werkte prikkelend voor de instellingen – waar-
van er twee overigens pas na aanvullende acties en maatregelen een certificaat 
kregen. Voor de jongeren was het ook een serieuze zaak, het besluiten over 
toekenning of weigering van een certificaat gebeurde uiteraard niet lichtzinnig. 

De participatie audit binnen de jeugdzorg
Op verzoek van de subsidieverstrekkers werd de Participatie Audit ook ingezet in de 
jeugdzorg. In Den Haag gingen twee jeugdzorginstellingen aan de slag: het Jeugd 
Interventie Team (JIT) en Jeugdformaat. Het vergt een andere aanpak om PAja! uit 
te voeren in de twee eerstgenoemde instellingen dan binnen opvanginstellingen, 
omdat jeugdzorginstellingen niet één concrete plek betreffen waar alle jongeren 
zich bevinden die ze begeleiden. Daarnaast maakt de wet op de privacy het 
moeilijk voor organisaties om namen door te spelen voor de interviews. Met 
betrekking tot het JIT zijn er uiteindelijk twee manieren uitgeprobeerd om jonge-
ren bereid te vinden deel te nemen aan een interview. De eerste was hen trekken 
met een ‘tapasavond’ in buurtcentrum de Boskant, maar dit bleek niet te werken. 
Vervolgens is er een tweede avond georganiseerd, waarbij de medewerkers van het 
JIT de jongeren aan de hand hebben meegenomen, zij hebben een grote rol 
gespeeld in het werven van jongeren. De basisvragenlijst, zoals het Jongerenkeu-
ringsteam die voor de andere instellingen in Den Haag hanteerde, is hiertoe 
aangepast voor de jeugdzorg(-instellingen), zie bijlage 2. Een nog grotere uitdaging 
vormde het onder de loep nemen van de begeleiding voor zwerfjongeren vanuit de 
jeugdzorg als geheel. Voor een goed beeld moest een veelheid van instellingen, 
voorzieningen en begeleidingsvormen door de jongeren in hun onderzoek en 
keuring betrokken worden. Dit veld is dermate omvangrijk dat de tijd en middelen 
tekort schoten om binnen deze participatie audit daarvan een adequaat beeld te 
geven. Daarvoor zou een grotere opzet met meer mogelijkheden nodig zijn ge-
weest. 

Resultaten 
Op grond van de monitoring en evaluatie kunnen we concluderen dat PAja! in Den 
Haag om meerdere redenen een succes geworden is.

Allereerst vanuit het oogpunt van de participatie en empowerment van de leden 
van het Jongerenkeuringsteam. Wat opvalt is dat er vijf jongeren van begin tot 
(vrijwel) het eind bij het team zijn gebleven, waarvan twee er op het laatst door 
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overmacht moesten afhaken: een vanwege een zieke dochter en één vanwege het 
vinden van een baan. Laatstgenoemde is nog wel actief op de momenten dat hij 
tijd vrij kan maken. Er zijn ook tussentijds twee jongeren gestopt omdat zij een 
baan hadden gevonden; een van hen is nog actief binnen het Jongerenkeuringsteam 
op momenten dat het mogelijk is. Een ander is gestopt in verband met een verhui-
zing naar een andere stad.

 Geen van de jongeren is afgehaakt vanwege non-motivatie of problemen; dit is 
voor deze doelgroep bijzonder opvallend. Volgens de begeleiders en de jongeren 
heeft het project hen juist vaak het zetje in de juiste richting gegeven met 
betrekking tot het vinden van werk. Het Jongerenkeuringsteam bood hen structuur 
en zette hen vaak op het spoor om ‘weer iets van het leven te gaan maken’. De 
Participatie Audit heeft duidelijk bijgedragen aan de persoonlijke groei van de 
betrokken jongeren. Door deelname aan het project hebben jongeren hun talenten 
ontdekt en richting hervonden om plannen voor de toekomst te maken. 

Ten tweede resulteerden de inspanningen inmiddels al in diverse verbeteringen 
in de sfeer, bejegening over en weer en de manier van werken in de instellingen. 
Ook zijn er verschillende praktische aanpassingen gepleegd door de gekeurde 
instellingen. Hoewel bescheiden heeft de participatie audit ook invloed op de 
samenwerking tussen instellingen binnen de ‘keten’. Enkele thema’s zijn al in het 
ketenoverleg opgepakt. De Nieuwsbrief van het Haags cliëntenplatform MO en 
OGGz meldt: ‘Het personeel is door PAja! in sommige instellingen transparanter, 
communicatiever en meer proactief, waardoor de doorstroom soepeler verloopt en 
er nu daardoor bedden leegstaan (De Achterban, nr. 2, juni 2011, blz 1). Het 
uitvoeren van de participatie audits door het Jongerenkeuringsteam heeft, samen-
gevat, in korte tijd veel in gang gezet. Ten eerste op het punt van meer kennis, 
vaardigheden, inzicht en een sterkere motivatie om wat van de toekomst te maken 
onder de deelnemende jongeren. Ten tweede heeft het project in Den Haag een 
stevige stimulans gegeven aan verbeteringen in de kwaliteit van de opvang en 
begeleiding van jongeren . De Participatie Audit leverde de instellingen veel 
informatie op en overal is men aan de slag gegaan met de reparatieplannen. De 
inspanningen zijn niet onopgemerkt gebleven: het werk buiten de gebaande paden 
heeft het Jongerenkeuringsteam de ‘Out of the Box’-prijs opgeleverd; een prijs voor 
de organisatie die de ketenpartners op het terrein van begeleiding van zwerfjonge-
ren in Den Haag en omgeving het afgelopen jaar het meest heeft gestimuleerd om 
‘Out of the Box’ te denken. 

Verbeterpunten voor vervolgprojecten met PAja! – met deze of andere doelgroe-
pen, zijn methodisch en organisatorisch van aard en liggen op het vlak van het 
verbeteren van de communicatie binnen de deelnemende instellingen over het doel 
en de inzet van de audit en de komst van het Jongerenkeuringsteam, afspraken 
over het aantal af te nemen interviews, meer ureninzet voor de begeleiders, dan 
wel het apart aanstellen van een methodiekbegeleider, en een wat minder krap 
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tijdspad (of minder taken / keuringen). Met deze aandachtspunten kan de Haagse 
participatie audit en het functioneren van het Jongerenkeuringsteam daarbinnen 
dan ook inspirerend werken voor andere instellingen die met PAja! aan de slag 
willen.

Leeswijzer

Hoofdstuk 1 behandelt de methodiek PAja!: wat is het en hoe kan een instelling of 
overheid het inzetten? Ook gaat dit hoofdstuk kort in op hoe PAja! is ontstaan en 
waarom het een belangrijke methodiek is. In hoofdstuk 2 beschrijven we de 
feitelijke uitvoering van PAja! in Den Haag. Aan de hand van het stappenplan gaan 
we in op hoe PAja! is geïmplementeerd in de verschillende instellingen, waarbij het 
onderscheid in voorbereiding, uitvoering en afronding leidend is. Belangrijk hierbij 
is dat betrokkenen in de uitvoering in Den Haag soms een andere terminologie 
hanteren dan gebruikt wordt in het PAja-handboek (Mak & Davelaar, 2009): de 
keuringsbijeenkomst wordt in Den Haag ‘presentatie’ genoemd en de interviews die 
het Jongerenkeuringsteam bij de mede jongeren afnam noemt men ‘de keuring’. In 
dit rapport hanteren we de oorspronkelijke termen. In hoofdstuk 3 staan de 
resultaten uit de monitoring centraal. Eerst staan we stil bij het functioneren van 
het Jongerenkeuringsteam, vervolgens worden de resultaten uit de interviews 
onder de jongeren, medewerkers van de betrokken instellingen en de begeleiders 
neergezet. Ook gaan we in op onze bevindingen naar aanleiding van onder meer 
onze participerende observatie en stippen we enkele resultaten uit de reparatie-
plannen aan. Het rapport sluit af met een hoofdstuk met aanbevelingen en conclu-
sies. Tot slot gaan we na of de voorafgestelde doelen bereikt zijn en welke metho-
dische lessen we kunnen trekken naar aanleiding van het PAja!-traject in Den Haag.
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Wat is PAja!?1 

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

Ontstaansgeschiedenis en relevantie van PAja!1.1 

In 2007 initieerde de Volksbond, een Amsterdamse organisatie voor zorg, wonen en 
dagbesteding voor dak- en thuisloze mensen, de ontwikkeling van een ‘Participatie 
Audit voor (zwerf)jongeren Amsterdam’. Volgens de Volksbond zou het een goed 
idee zijn als voorzieningen en begeleidingsvormen in plaats van doorgaans ‘van 
bovenaf’, juist door de gebruikers zelf (‘bottom up’) beoordeeld zouden worden. Op 
die manier ontstaat het beste beeld van de kwaliteit van een voorziening. In 
samenwerking met het Verwey-Jonker Instituut en het Projektenburo Amsterdam 
werd deze methodiek ontwikkeld, gefinancierd door de gemeente Amsterdam. De 
kern van PAja! is dat jongeren zelf werken aan de beoordeling van voorzieningen en 
begeleidingsvormen: de uitvoering van de keuring ligt in handen van een team 
jongeren. Zij ontdekken dat zij zelf een belangrijke stem hebben in het keuren van 
de voorzieningen waarin zij verblijven, ze ontdekken welke vaardigheden zij 
daarvoor nodig hebben en hoe zij die kunnen ontwikkelen. Na intensieve trainingen 
nemen ze vragenlijsten af bij hun leeftijdgenoten die van de voorzieningen gebruik 
maken en vervolgens keuren ze deze voorzieningen naar aanleiding van de bevin-
dingen. Daarna stellen zij wijzigingen en/of aanvullende maatregelen voor. Dit alles 
gebeurt in samenspraak met de medewerkers van die instellingen of begeleidings-
vormen. 

De methode van de participatie audit is schatplichtig aan een reeks eerdere 
aanpakken en onderzoeken. In Jongeren keuren hun opvangvoorziening. Evaluatie 
van de Participatie Audit (Zwerf-)jongeren Amsterdam (Mak e.a., 2009) worden 
deze uitvoerig toegelicht. 

De doelen van PAja! laten zich kort samenvatten als:
Het uitvoeren van een niet-vrijblijvende keuring van voorzieningen of begelei-1. 
dingsvormen vanuit het perspectief van cliënten – in dit geval jongeren - zelf; 
leidend tot verbetering van de kwaliteit van voorzieningen en begeleidings-
vormen.
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Versterking van de inbreng van cliënten door een vernieuwende manier van 2. 
cliëntenparticipatie.
Empowerment van individuele jongeren. 3. 
Het versterken van onderlinge sociale contacten.4. 
Het bieden van een aanvullende manier van beoordeling van gesubsidieerde 5. 
instellingen. 

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 Amsterdam). Een groep jongeren uit deze instellingen is geselecteerd 
om als PAja!-team op te treden. Zij noemden zichzelf de Young Voices. Zij werden 
ondersteund en begeleid door een PAja!-coach van het Projektenburo Amsterdam 
en een onderzoeker van het Verwey-Jonker Instituut. 

Het Verwey-Jonker Instituut en de Volksbond willen met het oog op de genoem-
de doelen, het werken met participatie audits in de sectoren van welzijn, samenle-
vingsopbouw, jeugdbeleid, (jeugd)zorg en  maatschappelijke opvang bevorderen. 
Dat doen ze in nauwe samenwerking met lokale en regionale organisaties, groepen 
gebruikers van voorzieningen of diensten (cliënten, klanten, buurtbewoners en 
zelforganisaties) en waar mogelijk en gewenst ook met overheden.

 Door met PAja! te werken kunnen instellingen en lokale overheden twee 
vliegen in één klap slaan: 

1. De centrale betrokkenheid van de cliënten/klanten/bewoners leidt tot versterking 
van empowerment en grotere participatie.
In Den Haag betrof dit de doelgroep jongeren. Jongeren hebben recht op inspraak 
in zaken die hen aangaan; dit wordt jeugdparticipatie genoemd. Jeugdparticipatie 
is de invloed die een jongere heeft op zijn of haar leefomgeving. Het gaat hier om 
inspraak (ik kan mijn mening geven), invloed (er wordt iets met mijn mening 
gedaan) en initiatief (ik kan een activiteit organiseren en uitvoeren) (Mak e.a., 
2010). 

In het Verdrag inzake de Rechten van het Kind is jeugdparticipatie stevig 
verankerd in artikel 12: ‘De staat verzekert het recht van een kind om zijn eigen 
visie te geven in alle zaken die het kind aangaan’. De United Nations General 
Assembly omschrijven – aan de hand van dit artikel - het recht op participatie als 
volgt: 'Het recht van kinderen zich vrij te uiten moet worden gerespecteerd en 
bevorderd en met hun standpunten dient rekening gehouden te worden in alle 
aangelegenheden die hen aangaan, waarbij de mening van het kind in overeen-
stemming met de leeftijd en rijpheid van het kind meetelt’(Coyne, 2008). 

Jeugdparticipatie kunnen we beschouwen als een essentiële voorwaarde voor 
de ontwikkeling van zelfvertrouwen, zelfrespect en sociale verantwoordelijkheid. 
Door de mogelijkheid te bieden samen met anderen al discussierend tot eigen 

2 Het Bertolt Brecht Huis, de Sarphatistraat 102, de Kazerne en de Eerste Helmer.
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stellinginname te komen, draagt participatie bij aan morele, emotionele en sociale 
ontwikkeling van jeugdigen. We weten uit eerder onderzoek dat jeugdparticipatie 
de competenties, de sociale binding en de politieke en maatschappelijke interesses 
vergroot (zie onder meer Steketee e.a., 2005). Een ander effect van participatie is 
dat ‘participatie leidt tot participatie’. Wanneer jongeren actief zijn, nemen ze 
vaak deel aan meerdere activiteiten en organisaties.  
  Nadat het bevorderen van jeugdparticipatie in de tweede helft van de jaren 
negentig hoog op de beleidsagenda stond (Gilsing, 2005), zakte de aandacht 
hiervoor in het nieuwe millennium stevig in. In 2005 kwam het woord ’jeugdpartici-
patie’ vrijwel niet voor in de beleidsartikelen van gemeenten en ministeries 
(Steketee e.a., 2005). Echter, jeugdparticipatie is in de laatste vijf jaar opnieuw 
uitgegroeid tot een thema dat veel beleidsaandacht krijgt. Voor de voormalige 
minister van Jeugd en Gezin was het een van de speerpunten van zijn beleid. Onder 
het huidige kabinet is er aandacht voor vanuit het positieve jeugdbeleid: niet langer 
staan overwegend risico’s en problemen centraal, maar draait het in het jeugdbe-
leid meer en meer om het bieden van kansen aan de jeugd, talentontwikkeling en 
burgerschapvorming, waar PAja! goed bij aansluit. Door PAja! leren jongeren hun 
talenten kennen en worden hen kansen geboden. Ze leren debatteren, reflecteren, 
presenteren en interviewen. Sommigen weten daardoor beter dan voorheen wat ze 
in de toekomst zouden willen doen. 

2. Voor instellingen en overheden vormt de zorgvuldig doorlopen keuringsproce-
dure een bron van informatie over het reilen en zeilen van een organisatie. Het is 
een heldere beoordeling vanuit het cliëntenperspectief en een effectieve manier 
om de kwaliteit van voorzieningen en vormen van ondersteuning verder te ver-
beteren. 

PAja! kan bijvoorbeeld gebruikt worden als een aanvulling op andere vormen 
van beoordeling en verantwoording. Het is een blijk van transparantie en bewust 
werken aan kwaliteitsbevordering. Het plan van aanpak Dak- en thuislozen, tweede 
fase (Rijk en G4, 2011) beschrijft de participatie audit als een instrument om de 
kwaliteit van voorzieningen te verbeteren en tegelijkertijd mensen te laten werken 
aan hun maatschappelijk ‘herstel’ (p.41). Daarnaast wordt als actiepunt een lans 
gebroken voor ‘participatieve methoden van evaluatie van beleid en hulpverlening’ 
(p.17). Ook staat het plan van aanpak veelvuldig stil bij het belang van benutten 
van eigen kracht van mensen en cliëntenparticipatie. 
 Eerder benadrukte toenmalig staatssecretaris Bussemaker3 het belang van 
invloed van cliënten op het beleid van instellingen en overheden: ‘Het belang van 
cliëntenparticipatie in het algemeen en die van dak- en thuislozen in het bijzonder, 

3 Toespraak jubileumcongres van de Landelijke Vereniging Dak- en thuislozen (2009), uitge-
sproken door Annet den Hoed, ministerie van VWS, gevonden op: http://www.
rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/toespraken/2009/11/12/dak-en-thuislozen-
moeten-hun-invloed-kunnen-uitoefenen.html
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is heel erg groot. Het gaat erom dat wat beleidsmakers doen, goed aansluit bij de 
behoeften van daklozen. Anders is het beleid minder effectief. Het mag wat mij 
betreft nog wel steviger onderdeel worden van het gemeentelijk beleid. (…) 
Daarnaast is het ook belangrijk dat instellingen zich openstellen voor de wensen en 
inzichten van hun cliënten. Ik ben dan ook heel blij met de nieuwe keuringsmetho-
diek PAja!, Participatie Audit (zwerf)Jongeren. (…) Dit is een goed voorbeeld van 
cliëntenparticipatie. Deze aanpak inspireert. Cliëntenparticipatie getuigt ook van 
lef van instellingen om zich te laten beoordelen door de eigen cliënten.’ 

De PAja!-methodiek1.2 

Om het PAja!-traject te doorlopen, moet een instelling een aantal stappen met 
bijbehorende substappen nemen. Uiteindelijk is het volgende stappenplan ontwik-
keld. Dit stappenplan is in de pilot-praktijk gevalideerd en staat beschreven in 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 jongerenonderzoeksteam 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 en de Reparatieplan
  bijeenkomst
Stap 6 De Keuringsbijeenkomst en de Reparatieplanbijeenkomst
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

Uitwisseling en kennisverspreiding
De methodiek bestaat uit het handboek met een dvd waarmee instellingen en 
gemeenten direct aan de slag kunnen. Daarnaast is er een factsheet en op dit 
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moment is er een landelijk kennisplatform in oprichting om alle ervaringen 
te bundelen en verder te brengen: kwaliteits-bewaking en bestendiging van 
de methodiek zijn hierbij het belangrijkste doel. Ook zijn er in het voorjaar 
van 2011, met subsidie van Stichting Kinderpostzegels Nederland en DMO 
Amsterdam, informatiebijeenkomsten georganiseerd in Utrecht, Almere en 
Amsterdam om instellingen en gemeenten te informeren over PAja!. Steeds 
meer gemeenten en opvanginstellingen tonen interesse in PAja!, niet alleen 
voor de oorspronkelijke doelgroep: risicojongeren/zwerfjongeren en opvang-
voorzieningen, maar ook voor andere doelgroepen waarvoor doorontwikke-
ling gewenst is. 
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De uitvoering: het Jongerenkeuringsteam Den Haag aan de 2 
slag

In 2010 heeft Stichting Mara, een instelling voor maatschappelijk activeringswerk in 
de provincie Zuid-Holland, in samenwerking met JSO (expertisecentrum voor Jeugd, 
Samenleving en Opvoeding: coördinator van de ketenaanpak Zwerfjongeren Den 
Haag) en Stichting Straat Consulaat Den Haag (gericht op belangenbehartiging van 
dak- en thuislozen) het initiatief genomen om PAja! uit te laten voeren in de Haagse 
opvang- en enkele zorgvoorzieningen door zwerfjongeren. Zij vonden hiertoe 
financiering bij de Gemeente Den Haag, het Stadsgewest Haaglanden en de fondsen 
Levi Lassen, Fonds 1818 en Stichting Boschuysen. De uitvoering hiervan vond plaats 
in drie fasen van juli 2010 tot juli 2011. Voordat we ingaan op de resultaten van de 
monitoring, staan we in dit hoofdstuk allereerst stil bij de feitelijke uitvoering van 
de participatie audit in Den Haag. We gaan in op de voorbereidende fase, de 
uitvoeringsfase en de afrondende fase. 

De voorbereidende fase2.1 

Stap 1: Werving instellingen en organisatie uitvoering van participatie audit 
PAja! is in de periode juli 2010 tot juli 2011 in drie fasen uitgezet in Den Haag. In de 
eerste fase onder de opvangvoorzieningen (met verschillende afdelingen): DoorZ 
van de Kessler Stichting en Vast en Verder van het Leger des Heils. In de tweede 
fase bij de begeleid wonen-voorzieningen Duwo Foyer en Luna en in de derde en 
laatste fase onder de jeugdzorginstellingen: het Jeugd Interventie Team (JIT) en 
Jeugdformaat. Ook is, op verzoek van de subsidieverstrekkers, in deze fase ge-
tracht de gehele jeugdzorg met PAja! onder de loep te nemen. Bij het schrijven van 
dit rapport was het Jongerenonderzoeksteam met de laatste fase bezig. 

De resultaten hiervan zijn dan ook niet meer meegenomen, alleen die van het 
JIT.

In 2009 werden er door het Centraal Coördinatiepunt (CCP) in totaal 960 Haagse 
jongeren geteld met serieuze huisvestingsproblemen (Brief Wethouder Klein, 
oktober 2010). De genoemde voorzieningen en instellingen zitten met andere 
organisaties in een samenwerkende ketenaanpak. Daarbinnen vindt eens per zes 
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weken overleg plaats tussen de coördinatoren en uitvoerend werkers. Dit overleg 
staat onder leiding van JSO. Tijdens het overleg worden algemene, overstijgende 
zaken besproken, zoals ontwikkelingen in aantallen zwerfjongeren in de regio, de 
wensen die de betrokkenen hebben met betrekking tot de doelgroep, de stand van 
zaken met bepaalde projecten, et cetera. Daarnaast is er een casusoverleg tussen 
de instellingen, waarbij er meer op bijzonderheden wordt ingegaan. 
PAja! is tijdens dit ketenoverleg geïntroduceerd door JSO. Uiteindelijk is er gekozen 
om met de genoemde kerninstellingen aan de slag te gaan. Een van de begeleiders 
van het Jongerenkeuringsteam (JKT) zegt hierover: ‘De meest gangbare instellingen 
zijn gekozen en diegene die we het beste kennen. Ook de instellingen waar het 
meest over gepraat wordt door de jongeren en waar verbeteringen wellicht nodig 
zijn’. Hieronder presenteren we kort de instellingen. Zij bieden vaak hulp aan 
verschillende groepen. Wij beschrijven hier het hulpaanbod van deze instellingen 
dat zich op zwerfjongeren richt: eerst de twee instellingen die zich met de opvang 
van zwerfjongeren bezighouden, vervolgens de twee instellingen die zich bezig 
houden met begeleid wonen en daarna de ongeïndiceerde en geïndiceerde jeugd-
zorg.

A. Zwerfjongerenopvang: Vast en Verder en DoorZ
Vast en Verder van het Leger des Heils 

Vast en Verder is een zwerfjongerenopvang van het Leger des Heils Den Haag. Zij 
bieden opvang aan jongeren tussen de 17 en 24 jaar die dak- of thuisloos zijn of 
dreigen te worden. Het gaat om jongens en meisjes met uiteenlopende, vaak 
complexe problemen. Vast en Verder Den Haag heeft dertig plaatsen. Er is een 
crisisafdeling voor jongens (zes plekken) en voor meisjes (vier plekken), er zijn tien 
jeugdzorgplekken en tien plekken begeleid wonen. Vast en Verder wil voorkomen 
dat deze jongeren een zwervend bestaan gaan leiden. Jongeren kunnen met 
intensieve begeleiding en training het geloof in zichzelf en hun toekomst hervinden. 
Uiteindelijk is het de bedoeling dat zij in staat zijn in een eigen kamer te bewonen. 
Vast en Verder heeft twee locaties in Den Haag: één aan de Brueghelstraat en een 
jongerencrisisopvang aan de Brinckhorstlaan

DoorZ van de Kessler Stichting
Jongeren (18 - 25 jaar) kunnen bij de Kessler Stichting terecht bij de locatie DoorZ. 
De jongeren kunnen zich melden bij de nachtopvang. Er zijn tien bedden (zes voor 
jongens en vier voor meisjes), of zij kunnen in DoorZ (doorstroom) worden ge-
plaatst. De jongeren moeten zich eerst melden bij het Centraal Coördinatie Punt 
(CCP) van de gemeente Den Haag. Voor 17 jongeren is er plek in deze voorziening. 
Zij krijgen een eigen kamer en kunnen gebruik maken van een gemeenschappelijke 
woon-/eetkamer. Na de intake wordt met behulp van een persoonlijk begeleider 
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een persoonlijk begeleidingsplan (trajectplan) opgesteld. Het doel is om binnen zes 
maanden vervolghuisvesting of vervolgopvang te hebben gerealiseerd. 

B. Begeleid wonen: DUWO en LUNA

DUWO Foyer 
DUWO Foyer is een Kamers met Kansen project, geopend in maart 2003. In DUWO 
Foyer wonen 38 jongeren die hulp nodig hebben op verschillende vlakken. DUWO 
Foyer is bedoeld voor jongeren van 17 tot 27 jaar. Om in de Foyer een gemeubi-
leerde kamer te kunnen huren, moeten jongeren een zinvolle dagbesteding hebben 
in de vorm van werk, studie, stage of een traject naar (vrijwilligers)werk. Daarnaast 
zijn er nog meer voorwaarden aan het wonen bij DUWO Foyer, bijvoorbeeld dat 
bewoners moeten helpen met het schoonmaken van hun gemeenschappelijke 
ruimten, zich aan de huisregels houden en dat zij zich begeleidbaar opstellen. Ook 
hebben zij een buitenbegeleider nodig, bijvoorbeeld een hulpverlener van het JIT, 
die kan hen aanmelden.

Stichting LUNA 
Stichting LUNA is een Jongeren Woonsteunpunt. Stichting LUNA helpt jongeren bij 
het vinden van goede huisvesting via haar woonsteunpunt en voorziet daarnaast in 
noodopvang en woonbegeleiding. LUNA beschouwt jongeren tot en met 22 jaar 
zonder vast woon- of verblijfadres (ofwel zwerfjongeren), jonge moeders en (ex) 
alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama’s) als haar doelgroep. Ook jongeren 
met een licht verstandelijke beperking kunnen gebruik maken van het Jongeren-
woonsteunpunt. LUNA kent 80-120 plekken in 50-60 woningen. Jongeren hebben 
een buitenbegeleider nodig als zij bij LUNA wonen, bijvoorbeeld iemand van het JIT 
of Humanitas Home Run.

C. Ongeïndiceerde jeugdzorg: JIT

 
Jeugd Interventie Team (JIT)
Het Jeugd Interventie Team (JIT) heeft twee vestigingen in Den Haag en begeleidt 
jongeren van 12 tot en met 23 jaar die problemen hebben op verschillende gebie-
den, zoals onderdak, geld en schulden, school, werken, gezin en familie, vrije tijd 
en vrienden. Zij geven intensieve ambulante hulp aan jongeren in diverse trajecten; 
preventief (drie maanden), intensief trajecten van zes maanden, NPT (Nieuwe 
Perspectieven bij Terugkeer)-trajecten voor jongeren die in detentie hebben 
gezeten (twaalf maanden) en zorgtrajecten via het zorgteam van de Sociale Dienst 
(twaalf maanden). 

Hulpverleners gaan veelal op huisbezoek en soms komen de jongeren naar het 
JIT toe. Veel jongeren die in de opvanginstellingen zitten, moeten een begeleider 
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van buitenaf hebben. Dit is vaak een JIT-hulpverlener, zij bieden op jaarbasis ruim 
700 hulptrajecten aan jongeren. 

D. Geïndiceerde jeugdzorg: Bureau Jeugdzorg Haaglanden en Jeugdformaat 

 
Bureau Jeugdzorg Haaglanden 
Bureau Jeugdzorg (BJz) is er voor kinderen en jongeren en hun ouders of verzorgers 
die ernstige problemen hebben bij het opgroeien en opvoeden. Het is ook de 
organisatie voor jeugdbescherming, jeugdreclassering en het Advies- en Meldpunt 
Kindermishandeling. Jongeren kunnen via Bureau Jeugdzorg een indicatie krijgen 
voor hulp, uit te voeren door een zogenaamde zorgaanbieder. BJz spant zich in om 
zwerfgedrag van jongeren te voorkomen;

Door de inzet van drie ‘aandachtsfunctionarissen’ die over specifieke kennis  ●
beschikken op gebied van zwerfjongeren en een interne vraagbaak zijn. 
Door deel te nemen aan het ketenoverleg zwerfjongeren. ●
Door Jeugdbeschermingsjongeren die 18 jaar worden actief een vervolghulp/ ●
nazorg aanbod te doen. 
Door de sociale kaart zwerfjongerenvoorzieningen up to date te houden. ●

Jeugdformaat 
Stichting Jeugdformaat is een organisatie voor Jeugd en Opvoedhulp in de regio 
Haaglanden. Jongeren die een indicatie hebben van Bureau Jeugdzorg kunnen 
bijvoorbeeld hulp krijgen van Stichting Jeugdformaat. Voor (zwerf)jongeren heeft 
Jeugdformaat onder andere 16 + hulp. De jongeren krijgen een coach en die maakt 
met hen een hulpverleningsplan.

Initiatiefnemers keuring en begeleiding jongeren 
Stichting Mara is een instelling voor maatschappelijk activeringswerk in de provincie 
Zuid-Holland. Mara stimuleert, adviseert en ondersteunt vrijwilligers die zich 
inzetten voor mensen in kwetsbare of achtergestelde posities, opdat díe sterker 
worden en zo mogelijk op eigen kracht verder kunnen in hun leven, samen met 
anderen. In dit kader vraagt Mara actief aandacht voor samenlevingsproblemen, 
initieert en ondersteunt ze projecten en brengt ze verbindingen tussen mensen tot 
stand. 

Stichting Straat Consulaat zoekt ‘haar’ mensen op straat op, gaat naast hen 
staan, geeft informatie en adviezen over opvang en zorg, en komt op voor hun 
belangen in de stad. Daartoe mengt ze zich in het politieke debat, overlegt met 
overheid, politie en hulpverlening, bemiddelt en verwijst, geeft voorlichting en 
draagt bij aan een eerlijker beeldvorming over dak- en thuislozen. De medewerkers 
van Stichting Straat Consulaat zijn actief op zoek naar gebruikers, daklozen en 
thuislozen en zijn op straat en binnen opvangvoorzieningen in Den Haag te vinden. 
Een medewerker van Stichting Mara en een medewerker van Stichting Straat Consul-
taat vormden het begeleiders-/trainersduo van het jongerenonderzoeksteam. Zij 
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werden begeleid door een projectleider van Stichting Mara die tevens de onafhan-
kelijke voorzitter was tijdens de keurings- en herkeuringsbijeenkomsten (zie 
paragraaf 2.2.). Daarnaast waren betrokken: de medewerkers van de betrokken 
instellingen en het Verwey-Jonker Instituut dat de monitoring en kwaliteitsbewa-
king verzorgde.

Stichting Mara en JSO formuleren in hun uitvoeringsplan voor PAja! in Den Haag de 
volgende doelen: 

Zwerfjongeren een grotere rol toekennen als gebruikers van het zorgaanbod,  ●
waarmee ze beter kunnen participeren en door het oefenen van vaardigheden 
aan hun eigen empowerment kunnen werken.
Werken aan de kwaliteitsverbetering van opvangvoorzieningen en zorginstanties  ●
via een keuring die in handen van jongeren (gebruikers van de voorzieningen) 
ligt. Aan de hand van de ervaringen en meningen van de jongeren worden 
verbeterplannen opgesteld en uitgevoerd. Dit kan voor deze voorzieningen als 
een extra keurmerk dienen en een stimulans tot verdere kwaliteitsverbetering 
vormen. 
Versterken van onderlinge contacten tussen jongeren in de opvangvoorzieningen  ●
en de jongeren die op straat leven. Het project Mara OPstap heeft een gedeelte 
van de eerste groep in beeld en Stichting Straat Consulaat kent jongeren uit de 
tweede groep. Door het samenstellen van een team uit beide groepen komen de 
werelden van deze jongeren bij elkaar, worden mogelijkheden geboden om 
onderlinge ervaringen uit te wisselen en wordt bekend wat de reden is waarom 
dakloze jongeren geen gebruik maken van de geboden opvangvoorzieningen 
(Van Dorp 2010).

Stap 2: Werving jongeren en samenstellen van het Jongerenkeuringsteam
Het Jongerenkeuringsteam werd enerzijds samengesteld uit jongeren die gebruik 
maken van de genoemde instellingen en bekend waren door deelname aan activitei-
ten van Stichting Mara OPstap; een maatjesproject waarbij jonge vrijwilligers 
worden gekoppeld aan zwerfjongeren en waarbij diverse activiteiten worden 
ondernomen, zoals een kookclub. De andere helft is geworven via de Stichting 
Straat Consulaat: dit betreft jongeren die op de één of andere manier zijn afge-
haakt en geen gebruik meer maken van de opvang (maar soms wel gebruik maken 
van vormen van begeleid wonen). Er is bewust voor deze opzet gekozen om de 
reden van uitval te achterhalen. 

Het vrijwillige karakter van de jeugdhulpverlening na 18 jaar, een slechte 
aansluiting tussen jeugd- en volwassenenzorg en onduidelijkheid over de verant-
woordelijkheden leiden ertoe dat 18-23 jarigen niet de begeleiding krijgen die zij 
nodig hebben (Steketee et al., 2009). Vanuit dat oogpunt is het belangrijk om de 
genoemde (kwetsbare) ‘risico’ of zwerfjongeren die nog niet in staat zijn zelfstan-
dig te functioneren te betrekken bij de toetsing van de kwaliteit van de instellingen 
waarmee ze te maken hebben en de begeleiding die ze genieten: wat kan er beter, 
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wat is er nodig om ze ‘vast te houden’? Waar gaat het mis? Wat is hun eigen visie 
daarop? 

De jongeren zijn gevraagd mee te doen door de begeleiders van Mara OPstap en 
Stichting Straat Consulaat. Zij hebben geselecteerd op ‘verantwoordelijkheidsge-
voel’ en het vermogen vol te houden. Daarnaast vormde de inschatting of deelname 
in hun huidige situatie en op dit moment kon bijdragen aan hun eigen ontwikkeling. 
Hieraan voorafgaand zijn beide groepen regelmatig met elkaar gaan darten om 
nader kennis met elkaar te maken. Bovendien werden de jongeren, in de aanloop 
naar het traject, regelmatig voor elkaars activiteiten uitgenodigd. 

PAja! Amsterdam met het jongerenteam Young Voices vormde een katalysator 
voor veel jongeren: zij hadden er vaak al over gehoord en waren daar erg enthousi-
ast over. In augustus 2010 is er een startbijeenkomst geweest, waarbij de jongeren 
gezamenlijk hebben gegeten en de Jongerenkeuringsteam-begeleiders uitleg gaven 
over PAja! Voor elke training ontvingen de jongeren een vergoeding van tien euro, 
wat een verdere stimulans gaf; ze zagen deelname aan het Jongerenkeuringsteam 

daarmee als een soort bijbaan. 

 De Uitvoeringsfase2.2 

Stap 3: De Trainingen
De jongeren kwamen elke week bij elkaar in buurthuis de Boskant, voorafgaand aan 
de kookclubactiviteit. Volgens trainers en de jongeren was het vaak wat rumoerig 
met de kookgroep op de achtergrond, maar het zorgde ook voor een informele, 
prettige setting. De jongeren waardeerden de sfeer. De trainingen verliepen volgens 
een vast stramien. De ene begeleider bedacht de training en maakte de agenda, de 
ander werkte het uit, maakt een draaiboekje en zorgde voor het eten met de 
kookclub. PAja! zorgde voor een vaste structuur, wat voor een aantal jongeren 
nieuw was. De agenda was meestal als volgt:

Openingen mededelingen1. 
Terugblik op vorige week2. 
Nieuw thema3. 
Pauze4. 
Oefening nieuw thema5. 
Afsluiting6. 
Rondvraag7. 

De begeleiders gingen uit van participatieve trainingen. Zij gebruikten het Paja!-
handboek als input. Van te voren werd er weinig opgelegd en uitgelegd. Enkele 
jongeren hadden al vaker rollenspelen en debattrainingen gevolgd; mede daarom 
werd de inhoud van de trainingen in overleg met de jongeren samengesteld, zodat 
ze zo optimaal mogelijk konden leren. De begeleiders stimuleerden de jongeren om 
zelf zaken naar voren te brengen en vroegen hen wat ze wilden leren en waar ze 
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moeite mee hadden. Uit de interviews (zie hoofdstuk 3) blijkt dat de jongeren dit 
een prettige manier van werken vonden. 

Eén van de begeleiders verwoordt het participatieve karakter van de trainingen 
als volgt: ‘Ze hoeven niet naar uitleg te luisteren, maar al doende en al discussië-
rende leren ze over de thema’s en hebben ze het idee dat het echt van henzelf 
komt’. De andere begeleider voegt toe: ‘Wij kijken wat de jongeren inbrengen en 
gaan daar naartoe, maar we hebben het nog niet uitgestippeld. Aan het eind van de 
bijeenkomst vragen we waar de jongeren de volgende keer aandacht aan willen 
besteden. Wat weten jullie al en wat wil je bijleren? Dan gaan we op het punt 
verder waar ze gebleven zijn.’ 

Ook probeerden de begeleiders zoveel mogelijk aan te sluiten bij het niveau van 
de groep: snappen ze de inhoud van de trainingen en wat weten ze van de trainin-
gen? Er werd ingespeeld op de verschillen in kennis en vaardigheden van de 
jongeren, zodat een ieder op zijn/haar niveau en tempo kon deelnemen. De 
begeleiders beschikten over vier uur per week voor zowel de voorbereiding als de 
uitvoering van de trainingen. Er was daardoor weinig tijd om uitgebreide plannin-
gen, agenda’s en draaiboeken te maken. Al met al vergde het een tijdsbeslag van 
zes uur per week. Uiteindelijk zijn de volgende trainingen gehouden:

Expliciteren van verwachtingen over PAja! ●
Brainstorm invulling trainingen en thema’s voor de vragenlijsten ●
Vragenlijsten maken aan de hand van thema’s ●
Reflecteren ●
Gesprekstechnieken ●
Verbale en non-verbale communicatie ●
Rollenspelen met acteurs ●
Vervolg rollenspelen met acteurs  ●
Debatteren ●
Vragenlijsten doornemen en oefenen met interviews ●
Presentatie maken en oefenen ●
Terugblik interviews, studiemiddag ●
Voorbereiden keuringen (2x) ●
Resultaten verwerken ●
Tussendoor: uit eten, workshops, studiemiddag, vragenlijsten afnemen. Ook  ●
hebben de jongeren een filmpje gemaakt voor een studiemiddag. Deze staat op 
Youtube.

Tijdens de trainingen hebben de jongeren ook de basis PAja!-vragenlijst zoals die in 
het handboek staat, aangepast aan de Haagse instellingen (zie bijlage 1). De 
jongeren geven aan dat ze het doen van rollenspellen met de acteur het leukste 
vonden, gevolgd door de debattraining. Ze vonden het jammer dat niet altijd alle 
jongeren van het Jongerenkeuringsteam bij de trainingen aanwezig konden zijn. Er 
was altijd wel iemand afwezig in verband met ziekte, scholing, of een andere 
reden. Tijdens de interviews met de onderzoekers (zie hoofdstuk 3) waren de 
jongeren lovend over de begeleiders. 
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Stap 4: Vragenlijsten opstellen en interviewen medejongeren
Vanaf november 2010 begonnen de jongeren met de interviews in de verschillende 
te keuren instellingen. Zij probeerden in de beschikbare tijd in elke instelling zoveel 
mogelijk jongeren te interviewen, dit gebeurde één-op-één. Bij Vast en Verder is er 
op drie locaties geïnterviewd, bij DoorZ op drie locaties en bij LUNA in de ‘Mixx-inn’ 
en in een woning van het Jongerenwoonsteunpunt. In totaal zijn het volgende 
aantal interviews afgenomen, afgezet tegen het aantal beschikbare plekken voor de 
(zwerf-)jongeren:

Tabel 1 Aantal interviews per locatie in verhouding met aantal plekken

V en V Kamer trainingscentrum: 8 interviews / 20 plekken

V en V Meiden Crisis: 1 interview / 5 plekken

V en V Jongens Crisis: 4 interviews / 5 plekken

DoorZ JC: 3 interviews / 6 plekken

DoorZ MC: 3 interviews / 4 plekken 

DoorZ KTC: 5 interviews / 17 plekken

Duwo Foyer: 9 interviews / 38 plekken

LUNA: 16 interviews / 80 – 120 plekken

JIT: 13 interviews

Jeugdformaat: Na afronding van deze rapportage gebeurd, dus onbekend

Jeugdzorg: Na afronding van deze rapportage gebeurd, dus onbekend

In enkele instellingen had men meer interviews af willen nemen. Doordat de 
betreffende leiding daar de jongeren vooraf niet goed had ingelicht, en de voorbe-
reidingstijd krap was, zijn er minder afgenomen dan waarschijnlijk mogelijk. Er is 
geen gebruik gemaakt van groepsinterviews.

Stap 5, 6, 7 en 8: Voorbereiding en uitvoering keurings- en reparatieplan-
bijeenkomsten, bevindingen terugkoppelen en herkeuringsbijeenkomst voor-
bereiden
Na het interviewen van de cliënten zijn de vragenlijsten geanalyseerd en werden de 
keurings- en reparatieplanbijeenkomsten voorbereid. Het doel van de keuringsbij-
eenkomst is om samen met de medewerkers van de instellingen de knelpunten te 
identificeren. Het doel van de reparatieplanbijeenkomst is het opstellen van 
verbeterpunten en manieren om die te realiseren. Op één na hebben de instellingen 
er in Den Haag voor gekozen om de keurings- en reparatieplanbijeenkomsten samen 
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te voegen; zij vonden het logischer om bij het praten over de problemen ook gelijk 
te praten over de oplossingen. Volgens de methodiek kan deze samenvoeging 
plaatsvinden, zolang beide onderdelen maar voldoende benoemd en besproken kun-
nen worden. Deze aanpak bevat wel enkele risico’s (zie 4.2.). 

De jongeren presenteerden de resultaten uit de interviews aan de betrokken 
medewerkers. Vervolgens maakten ze gezamenlijk een reparatieplan en daarna 
volgden, na ongeveer zes weken, de herkeuringsbijeenkomsten. Bij de keurings- en 
herkeuringsbijeenkomsten waren twee of drie medewerkers van de betreffende 
instelling aanwezig (op coördinatorniveau). De projectleider van Stichting Mara 
vervulde een rol als onafhankelijke voorzitter. Er werd bij elke bijeenkomst verslag 
gedaan door de begeleiders. Tijdens de herkeuringsbijeenkomsten werd door de 
jongeren bepaald of een instelling wel of geen certificaat kreeg voor haar inzet om 
werk te maken van de uitkomsten van de (her)keuring. Dit werkte prikkelend voor 
de instellingen – waarvan er twee overigens pas na aanvullende acties en maatrege-
len een certificaat kregen. Voor de jongeren was het ook een serieuze zaak, het 
besluiten over toekenning of weigering van een certificaat gebeurde niet licht-    
zinnig. 

 In paragraaf 3.6 staan we stil bij de uitkomsten uit de keurings- en herkeurings-
bijeenkomsten. De geïnterviewde jongeren zijn ingelicht over de resultaten via 
nieuwsbrieven, stukjes in krantjes en verslagen, dan wel via sociale media, mobiele 
telefoon, et cetera. 

In Den Haag is geëxperimenteerd met het inzetten van PAja! in twee jeugdzor-
ginstellingen, namelijk het Jeugd Interventie Team en Jeugdformaat. Ook is, op 
verzoek van de subsidieverstrekkers, getracht de begeleiding van zwerfjongeren 
vanuit de jeugdzorg als geheel onder de loep te nemen. Het vergt een andere 
aanpak om PAja! uit te voeren in jeugdzorg organisaties dan binnen opvanginstellin-
gen, omdat de jeugdzorginstellingen niet één concrete plek betreffen waar zich alle 
jongeren bevinden die ze begeleiden. 

Daarnaast maakt de wet op de privacy het moeilijk voor organisaties om namen 
door te spelen voor de interviews. Via het JIT zijn er uiteindelijk twee manieren 
uitgeprobeerd om jongeren bereid te vinden deel te nemen aan een interview. De 
eerste was om hen trekken met een ‘tapasavond’ in buurtcentrum de Boskant, dit 
bleek niet te werken. Vervolgens is er een tweede avond georganiseerd, waarbij de 
medewerkers van het JIT de jongeren aan de hand hebben meegenomen. Het JIT 
speelde een grote rol in het werven van jongeren. Dit bleek goed te werken. De 
basisvragenlijst zoals het Jongerenkeuringsteam die voor de andere instellingen in 
Den Haag hanteerde, is hiertoe aangepast voor de jeugdzorg-(instellingen), zie 
bijlage 2. 

Een nog grotere uitdaging vormde het onder de loep nemen van de begeleiding 
voor zwerfjongeren vanuit de jeugdzorg. Om een goed beeld te krijgen moesten de 
jongeren een veelheid van instellingen, voorzieningen en begeleidingsvormen in 
hun keuring betrekken. Dit veld is dermate omvangrijk dat tijd en middelen tekort 
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schoten om binnen deze participatie audit daarvan een adequaat beeld te geven. 
Daarvoor zou een andere opzet met meer mogelijkheden nodig zijn geweest.

Het Jongerenkeuringsteam heeft er uiteindelijk voor gekozen om zwerfjongeren 
uit het eigen netwerk (jongeren uit de werkgroep en jongeren vanuit OPstap) te 
bevragen over hun ervaringen met Bureau Jeugdzorg. Op het moment van schrijven 
van dit rapport, is het JKT op die manier ook aan de slag met Jeugdformaat. 

 Afronding en Vervolg2.3 

Stap 9 en 10: Herkeuringsbijeenkomst, bevindingen vastleggen, terugkoppelen 

Stap 11 en 12: Slotbijeenkomst en inbedding
Wat bij de herkeuringen positief werkte, was het ‘concurrerende’ effect dat PAja! 
had tussen de te keuren instellingen onderling. De stand van zaken voor PAja! werd 
regelmatig in het ketenoverleg besproken. Dit kan er aan hebben bijgedragen dat 
instellingen die er tijdens de keuring niet zo goed van af kwamen, direct met de 
resultaten aan de slag gingen, mede om niet achter te blijven bij hun collega-instel-
lingen. Dit gold zeker voor een instelling die bij de herkeuring geen certificaat van 
de jongeren kreeg: deze negatieve beoordeling leidde vervolgens tot snelle actie.

Het is duidelijk dat het jongerenonderzoeksteam verder wil met de participatie 
audits. Zij zouden graag andere jongeren willen scouten en een ambassadeur zijn 
voor andere steden. Ook zouden ze graag ervaringen uitwisselen met andere 
steden. Het is belangrijk om tijdig na te denken over het vervolg. Als dit niet 
gebeurt kunnen jongeren ‘in een gat’ vallen, omdat hun wekelijkse tijdsbesteding 
wegvalt. In Den Haag zijn de jongeren uiteraard al wel verbonden aan Stichting 
Mara of het Straat Consulaat, desalniettemin is het belangrijk om ze te blijven 
activeren. Dat kan bijvoorbeeld door ze te betrekken bij het realiseren van oplos-
singen uit het reparatieplan. Bovendien is het zaak om de resultaten uit de herkeu-
ringsbijeenkomst terug te koppelen naar bijvoorbeeld een bestaande cliëntenraad. 
Het zou jammer zijn als de inspanningen op een gegeven moment verdwijnen. Zoals 
weergegeven in het stappenplan blijft het belangrijk om daar van te voren al 
plannen op te ontwikkelen. Dit om teleurstellingen bij de jongeren te voorkomen 
en de resultaten van de keurings- en herkeuringsbijeenkomsten te laten beklijven.
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PAja! in Den Haag: de monitoring3 

De PAja!-pilot is intensief gemonitord door het Verwey-Jonker Instituut. De onder-
zoekers van het Verwey-Jonker Instituut waren waar mogelijk aanwezig bij trainin-
gen en bijeenkomsten en 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 de resultaten uit de interviews onder de 
jongeren, vervolgens bij de visie van de medewerkers van de betrokken instellingen 
op PAja! en tot slot bij aanvullende bevindingen naar aanleiding van onder meer 
onze participerende observatie. Maar we beginnen bij de inspanningen van het 
Jongerenkeuringsteam

Het functioneren van het Jongerenkeuringsteam3.1 

In totaal hebben er acht jongeren meegedaan aan het PAja!-traject in Den Haag: 
vijf jongens en drie meisjes. Het Jongerenkeuringsteam bestond enerzijds uit 
jongeren die gebruik maken van de genoemde instellingen en bekend waren door 
deelname aan activiteiten van Stichting Mara OPstap. OPstap is een maatjesproject 
waarbij jonge vrijwilligers worden gekoppeld aan zwerfjongeren en samen diverse 
activiteiten ondernemen, zoals de wekelijkse kookclub. De andere helft is geworven 
via de Stichting Straat Consulaat, waar zij veelal bij project ‘De Achterban’ betrok-
ken waren: dit zijn jongeren die op de één of andere manier zijn afgehaakt en geen 
gebruik meer maken van de opvang. Er is bewust voor deze opzet gekozen. 

De jongeren waren van begin af aan zelf ook heel erg tevreden over de samen-
stelling van de groep. Eén van de jongeren verwoordt dit als volgt: ‘Dit zijn mensen 
met heel verschillende achtergronden en waarden. Zij zullen vooral af en toe 
moeite hebben in de opvangvoorzieningen. Het is waardevol dat de groep zo divers 
is, hierdoor kunnen we problemen vanuit verschillende kanten zien en ervaren.’ De 
jongeren vertelden dat er door de trainers ook expliciet aan werd gewerkt om hen 
een echte groep te laten worden, door hen bewust te mengen: ‘Terwijl het eerst 
Straat Consultaat en Mara OPstap was. Nu zijn we het Jongerenkeuringsteam.’ De 
jongeren noemden zichzelf: ‘Jongeren Keuren hun Opvang’ en zijzelf, en alle 
andere betrokkenen, spraken over het Jongerenkeuringsteam. Het Jongerenkeu-
ringsteam is in de zomer van 2010 gestart met het traject, dat eindigde in de zomer 
van 2011. In zo’n lange tijdsspanne is het niet vreemd dat er met deze groep 
jongeren sprake is van uitval. In tabel 2 is het verloop binnen het jongerenteam 
schematisch weergegeven. 
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Tabel 2 Verloop onder de deelnemers Jongerenkeuringsteam

Deelnemer Bij aanvang 
betrokken

Later  
inge-
stroomd

Moment van 
uitval Reden Aanvulling

A (jongen) X

B (jongen) X Aan het eind Werk gevonden Nog actief op de 
momenten dat 
hij kan

C (jongen) X Tussentijds Verhuizing

D (meisje) X Aan het eind Ziekte dochter

E (jongen) X

F(jongen) X Tussentijds Werk gevonden

G (meisje) X Tussentijds Werk gevonden Nog actief op de 
momenten dat 
ze kan

H (meisje) X Werk gevonden 
aan het eind van 
het project

Wat opvalt is dat er vijf jongeren van begin tot het eind bij het team zijn gebleven, 
waarvan twee er op het laatst zijn afgehaakt: een vanwege een zieke dochter en 
een vanwege het vinden van een baan. Laatstgenoemde is nog wel actief op de 
momenten dat hij tijd vrij kan maken. Er zijn tussentijds twee jongeren afgevallen 
omdat zij een baan hadden gevonden; een van hen is ook nog actief binnen het 
Jongerenkeuringsteam op momenten dat het mogelijk is. Een ander is gestopt in 
verband met een verhuizing naar een andere stad. Deze jongeren vonden het zelf 
bijzonder jammer dat ze niet meer mee konden doen. Geen van de jongeren is dus 
afgehaakt vanwege non-motivatie of problemen; dit is voor deze doelgroep zeer 
opvallend. Volgens de begeleiders en de jongeren heeft PAja! hen juist vaak het 
zetje in de juiste richting gegeven met betrekking tot het vinden van werk. PAja! 
bood hen structuur en zette hen vaak op het spoor om ‘weer iets van het leven te 
gaan maken’. Voor sommigen was het Jongerenkeuringsteam de belangrijkste 
activiteit in de week. De overgebleven jongeren betreuren het dat PAja! afgelopen 
is. Eén van hen: ‘Ik vond het echt een heel mooi project. Dat we goed samenwerk-
ten en dat we samen echt iets groots hebben bereikt. En voor de rest heb ik heel 
veel geleerd en gedaan. En ik vind het jammer dat we aan het eind zijn.’
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Interviews jongeren3.2 

De betrokken jongeren zijn op drie momenten geïnterviewd: voorafgaand aan het 
gehele traject, tijdens en na afloop van het traject. Voor aanvang zijn de acht 
jongeren geïnterviewd met wie indertijd het traject begonnen is. Tussentijds zijn 
er vier jongeren geïnterviewd en aan het eind van het traject drie van de vier 
jongeren die nog over waren. In deze paragraaf beschrijven we de belangrijkste 
punten uit de evaluatie-interviews met deze jongeren. 

Wat opvalt is dat enkele jongeren aanvankelijk bang waren voor groepsvorming, 
maar dat het uiteindelijk tegenovergesteld uitpakte. In de loop van de tijd ontpopte 
de groep zich tot een zeer hecht team. Alle jongeren zijn in de interviews positief 
over de groep en de manier van samenwerken, ook de jongeren die er later bij zijn 
gekomen. Een jongere: ‘De groep kan goed met elkaar praten, communiceren en 
begrijpen. En als je vragen hebt aan de anderen dan gaat diegene vertellen. Het 
klikt goed in de groep’. Ze zijn ook heel verbaasd over elkaar, zo vertelt een meisje 
over een andere jongerenonderzoeker: ‘X kwam hier heel onserieus, en toen hij 
merkte na één training wat het was, toen stopte hij met blowen en had hij er zin 
in…geweldig’. Een ander: ‘Ik vond de groei van personen op zichzelf heel goed. En 
als groep, waardoor we samen heel sterk stonden. Gisteren stonden H en ik samen 
[te presenteren] en dat ging super. Die vooruitgang was heel bijzonder.’ 

De jongeren die aan het eind van het PAja!-traject nog overgebleven zijn maken 
zich echter wel zorgen over hoe het na afloop zal gaan. Ze willen graag als groep bij 
elkaar blijven komen en mogelijk andere groepen gaan begeleiden. Een jongere 
zegt daarover: ‘Ik hoop dat daar een oplossing voor wordt gevonden, om elkaar te 
blijven zien’. Een ander voegt toe: ‘Ik hoop dat we het verder door kunnen zetten. 
Dat er een nieuwe groep jongeren komt en dat wij daar als ouderen bij zitten. Om 
hun te vertellen enzo.’ Daarnaast geven ze aan erg geïnteresseerd te zijn in 
uitwisseling met jongeren uit andere steden.

De jongeren geven verder aan dat het soms wel even een paar trainingen duurde 
voordat ze echt begrepen wat de participatie audit precies inhoudt, en dat ze veel 
leren van deelname: ‘Ik doe hier meer dan op school’.



34

Tabel 3 Verwachtingen onder jongeren van PAja! voorafgaand aan het traject

Verwachtingen van de trainingen Verwachtingen van de uitkomsten

Presentatie

Beoordeling

Gesprekstechnieken

Samenwerken

Oriënteren

Interviewen

Vragenlijst maken

Mensen gerust stellen

Mensen motiveren/begrijpen

Luisteren naar de jongeren

Praktijkgerichte training

Rollenspel/iemand uitnodigen

Leren

Non-verbaal en verbale communicatie

Plannen/tijd

Teambuilding training 

PowerPoint presentatie, werken in Excel

Leren omgaan met verhalen

Folder maken

Een punt duidelijk maken

Filmles

Leren van andere steden

Minimale vooruitgang.

Nemen ze ons serieus? Eventueel wel verande-
ring mogelijk.

Langetermijneffect: geld kan een belemmering 
zijn, dat maakt het moeilijk.

Dat er na de herkeuring vooruitgang is geboekt 
na aanleiding van onze presentaties. Misschien 
niet alles, maar wel een begin.

Dat er meer bekendheid is onder de (andere) 
bewoners van opvangvoorzieningen. 

Dat de jongeren bij ons alle onderwerpen 
kwijt kunnen.

Dat we ons doel hebben bereikt.

Dat we samen als een groep mensen kunnen 
overtuigen. 

Dat er een betere band is tussen jongeren en 
medewerkers van de instelling. 

Prettigere woonplek voor de jongeren. 

De verwachtingen van de acht jongeren over de trainingen en de uitkomsten staan 
in bovenstaande tabel op een rij. Tussentijds en aan het eind is individueel be-
vraagd of deze verwachtingen zijn uitgekomen en wat de jongeren van PAja! 
geleerd hebben.

Eén jongere had slechte ervaringen met een bepaalde opvanginstelling: ‘Ik wil 
daarom meehelpen om de eisen van de opvang na te gaan en beter te maken. Ik wil 
hiermee andere jongeren helpen.’ Hij had verwacht een filmtraining te krijgen en 
teambuilding te leren en ook te leren hoe met andere mensen om te gaan. Daar-
naast verwachtte hij het sociale inlevingsvermogen te vergroten bij verschillende 
groepen mensen. De laatste verwachtingen zijn uitgekomen. De filmtraining ging 
niet door, maar achteraf bleek dat hij veel andere dingen geleerd heeft, vooral om 
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anderen te activeren iets aan problemen te doen. Ook heeft hij leren presenteren, 
wat hij goed kan gebruiken omdat hij bij de luchtmobiele brigade wil.

Een ander meisje wilde iets betekenen voor anderen in de opvang; dat is 
volgens haar uitgekomen. Zij heeft geleerd hoe je mensen moet interviewen en hoe 
je met mensen omgaat in een bepaalde situatie. Tussentijds gaf ze aan: ‘Ik heb 
geleerd hoe je met andere jongeren omgaat, om je mening opzij te zetten, hoe je 
moet reageren, dat je moet doorvragen, snel denken. Ook heb ik dingen geleerd 
om verhalen van anderen niet persoonlijk aan te trekken. Sommige mensen hebben 
heftige dingen meegemaakt, dat kan je jezelf aantrekken, omdat je ook zulke 
dingen hebt meegemaakt.’ Ook heeft ze beter leren praten en presenteren, wat ze 
handig vindt voor haar verdere leven: ‘Bij werk kan je dat praten gebruiken als je 
dingen moet aangeven.’ Herkenning was voor haar ook een eyeopener, aan het eind 
vertelt ze: ‘Ik heb geleerd om op een andere manier naar mensen te kijken, dat je 
verhalen tegenkomt van mensen en die niet over jezelf gaan. Dat je niet de enige 
bent, een stuk herkenning en dat je daarmee kan omgaan.’

Een derde jongen wil later graag met jongeren werken en wilde door deelname 
ervaring opdoen met interviewen. Hij zegt dat hij door PAja! geleerd heeft om te 
durven: ‘Durven staan en te presenteren. En ook durven om vragen te stellen met 
interview. Dat is lastig. Dat je sterk in je schoenen moet staan als je iets wilt 
bereiken. Soms moet je bepaalde dingen afkappen en doorgaan met de training.’ 

Zelfvertrouwen
Tussentijds geeft hij aan dat hij door PAja! meer zelfvertrouwen heeft gekregen. Hij 
vond het heel spannend om in de praktijk te interviewen. Aan het eind vertelt hij 
dat hij geleerd heeft om met bepaalde situaties om te gaan en hoe hij begripvol en 
rustig naar mensen moet luisteren: ‘Als bijvoorbeeld iemand droevig is kan je wel 
denken: zo kan ik het aanpakken, maar als het een moeilijke situatie is, kan je 
beter eerst kijken of het überhaupt wel zin heeft om het interview te houden.’ Ook 
weet hij nu dat hij later sociaal-cultureel werker wil worden en zegt hij verder: ‘In 
heb begin was ik verlegen, negatief over mezelf. En tijdens de trainingen heb ik 
geleerd meer mijn mond open te trekken en er te staan. En bijvoorbeeld interviews 
in een mooi bestand neerzetten en hoe ik het moest presenteren naar de jongeren 
zelf. Mijn verwachting was om dingen te veranderen in begeleid wonen. Ik hoop dat 
het gelukt is.’

Tevens is er een meisje dat aan het project meedeed om haar angst te overwin-
nen om voor een groep te staan. Door PAja! is dat grotendeels gelukt. Ze heeft 
vooral veel aan de presenteertrainingen gehad.

Eén meisje dacht dat ze door het traject vooral persoonlijk zou groeien en niet 
dat ze er veel van zou leren. Ze had al eerder aan dit soort projecten meegedaan, 
dus voor haar was het herhaling. Maar aan het eind van het traject stelt ze dat ze 
het geleerde nu wel meer eigen heeft gemaakt: ‘Ik heb geleerd mijn vaardigheden 
beter te gebruiken. Er is een verschil tussen weten en eigen maken. Ik heb geen 
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nieuwe dingen geleerd, meer verdiept. En mezelf zien groeien in dingen die ik leuk 
vind om te doen, en dat je serieus wordt genomen.’

Een jongen stelt dat hij als ‘onervaren jongen’ door PAja! heeft geleerd om zijn 
mannetje te staan en om dingen goed te regelen. Presenteren zal hij later goed 
kunnen gebruiken, net als debatteren en discussiëren. Zijn verwachtingen zijn zeker 
uitgekomen: hij had verwacht dat ze niet heel serieus genomen zouden worden, 
maar dat is wel gebeurd.

Al met al kan gesteld worden dat de participatie audit volgens de jongeren zelf 
heeft bijgedragen aan het versterken van de onderlinge sociale contacten, het 
samenwerken en aan de empowerment van individuele jongeren: de twee doelstel-
lingen van PAja!. Er zijn zelfs twee jongeren die mede door het meedoen aan het 
keuringstraject op de weg naar werk zijn gezet en uiteindelijk een baan hebben 
gevonden. Twee jongeren hebben mede door PAja! meegedaan aan een danspro-
ductie, één jongere is stage gaan lopen bij Stichting Mara en heeft deze succesvol 
afgerond. PAja! draagt in die zin bij aan re-integratie in de samenleving. 

Kritiek
Daarnaast lieten de jongeren ook enkele kritische punten horen. Deze hadden 
vooral betrekking op (de toepassing van) de methodiek. Enkele jongeren hadden 
meer trainingen gewild. En het merendeel vindt dat er meer tijd moet komen voor 
het afnemen van de interviews. Grootste punt van kritiek is dat in sommige 
instellingen de jongeren niet op de hoogte waren van de komst van het Jongeren-
keuringsteam. Dit werkte belemmerend. Een jongere vertelt hierover: ‘Of dat de 
leiding het wel wist en de jongeren niet. De leiding had het dan niet overgedragen. 
Dan moet je ze echt ompraten en dat is ook wel gelukt, maar daardoor heb je ook 
wel interviews gemist. De interviews en de keuring moet beter worden aangekon-
digd en het uitdelen van flyers zou jongeren kunnen motiveren om mee te doen. 
Ook noemen de jongeren het vertellen over de keuring op huisvergaderingen als 
tip. Doordat het Jongerenkeuringsteam niet altijd was aangekondigd, was er ook 
niet altijd een ruimte om de interviews één op één af te nemen. Bij de instellingen 
die later gekeurd zijn is hier meer aandacht aan besteed, wat effectief bleek te 
zijn.

Een ander punt dat terugkwam in de interviews is de tijdsplanning. In Den Haag 
moest in korte tijd zeven instellingen gekeurd worden (bestaande uit meerdere 
afdelingen), evenals de gehele jeugdzorg. Dit was krap gepland, waardoor de 
training, keuringen en herkeuringen soms in één week plaatsvonden en het team 
menskracht te kort kwam om naar een keuring te gaan. Andere nuttige, minder 
vaak genoemde, aandachtspunten van de jongeren zijn: betere planning/draaiboek, 
meer teambuildingsactiviteiten ondernemen, tijdens de keuringsbijeenkomsten 
meer focussen op dat wat haalbaar is en dat wat niet realistisch is gelijk weg te 
strepen. Bovendien moeten de betrokkenen niet alleen denken aan een reparatie-
plan op korte termijn, maar ook een meerjarenplan maken.
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Interviews medewerkers betrokken instellingen3.3 

Van de instellingen zijn de betrokkenen die bij de keuringsbijeenkomsten aanwezig 
waren nadien individueel telefonisch geïnterviewd14 . Vrijwel alle medewerkers zijn 
positief over PAja!. Zij vinden PAja! een interessante, laagdrempelige manier om de 
visie van jongeren te horen en waarderen het interactieve gehalte van de keurings-
bijeenkomsten. Ook wordt benadrukt dat het een goede toegevoegde manier is 
’buiten de normale evaluaties om’. 

De medewerkers vonden het prettig dat de opzet van de keuringsbijeenkomst 
van te voren met hen besproken was en dat de data ruim van te voren bekend 
waren. Een van de medewerkers vond het onvoldoende duidelijk van wie het 
initiatief kwam - vanuit de jongeren of vanuit de instellingen – en had ook onvol-
doende zicht op het doel gekregen. Andere aandachtspunten zijn bijvoorbeeld: in 
enkele instellingen zijn vrij weinig jongeren geïnterviewd, waardoor moeilijk van 
een representatieve steekproef gesproken kan worden. Dat zou een volgende keer 
beter kunnen. Verder bevelen de medewerkers het werken met een PowerPointpre-
sentatie aan en kan het taalgebruik van de vragenlijsten mogelijk beter aangepast 
worden aan de doelgroep. De vragenlijsten zijn door het Jongerenkeuringsteam wel 
aangepast aan de locatie, maar woorden als ‘toelatingsbeleid’ zijn te moeilijk voor 
sommige jongeren, aldus een medewerker. 

Een ander belangrijk punt is dat er geen inwonende jongeren van de betref-
fende instelling bij de keuring aanwezig waren. Een medewerker van LUNA vertelt: 
‘Het zou fijn zijn als ik het gesprek met de jongeren kan aangaan, want nu wordt 
dit actiepunt op basis van een paar interviews gepresenteerd door het Jongeren-
keuringsteam, zonder de jongeren erbij. Ik ga nu wel aan het actiepunt werken, 
maar betwijfel of jongeren hierna alsnog niet gaan klagen omdat zij er niet bij 
waren.’ Het is volgens andere medewerkers hoe dan ook belangrijk dat er altijd 
iemand van de desbetreffende instelling zitting heeft in het JKT.

Een enkeling gaf aan dat sommige punten van de jongeren wel confronterend 
waren, omdat de instellingen te maken hebben met bezuinigingen. Anderzijds 
waren er ook punten die in een week te realiseren waren. Het JIT noemt in dit 
opzicht bijvoorbeeld: de klachtenregeling kenbaar maken onder jongeren, openings-
tijden zichtbaar maken bij de ingang, et cetera. 

Interviews begeleiders/trainers3.4 

In Den Haag is ervoor gekozen om de rol van methodiekbegeleider en de begeleider 
van het Jongerenkeuringsteam samen te nemen, verdeeld over twee personen. 
Deze begeleiders/trainers van Stichting Mara en Stichting Straat Consulaat zijn, net 
als de jongeren, vooraf, tijdens en na afloop van het gehele PAja!-traject geïnter-

4 Een persoon was met zwangerschapsverlof.
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viewd. Zoals reeds vermeld waren zij beiden goed bekend met de jongeren en 
hadden zij met de meesten al een vertrouwensband voordat het PAja!-traject werd 
opgestart. 

Begeleider 1: ‘We hadden absoluut een voorsprong, omdat we allebei een grote 
groep jongeren kennen.’ Van te voren hoopten de begeleiders dat ze met PAja! 
vooral een positieve verandering bij de jongeren teweeg konden brengen. Dit is 
volgens hen goed gelukt. Begeleider 2: ‘Het lijkt wel alsof ze nog enthousiaster zijn 
dan wij. Dat vond ik heel positief om te zien. Niet alle jongeren maken af waar ze 
aan begonnen zijn, en deze maken het af en willen nog een stukje meer. En het is 
zo mooi om te zien dat het presenteren steeds beter gaat. In het begin kijken ze er 
toch wel tegenop (…).’ Beide begeleiders vinden dat de jongeren door PAja! 
gegroeid zijn. Begeleider 1: ‘Mijn eigen doelen zijn gehaald: geef goede trainingen, 
maak er een groep van, leer ze respect en geef ze een stukje zelfvertrouwen mee. 

Ook hebben ze de jongeren geleerd te presenteren, te reflecteren en te debatte-
ren. Ik vond het heel goed om die gedragsverandering bij de jongeren te zien. Dat 
had ik niet als doel gesteld, maar dat zie ik wel.’ Begeleider 2: ‘Maar misschien is 
het doel een middel, om de jongeren positief te krijgen en ze trainingen te laten 
volgen.’ Begeleider  1: ‘Ik denk dat ze ook wel veel over zichzelf hebben geleerd. 
Een stukje zelfreflectie, en niet je eigen emotie of mening de baas laten worden. 
Met de acteurs merk je echt dat ze opgaan in hun eigen emoties. En hun communi-
catieve vaardigheden zijn veel sterker geworden.’ Begeleider 2: ‘En dat ze tijdens 
een presentatie kunnen zeggen, dit is niet mijn mening, maar die van andere 
jongeren’. 

De begeleiders zijn naast de individuele groei van de jongeren tevens onder de 
indruk van de groepsbinding en de samenwerking. Begeleider 1: ‘Ik vind het zo 
bijzonder, ze maken elkaar niet af. Bijvoorbeeld X die honderd keer iets overnieuw 
moet doen, daar worden geen opmerkingen over gemaakt. Dat incasseringsvermo-
gen en respect voor elkaar en meevoelen is echt zo groot. Acceptatie. Ik heb een 
groep jongeren waarvan de meeste zeggen, wat een lastige groep’. 

Aandachtspunten liggen er op het methodische vlak. De trainers vonden het 
beperkend dat ze maar vier uur per week aan PAja! konden besteden, terwijl ze er 
minimaal zes uur per week instaken. Met meer uren ter beschikking zouden betere 
planningen en draaiboeken te maken zijn geweest en meer tijd aan de training 
kunnen worden besteed. Ook het verwerken van de enquêtes was een flinke klus. 
Aan het eind waren ze nog maar met vier jongeren, liepen keuringen, herkeuringen 
en training door elkaar en moest ook nog de gehele jeugdzorg onder de loep 
worden genomen: dit bleek te veel te zijn. Alle betrokkenen stonden op het eind te 
veel onder tijdsdruk.  Hun wensen voor de toekomst: ‘We hopen echt dat we het 
groepje in leven houden. En dat elk jaar jongeren de instellingen keuren en een 
beker geven. Dan houd je de participatie goed in het oog en dan kunnen wij het 

overdragen aan andere jongeren.’ 
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Participerende observatie3.5 

Naast het interviewen van jongeren, trainers en betrokken medewerkers van de 
instellingen, waren de onderzoekers van het Verwey-Jonker Instituut waar mogelijk 
aanwezig bij trainingen en bijeenkomsten. Zij verzamelden via participerende 
observatie informatie  over de voortgang. In deze paragraaf doen we verslag van 
een aantal bevindingen die nog niet aan de orde zijn gekomen.

Uit de resultaten van de observaties blijkt dat naarmate de training vordert de 
jongeren steeds enthousiaster en spraakzamer worden. De jongeren zijn bij 
aanvang vaak moe (dat kan komen door allerlei problemen) en beginnen vrijwel 
altijd vrij stil, maar het lukte de trainers elke keer weer om hen te motiveren en te 
activeren. Daarnaast was de persoonlijke groei, zoals de jongeren en de trainers dit 
ook benoemden tijdens de interviews, goed zichtbaar tijdens het observeren van 
de trainingen. Zo vonden de meeste jongeren het aanvankelijk eng om te oefenen 
met presenteren, en wilde niemand dit als eerste doen voor de groep, maar na 
verloop van tijd ging het een stuk beter. Het respect voor elkaar, het groepsgevoel 
en de onderlinge binding zijn punten die opvielen.

Wat betreft het interviewen is het opvallend dat de jongeren niet als een 
compleet team de jongeren in de betreffende instelling interviewden (zoals in de 
oorspronkelijke PAja!-opzet het geval is bij het Jongerenkeuringsteam). In plaats 
daarvan werden ze verdeeld over verschillende afdelingen/instellingen, doorgaans 
als koppel. Dit had onder meer te maken met het feit dat een jongere bijvoorbeeld 
uit een opvanginstelling was gezet en daar niet meer mocht komen. Ook vond het 
Jongerenkeuringsteam het belangrijk dat jongeren niet naar hun ‘eigen instelling’ 
zouden gaan, om een zo objectief mogelijk beeld te verkrijgen. Daarnaast viel het 
op dat de ene jongere veel meer interviews afnam dan de ander. 

Doordat niet altijd alle jongeren bij de trainingen aanwezig konden zijn, 

ontstond de situatie dat er bij een keuring jongeren waren die niet geoefend 
hadden. Zij moesten dan terplekke bijgepraat worden, wat niet gunstig werkt voor 
het zo optimaal mogelijk overdragen van de resultaten uit de interviews. Bij een 
keuring waren de jongeren daardoor niet goed voorbereid en kwamen er ook weinig 
verbeterpunten naar voren. Het analyseren en presenteren van de resultaten in 
Excel is iets waar andere Jongerenkeuringsteams mogelijk nog wat aan zouden 
kunnen hebben. Door met kleuren te werken maakten de jongeren inzichtelijk wat 
de goede en minder goede punten waren; dit was vernieuwend en werkte goed.
Voor de uitbreiding van PAja! naar de jeugdzorginstellingen behoeft de manier van 
werven nog aandacht (zie interviews). Het is lastig om de jongeren daar te bereiken 
en ook kostte het daar volgens de leidinggevende medewerkers aldaar veel extra 

inspanning. 
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 Uit de reparatieplannen: over de kwaliteit van de instellingen3.6 

In de standaard PAja-vragenlijst uit het handboek worden vragen gesteld over de 
volgende onderwerpen:

Wonen ●
Begeleiding ●
Werk/opleiding ●
Inkomen/schulden ●
Regels ●
Veiligheid ●
Netwerk/contacten ●
Gezondheid ●
Politie/justitie ●
Vrije tijd ●

Bij de gekeurde instellingen zijn reparatieplannen opgesteld. Als het gaat om 
opvang en begeleiding zijn er aan aantal onderwerpen die de jongeren van grote 
waarde vinden. In de te keuren instellingen kwam telkens een aantal onderwerpen 
terug waar we hier kort op ingaan (zie tabel 4 voor een globaal overzicht). De 
meeste jongeren voelen zich veilig in de gekeurde instellingen. Daarnaast ervaren 
zij de omgang met de medebewoners als positief en in alle instellingen zijn de 
jongeren zeer positief over de begeleiding. Ook de meeste regels en het toelatings-
beleid blijken duidelijk. 

Tijdens de keuring werden er ook aandachtspunten aan de medewerkers 
voorgelegd. De belangrijkste onderwerpen: het eten, doorgaans aangeleverd door 
een leverancier, wordt bijna altijd als niet lekker ervaren. In een aantal instellingen 
heeft dit ertoe geleid dat jongeren op bepaalde dagen nu zelf mogen koken. 
Daarnaast is de klachtenregeling vaak onduidelijk. Instellingen zijn daar na de 
keuringen gelijk mee aan de slag gegaan.

Vaak heerst er ook veel onbegrip, omdat men niet goed op de hoogte is van 
bepaalde zaken. Waarom is de huurprijs zo hoog? Waarom kunnen de openingstij-
den niet veranderd worden? Waarom gaat het schorsen op deze manier? 

Tijdens de keuringen kwam het gesprek hierover goed op gang, zodat beide 
partijen elkaar beter begrepen en het Jongerenkeuringsteam weer terugkoppelde 
naar de bewoners. Ook zijn sommige instellingen aan de slag gegaan om de infor-
matievoorziening te verbeteren: het informeren over de huurprijs, regels schorsing 
ophangen, klapper met de belangrijkste afspraken erin, et cetera.

Daarnaast zijn er vaak problemen met computers: er zijn te weinig computers in 
de instellingen en vaak werken ze niet naar behoren. In een aantal instellingen 
hebben de medewerkers daar actie op ondernomen. Dit geldt ook voor het feit dat 
er vaak te weinig wasmachines aanwezig zijn.
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In één instelling vonden de jongeren het vies. Daar worden de jongeren nu meer 
aangesproken om zelf schoon te maken, er komt er een afzuigkap en zijn er meer 
kamercontroles. 

Een groot probleem zijn de schulden van jongeren: ze geven aan dat zij hun 
leven opnieuw willen opbouwen, maar tegelijkertijd lopen hun schulden op. Dit 
signaal is opgepikt in het ketenoverleg. In het najaar komt er een training om 
jongeren meer inzicht in hun schulden te geven en te leren hoe ze dit kunnen 
oplossen. PAja! heeft in korte tijd dus veel in gang gezet, zowel bij de gekeurde 
instellingen als in het ketenoverleg.  In de nieuwsbrief van het Haags cliëntenplat-
form MO en OGGz staat: ‘Het personeel is door PAja! in sommige instellingen 
transparanter, communicatiever en meer proactief, waardoor de doorstroom 
soepeler verloopt en er nu daardoor bedden leegstaan (De Achterban, nr. 2, juni 
2011, blz 1).

Tabel 4 Mening jongeren over kwaliteit voorzieningen en begeleiding

Positief Negatief

Veiligheid Kwaliteit maaltijden

Onderlinge omgang bewoners Bestaan van/mogelijkheden klachtenregeling

Begeleiding door medewerkers
Informatievoorziening: onvoldoende uitleg over 
zaken als hoogte huurprijs, openingstijden, 
schorsingsbeleid 

Duidelijkheid regels en toelatingsbeleid Onvoldoende computers, wasmachines

Begeleiding en voorlichting over grip op schulden 
krijgen
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Uitreiking certificaten aan instellingen door Jongerenkeuringsteam.
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Conclusies en aanbevelingen4 

In dit slothoofdstuk blikken we allereerst terug op de doelen uit het plan dat 
Stichting Mara en JSO opgesteld hebben voor de uitvoering van Paja! in Den Haag 
(zie hoofdstuk 1) en zullen we per doel nagaan of deze gerealiseerd is. Vervolgens 
staan we stil bij wat we methodisch kunnen leren van de PAja!-uitvoering in Den 
Haag, in vergelijking met de eerdere (pilot-) uitvoering van PAja! in Amsterdam.

Bereik van de doelen 4.1 

Zwerfjongeren een grotere rol toekennen als gebruikers van het zorgaanbod,  ●
waarmee ze beter participeren en door het oefenen van vaardigheden aan hun 
eigen empowerment werken. 

Naar aanleiding van het traject in Den Haag kunnen we stellen dat de uitvoering 
van PAja! voor dit doel geslaagd is. Door het afnemen van de interviews en de 
keurings- en herkeuringsbijeenkomsten in zeven voorzieningen en instellingen, 
hebben jongeren een duidelijke rol gekregen in het zorgaanbod. Zij hebben hun 
mening laten horen en er is door de reparatieplannen iets met die mening gedaan. 
Zij worden als gesprekspartner van instellingen serieus genomen. Dit heeft geleid 
tot een grote individuele empowerment bij de jongeren van het Jongerenkeurings-
team: een van de doelstellingen van de methodiek PAja!.

Deelname aan de participatie audit heeft ook bijgedragen aan de persoonlijke 
groei van de betrokken jongeren. De jongeren ontdekten hun talenten: zij hebben 
leren presenteren, debatteren en interviewen. Daarnaast hebben ze hun sociale 
vaardigheden, zoals samenwerken, (zelf)reflecteren en mondiger worden, verbe-
terd. De jongeren zeggen vrijwel unaniem dat ze zelfvertrouwen hebben gekregen. 
Sommigen weten nu beter wat ze in de toekomst zouden willen doen. Dit project 
zorgde voor structuur in hun leven, het leverde soms dat extra zetje op in de goede 
richting ,waardoor meerdere jongeren zelfs een baan vonden. 

De participatie audit heeft hen geholpen te re-integreren in de maatschappij 
door aan te sluiten bij hun positieve krachten. Het traject is gestart met acht 
jongeren. Wat opvalt is dat er vijf jongeren van begin tot het eind bij het team zijn 
gebleven, waarvan er twee er op het laatst zijn afgehaakt: een vanwege een zieke 
dochter en een vanwege het vinden van een baan. Geen van de jongeren is 
afgehaakt vanwege non-motivatie. Behalve de leden van het Jongerenkeuringsteam, 
zijn er veel meer jongeren bij de keuring betrokken geweest. In interviews met het 
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JKT hebben zij hun mening gegeven over de kwaliteit van hun opvang en begelei-
ding. Zij hebben teruggehoord over de uitkomsten van de keuringen en zijn wellicht 
ook gemotiveerd geraakt om in de toekomst meer van zich te laten horen. De 
effecten van het project op de betrokkenheid van de bredere groep geïnterviewde 
jongeren zijn echter niet onderzocht tijdens de monitoring. 

Werken aan kwaliteitsverbetering van opvangvoorzieningen en zorginstanties via  ●
een keuring die in handen van de gebruikers van de voorzieningen ligt. 

Het realiseren van een niet-vrijblijvende keuring vanuit het perspectief van 
gebruikers van voorzieningen of vormen van begeleiding – in dit geval jongeren - is 
geslaagd. In de voorzieningen en instellingen zijn reparatieplannen opgesteld en 
hebben herkeuringsbijeenkomsten plaatsgevonden. De betrokkenen vanuit de 
instellingen zijn positief. Ze zien PAja! als een laagdrempelige manier om de visie 
van jongeren te horen. Het is een bottom-up werkwijze en een vernieuwende 
manier van cliëntenparticipatie. PAja! heeft instellingen aan het denken gezet. Het 
werkte activerend, mede door de inbedding in de ketenaanpak. Een medewerker 
van een instelling zegt: ‘Instellingen willen niet voor elkaar onder doen en gaan met 
de resultaten aan de slag.’ 

Het innovatieve werken buiten de bewandelde paden heeft het Jongerenkeu-
ringsteam tijdens een studiemiddag ‘ketenregie zwerfjongeren’ voor de regio Den 
Haag op 24 maart 2011 de ‘Out of the Box’-prijs opgeleverd.52 Een prijs voor de 
organisatie die de ketenpartners het afgelopen jaar meest heeft gestimuleerd om 
‘Out of the Box’ te denken. PAja! leverde de instellingen veel informatie op en 
overal is men aan de slag gegaan met de reparatieplannen (zie paragraaf 3.6.). Het 
project heeft daarom bewezen een stimulans te geven aan de kwaliteitsverbetering 
van instellingen. De door de jongeren uitgedeelde certificaten kunnen als een extra 
keurmerk dienen, een toegevoegde beoordeling buiten de normale evaluaties. Ze 
werken prikkelend en wekken een concurrentiegevoel op bij de instellingen. 

 
Versterken van onderlinge contacten tussen jongeren in de opvangvoorzieningen  ●
en de jongeren die op straat leven. 

Er is door de trainers expliciet gewerkt aan het verstevigen van de contacten tussen 
de jongeren in de opvangvoorzieningen en de jongeren die op straat hebben 
geleefd, door hen bewust te mengen tijdens activiteiten. Dit is goed gelukt. Een 
jongere zegt daarover: ‘Terwijl het eerst Straat Consultaat en Mara was, zijn we nu 
het Jongerenkeuringsteam.’ PAja! heeft de onderlinge sociale contacten tussen 
beide groepen versterkt.

5 http://www.jso.nl/1/Actueel/2011/April/(Zwerf)jongeren-winnen-Out-of-the-Box--prijs!.
html.
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Van de betreffende jongeren zijn er twee woonachtig in Vast en Verder, een in 
LUNA, een ander in DUO Foyer en er is een meisje vrijwilliger bij de Achterban en 
Straatambassadeur. De andere helft betrof jongeren die op de één of andere 
manier zijn afgehaakt en geen gebruik meer maken van de opvang. Er is bewust 
voor deze opzet gekozen om de reden van uitval te achterhalen. Het vrijwillige 
karakter van de jeugdhulpverlening na 18 jaar, een slechte aansluiting tussen 
jeugd- en volwassenenzorg en onduidelijkheid over de verantwoordelijkheden 
leiden ertoe dat 18-23 jarigen niet de begeleiding krijgen die zij nodig hebben 
(Steketee et al., 2009). 

In de loop van de tijd heeft het Jongerenkeuringsteam zich ontpopt tot een zeer 
hecht team, waarin respectvol met elkaar wordt samengewerkt en vriendschappen 
gesloten zijn. De jongeren betreuren het dat PAja! afgelopen is. Een aantal jonge-
ren dat geen gebruik maakte van de opvangvoorzieningen zag dit ook als reden om 
mee te doen aan PAja!: om de bestaande situatie te verbeteren. Op het moment 
van het schrijven van dit rapport zet het Jongerenkeuringsteam PAja! uit in de 
jeugdzorg. De resultaten hiervan zouden moeten uitwijzen waarom dakloze 
jongeren geen gebruik (meer) maken van jeugdzorg- dan wel opvangvoorzieningen. 
Hier vallen op moment van afronding van deze rapportage helaas nog geen conclu-

sies uit te trekken. 

Methodische en organisatorische lessen4.2 

De participatie audit in Den Haag is, gelet op het bereiken van de meeste doelen en 
het algehele positieve verloop van het project, succesvol geweest. Het project 
levert tevens een aantal positieve en negatieve aandachtspunten op voor een 
eventueel vervolg. Uit de monitoring vallen een aantal methodische en organisato-
rische lessen te trekken, mede in vergelijking met de eerdere uitvoering in Amster-
dam (pilotfase) in vier opvanginstellingen. 

Voortbouwen op netwerken.  ●

Wat opvalt is dat het motiveren, werven en vasthouden van de jongeren in Den 
Haag een stuk makkelijker is gegaan, in vergelijking met de pilotfase Amsterdam. 
Stichting Mara en Stichting Straat Consulaat kenden elkaar al en de trainers hadden 
een vertrouwensband met veel jongeren van het Jongerenkeuringsteam. Dit zorgde 
in vergelijking met de uitvoering van PAja! in Amsterdam voor een voorsprong. Er 
hoefde minder geïnvesteerd te worden in het voorwaardelijke draagvlak. 

Dat gold ook voor het draagvlak onder de instellingen. Dit heeft te maken met 
het feit dat er in Den Haag een ketenaanpak is die in Amsterdam ontbreekt. De 
voorzieningen en instellingen zitten met andere organisaties in een samenwerkende 
ketenaanpak. Daarbinnen vindt eens per zes weken overleg plaats waaraan coördi-
natoren en uitvoerend werkers deelnemen. Dit overleg staat onder leiding van JSO. 
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Tijdens het overleg worden algemene, overstijgende zaken besproken, zoals de 
ontwikkelingen in aantallen zwerfjongeren in de regio, de wensen die de betrokke-
nen hebben met betrekking tot de doelgroep, de stand van zaken met bepaalde 
projecten, et cetera. Daarnaast is er een casusoverleg tussen de instellingen, 
waarbij de betrokkenen op bijzonderheden ingaan. De keuringen zijn tijdens dit 
overleg geïntroduceerd en de ketenpartners worden telkens op de hoogte gehouden 
van de ontwikkelingen. Er is dus een goede inbedding van PAja! die bevorderlijk 
werkte. 

Blijven werken aan draagvlak voor en communicatie binnen instellingen over  ●
keuringen.

De communicatie met en vooral binnen de instellingen rond de komst van het 
Jongerenkeuringsteam bleek steeds herhaald te moeten worden en was niet altijd 
voldoende. Bij de eerste instellingen die gekeurd werden, waren de bewoners niet 
goed ingelicht door de coördinatoren van de instelling. Daardoor was niet iedereen 
op de hoogte van de komst van het jongerenonderzoeksteam. Dit werkte belemme-
rend: er hadden meer jongeren geïnterviewd kunnen worden als er meer bekend-
heid aan was gegeven door de instellingen zelf. Bij de andere instellingen ging dit 
beter, maar het blijft een belangrijk aandachtspunt. In dit kader is het bovendien 
belangrijk om de bewoners zelf uit te nodigen bij de keuringsbijeenkomst. Het 
creëren van draagvlak en betrokkenheid is voorwaardelijk voor het welslagen van 
PAja! Er moet, zo kan de les zijn, steeds weer via verschillende wegen en op alle 
niveaus geïnformeerd worden.  

Experimenteren met de participatie audit in de jeugdzorg. ●

In Den Haag is voor het eerst geëxperimenteerd met het uitzetten van PAja! in de 
jeugdzorg. Het probleem bleek de werving van respondenten. Het Jongerenkeu-
ringsteam heeft daar uiteindelijk werkbare, maar provisorische oplossingen voor 
gevonden. 

De jongeren van het Jongerenkeuringsteam vonden het belangrijk om de 
vragenlijst voor opvanginstellingen te veranderen voor de jeugdzorginstelling. 
Andere steden/instellingen kunnen hier eventueel ook mee aan de slag, maar het 
vergt wel extra inspanning van de betrokkenen. Daar waar het de gehele jeugdzorg 
betreft plaatsen we enkele kanttekeningen. Het streven om dit binnen de gekozen 
opzet goed onder de loep te kunnen nemen bleek niet realistisch. In de korte 
beschikbare tijd (zowel voor begeleiding als planning / uitvoering) en met te weinig 
mensen was het niet goed mogelijk om dit bevredigend uit te voeren. 
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Tijd nemen voor interviews en keuringen. ●

Er moesten zeven instellingen met verschillende afdelingen, waaronder de gehele 
jeugdzorg, in korte tijd (een klein jaar) bevraagd en gekeurd worden. Van te voren 
werd verdeeld wie naar welke instelling ging, doorgaans als koppel. Het Jongeren-
keuringsteam vond het belangrijk dat jongeren niet naar hun ‘eigen instelling’ 
zouden gaan om een zo objectief mogelijk beeld te verkrijgen. Aan het eind van 
het traject waren er nog maar vier jongeren over om te keuren. Dit kostte veel tijd 
en werkte beperkend: er waren periodes dat de jongeren een training, keuring en 
herkeuring in een week hadden. Soms konden er maar een paar jongeren bij een 
keuring aanwezig zijn. Het is daarom beter om bij vervolgtrajecten meer tijd in te 
ruimen voor de interviews en keuringen.  Ook kan overwogen worden om de impact 
van de keuringsbijeenkomsten verder te versterken door naast keuringsteam-jonge-
ren ook geïnterviewde jongeren uit de betreffende instelling uit te nodigen. 

Door tijdgebrek lag het accent in Den Haag soms ook wat te veel op het 
afnemen van de interviews in plaats van de daadwerkelijke keurings-, reparatie-
plan- en herkeuringsbijeenkomsten. In Den Haag is ervoor gekozen om de keurings- 
en reparatieplanbijeenkomsten samen te nemen. Die combinatie is mogelijk, zolang 
het benoemen van de problemen en sterke punten en het bespreken van de 
oplossingen maar onderscheiden worden. Als tijdgebrek dat noodzakelijk maak,t 
kunnen beide zaken bijvoorbeeld tijdens een bijeenkomst na elkaar besproken 
worden. Dit kan door eerst bij de problemen / sterke kanten stil te staan (keurings-
bijeenkomst) en vervolgens de oplossingen te bespreken (reparatieplanbijeen-
komst). Door te snel de oplossingen te bespreken kunnen onderliggende verschillen 
in gezichtspunten of inschattingen en andere waardevolle inzichten onvoldoende 
aan de orde komen. Het door een van de betrokkenen aangedragen idee van een 
meerjarenplan naast een reparatieplan is iets wat nader verkend zou kunnen 
worden. De resultaten van de cliëntenparticipatie zouden dan beter kunnen 
beklijven.

Meer tijd of aparte aandacht nodig voor begeleiding van methodiek.  ●

In Den Haag is ervoor gekozen om de rollen van methodiekbegeleider en begeleider 
van het Jongerenkeuringsteam samen te nemen, verdeeld over twee personen. Dit 
motiveren en begeleiden van de jongeren en het toepassen en, waar nodig, 
aanpassen van de methodiek verliep over het algemeen goed. De trainingen zijn 
zeer goed verlopen. De trainers / jongerenbegeleiders waren goed op elkaar 
ingespeeld. De jongeren zijn erg tevreden over de begeleiding. 
   Er was helaas niet altijd voldoende de tijd om gestructureerde draaiboeken en 
planningen te maken. Ook het analyseren van de interviews was erg tijdrovend 
(handmatig). Het tussentijds bewust en gestructureerd bijstellen van de planning - 
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of in overleg bijvoorbeeld bepaalde activiteiten schrappen, kwam daardoor in het 
gedrang. Voor deze zaken is duidelijk meer tijd nodig. 

We stellen vast dat een combinatie van de rollen jongerenbegeleiding /methodiek-
begeleider goed mogelijk is en voordelen kan hebben boven apart georganiseerde 
methodiekbegeleiding. Een combinatie van deze rollen, vraagt tegelijkertijd om 
duidelijk onderscheiden aandacht – naast de begeleiding van de jongeren en de 
invulling van de trainingen - voor de toepassing en planning van de diverse stappen 
in de methodiek. Met het oog op het doorlopen van het proces en het bereiken van 
de doelen moet de opzet en planning behoorlijke nauwgezetheid gevolgd worden. 

 
Tijdig nadenken over het vervolg. ●

De vier overgebleven jongeren willen graag verder met het Jongerenkeuringsteam. 
Zij zouden graag andere jongeren willen scouten en een ambassadeur zijn voor 
andere steden. Ook zouden ze graag uitwisseling hebben met andere steden. Het is 
belangrijk om tijdig na te denken over het vervolg.. In Den Haag zijn de jongeren 
uiteraard al wel verbonden aan Stichting Mara of het Straat Consulaat, het is echter 
belangrijk om ze te blijven activeren. Dit kan bijvoorbeeld door ze te betrekken bij 
het realiseren van oplossingen uit het reparatieplan. Bovendien is het zaak om de 
resultaten uit de herkeuringsbijeenkomst terug te koppelen naar bijvoorbeeld een 
bestaande cliëntenraad. Het zou zonde zijn als de inspanningen op een gegeven 
moment uit beeld verdwijnen. De participatie audit kan ook fungeren als aanjager 
om cliëntenparticipatie nieuw leven in te blazen, bijvoorbeeld door de deelname 
van jongeren aan (bredere) cliëntenraden.

Slotconclusie4.3 

Op grond van onze monitoring en evaluatie kunnen we concluderen dat PAja! in Den 
Haag succesvol is geweest. Stichting Mara en JSO hadden samen met Stichting 
Straat Consulaat een aantal doelen voor ogen met de participatie audit die zijn 
bereikt. Het uitvoeren van de participatie audits door het Jongerenkeuringsteam 
heeft, samengevat, in korte tijd veel in gang gezet. Ten eerste op het punt van 
grotere kennis, vaardigheden, inzicht en een sterkere motivatie om wat van de 
toekomst te maken onder de deelnemende jongeren. Ten tweede heeft het project 
in Den Haag een stevige stimulans gegeven aan kwaliteitsverbetering in de instel-
lingen. PAja! leverde de instellingen veel informatie op en overal zijn de betrokke-
nen aan de slag gegaan met de reparatieplannen. Het werk van het Jongerenkeu-
ringsteam heeft in korte tijd dus geresulteerd in verbeteringen in de kwaliteit van 
de opvang voor en begeleiding van jongeren en bijgedragen aan een betere 
communicatie en omgang met elkaar.
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Voor eventuele vervolgprojecten – met jongeren of andere doelgroepen in de 
hoofdrol – heeft het project een aantal aandachtspunten opgeleverd. Met deze in 
het achterhoofd biedt de Haagse participatie audit en het functioneren van het 
Jongerenkeuringsteam daarbinnen volop inspiratie voor andere organisaties die met 
PAja! aan de slag willen.
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Bijlage 1:  Basisvragenlijst PAja! opvanginstellingen Den Haag

Waarom dit interview

Jongeren aangesloten bij het Straatconsulaat en bij project OPstap van Stichting 
Mara vormen samen de werkgroep ‘Jongerenkeuringsteam’. Jongeren van deze 
werkgroep gaan de instellingen voor zwerfjongeren keuren/checken. 

Jongeren van de werkgroep hebben zelf in die instellingen gewoond of wonen 
er nog steeds. 

Middels deze vragenlijst onderzoekt de werkgroep wat de wensen, klachten en 
ideeën zijn van de huidige bewoners. 

Alle antwoorden worden verzameld en hier wordt een lijst van verbeterpunten 
van gemaakt. Deze worden voor gelegd door het keuringsteam aan het manage-
ment. In het voorjaar komen we terug bij het management om te kijken of er 
verbeteringen zijn.

Het interview is anoniem.
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Interviewer
Volgnummer interview
Datum
Tijdstip

Locatie Interview
O Vast en Verder KTC
O Vast en Verder Meidencrisis
O Vast en Verder Jongenscrisis (Binckhorstlaan)
O Vast en Verder Zij aan Zij
O DoorZ KTC
O DoorZ Crisis jongens/meiden

Achtergrond gegevens geïnterviewde
O Jongen O Meisje

Leeftijd: ... jaar

Woonduur (hoe lang woon je nu in deze opvang?

Vervolg traject:
O Bekend 
O Onbekend

Heb je externe/ambulante begeleiding?
O Nee
O Ja van het JIT
O Anders; namelijk 
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1.  Werk/opleiding

1. Wat doe je overdag?
O Werk
O School
O Vrijwilligerswerk
O Niks
O Anders …………...............................................................................................

2. Had je werk of volgde je een opleiding voordat je in deze instelling kwam?
O Ja, welke…………...............................................................................................

O Nee

3. Wat is je bron van inkomsten (meerdere antwoorden mogelijk)?
O Geen
O Uitkering
O Werk
O Studiefinanciering
O Netwerk (familie etc)
O Anders, namelijk …………...................................................................................

4. Hoe word je binnen je huidige opvangadres begeleid naar werk/school?
O Niet
O Je wordt doorverwezen naar externe organisaties
O Anders, namelijk …………...................................................................................
O N.v.t.

5. Ben je tevreden over de manier waarop je binnen je huidige opvangadres bege-
leid wordt naar werk/school?
O Ja
O Nee, want………….............................................................................................

2.  Wonen

1. Vind je dat opvang jongeren geld moet kosten?
O Ja, want 
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O Nee, want………….............................................................................................

2. Vind je de (huur)prijzen in verhouding met de kwaliteit van de kamers/opvang?
O Ja
O Nee, want………….............................................................................................

3. Wat vind je van de inrichting van het huis?
O Goed
O Voldoende
O Slecht

4. Zou je iets willen veranderen aan de inrichting van het huis?
O Ja, namelijk
O Nee, niets veranderen

5. Wat vind je van het eten?
O Lekker ga door naar vraag 7
O Vies, omdat …………..........................................................................................
O Kan beter (niet lekker,niet vies), omdat …………..................................................
O Anders; namelijk  …………..................................................................................
O Niet van toepassing ga door naar vraag 7

6. Als je een probleem met het eten hebt, hoe zou men dat dan kunnen oplossen?
………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Kan je naast de reguliere maaltijdtijden ook zelf eten maken of krijgen?
O Ja
O Nee

8. Wat is je mening over hoe er in het huis (sanitair en algemene ruimtes) 
wordt schoongemaakt?
O Gaat goed
O Kan beter, want …………....................................................................................
O Dat vind ik slecht, want…………..........................................................................

9. Zijn er voldoende faciliteiten aanwezig (zoals computers e.d.) in het huis?
O Ja
O Nee
O Niet van toepassing
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3.  Begeleiding/werkers

1. Zijn er volgens jou (altijd) voldoende begeleiders in huis? 
O Ja 
O Nee

2. Wat vind je van de begeleiders? (meerdere antwoorden mogelijk) 
O Goed, precies zoals ik het wil, want ………….......................................................
O Niet zo goed, want …………................................................................................
O Anders, namelijk …………...................................................................................

3. Heb je suggesties hoe de hulpverlening verbeterd kan worden?
…………...............................................................................................................

4. Waar kun je terecht voor klachten binnen/buiten jouw opvangadres?
O …………........................................................................................................... 
O …………............................................................................................................

5. Wat gebeurt er als je een klacht neerlegt bij de begeleiding? (je mag meerdere 
mogelijkheden noemen)
O …………............................................................................................................
O …………............................................................................................................

6. Ben je tevreden over deze klachtenbehandeling 
O Ja
O Nee, dit kan beter want………….........................................................................

7. Is er een officiële klachtenprocedure?
O Ja
O Nee
O Weet niet
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8. Is er een cliëntenraad? 
O Ja
O Nee (ga door naar hoofdstuk 4)
O weet niet (ga door naar hoofdstuk 4)

9. Doe je iets met de cliëntenraad 
O Ja, namelijk ………….........................................................................................
O Nee …………...............................................................................……………………….

10. Wat vind je van een cliëntenraad 
O Goed
O Slecht
O Geen mening
O Weet niet

4.  Regels

 Hoe worden (huis)regels bekend gemaakt?

1. Zijn er afspraken over genotsmiddelen (alcohol, roken, blowen, etc.)? 
O Nee
O Ja, namelijk ………….........................................................................................
O Weet niet

3. Wat vind je van deze afspraken? 
O Goed
O Niet goed, want …………....................................................................................
O Weet niet

4. Wat vind je van het schorsingsbeleid? 
O Goed
O Niet goed want …………...............................................................................…….
O Anders, namelijk 
O Weet niet

5. Zijn er regels voor als je niet werkt/ naar school gaat? 
O Ja, namelijk …………...............................................................................………….
O Nee
O Weet niet
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6. Worden de regels op een goede manier gehandhaafd? 
O Ja
O Nee want …………............................................................................................
. 
(doorvragen welke wel, en welk niet)

5. Inkomen/ Schulden

1. Zijn er vaste regels en/of afspraken over het beheer van jouw inkomen in je 
huidige opvang?
O Ja, dat gebeurt op de volgende ma-
nier:.............................................................
O Nee
O Weet niet
O Niet van toepassing ga door naar vraag 7

2. Ben je daar tevreden over?
O Ja,want…………...............................................................................................
..
O Nee, want…………............................................................................................

Indien het interview plaats vind in de crisis ga dan door naar vraag 7

3. Als je inkomen beheerd wordt door de opvanginstelling, hoe wordt er dan om-
gegaan met ‘niet standaard uitgaven’ (zoals verjaardag, extra aankopen)?
…………..............................................................................................................
.

4. Staat daar volgens jou wat over op papier? 
O Ja, namelijk  
O Nee
O Weet niet

5.  Wie controleert dat volgens jou?
………….............................................................................................................

6. Als je schulden hebt wordt hier dan iets mee gedaan? 
O Ja
O Nee ga door naar hoofdstuk 6 ‘veiligheid’
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7.  Had je al schulden voordat je in deze opvang terechtkwam? 
O Ja
O Nee

8. Heb je een huurschuld bij je huidige opvang? 
O Ja
O Nee

9. Zijn je schulden verhoogd sinds je in deze opvang woont? 
O Ja
O Nee

6. Veiligheid

1. Voel je, je over het algemeen veilig in huis? (zowel persoonlijk als over alge-
mene veiligheid van het gebouw)
O Ja
O Nee, want………..............................................................................................

2. Zijn er volgens jou voldoende maatregelen genomen om het huis veilig te ma-
ken? 
O Ja
O Nee, want……….............................................................................................
O Weet niet

3. Hoe is de omgang tussen jou en de medebewoners en hoe voel je, je daarbij? 
O Goed
O Slecht want………............................................................................................

4. Wat vind je van het toelatingsbeleid? 
O Goed
O Slecht, want………........................................................................................... 
O Weet niet
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Heb je nog iets te melden wat nog niet te sprake is geweest of advies

…………...............................................................................................................
…………...............................................................................................................
…………...............................................................................................................
…………...............................................................................................................
…………...............................................................................................................
…………...............................................................................................................
…………...............................................................................................................

Bedankt voor het interview. De resultaten worden medio januari bekend gemaakt.
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Bijlage 2: Basisvragenlijst aangepast voor Jeugdzorginstelling  
  in Den Haag

Waarom dit interview

Jongeren aangesloten bij het Straatconsulaat en bij project OPstap van Stichting 
Mara vormen samen de werkgroep ‘Jongerenkeuringsteam’. Jongeren van deze 
werkgroep gaan de instellingen voor zwerfjongeren keuren/checken. 
Jongeren van de werkgroep hebben zelf in die instellingen gewoond of wonen er 
nog steeds. 

Middels deze vragenlijst onderzoekt de werkgroep wat de wensen, klachten en 
ideeën zijn van de huidige bewoners. 

Alle antwoorden worden verzameld en hier wordt een lijst van verbeterpunten 
van gemaakt. Deze worden voor gelegd door het keuringsteam aan het manage-
ment. In het voorjaar komen we terug bij het management om te kijken of er 
verbeteringen zijn.

Het interview is anoniem.
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Interviewer
Volgnummer interview
Datum
Tijdstip

Locatie Interview
O Renbaanstraat
O Delft

Achtergrond gegevens geïnterviewde
O Jongen   O Meisje

Leeftijd :..... jaar

Woonduur (hoe lang woon je nu in deze opvang? …………...................................

Vervolg traject:
O Bekend 
O Onbekend

Heb je externe/ambulante begeleiding?
O Nee
O Ja van Jeugdzorg
O Ja van het JIT
O Anders; namelijk …………...................................................................................
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Hoe ben je hier gekomen?
O zelf aangemeld (vrijwillig)
O geplaatst

1. Werk/opleiding

1. Wat doe je overdag?
O Werk
O School
O Vrijwilligerswerk
O Niks
O Anders ………...................................................................................................

2. Had je werk of volgde je een opleiding voordat je in deze instelling kwam?
O Ja, welke ………….............................................................................................
O Nee

3. Wat is je bron van inkomsten (meerdere antwoorden mogelijk)?
O Geen
O Uitkering
O Werk
O Studiefinanciering
O Netwerk (familie etc)
O Jeugdzorg toelage
O Anders, namelijk …………...................................................................................

4. Hoe word je binnen je huidige opvangadres begeleid naar werk/school?
O Niet
O Je wordt doorverwezen naar externe organisaties
O Anders, namelijk …………...................................................................................
O N.v.t.

5. Ben je tevreden over de manier waarop je binnen je huidige opvangadres bege-
leid wordt naar werk/school?
O Ja
O Nee, want …………............................................................................................
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2. Wonen

1. Vind je dat opvang jongeren geld moet kosten?
O Ja, want 
O Nee, want …………............................................................................................

2. Wat vind je van je van de eigen bijdrage in verhouding met de kwaliteit van de 
opvang?
O Goed
O Voldoende 
O Slecht

3. Wat vind je van het onderhoud van het huis?
O Goed
O Voldoende
O Slecht

4. Wat vind je van de inrichting van het huis?
O Goed
O Voldoende
O Slecht

5. Zou je iets willen veranderen aan de inrichting van het huis?
O Ja, namelijk ………….........................................................................................
O Nee, niets veranderen

6. Wat vind je van het eten?
O Lekker ga door naar vraag 7
O Vies, omdat …………..........................................................................................
O Kan beter (niet lekker,niet vies), omdat …………..................................................
O Anders; namelijk …………...................................................................................
O Niet van toepassing ga door naar vraag 7

7. Als je een probleem met het eten hebt, zou dat dan opgelost kunnen worden?
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
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8. Kan je naast de reguliere maaltijdtijden ook zelf eten maken of krijgen?
O Ja
O Nee

9. Wat is je mening over hoe er in het huis (sanitair en algemene ruimtes) 
wordt schoongemaakt?
O Gaat goed
O Kan beter, want …………....................................................................................
O Dat vind ik slecht, want ………….........................................................................

10. Zijn er voldoende faciliteiten aanwezig (zoals computers, wasmachines, inter-
net e.d.) in het huis?
O Ja
O Nee want ………….............................................................................................
O Niet van toepassing

3. Begeleiding/werkers

1. Zijn er volgens jou (altijd) voldoende begeleiders in huis? 
O Ja 
O Nee

2. Wat vind je van de begeleiders? 
O Goed, precies zoals ik het wil, want …………....................................................... 
O Niet zo goed, want  …………............................................................................... 
O Anders, namelijk  …………..................................................................................

3. Heb je suggesties hoe de hulpverlening verbeterd kan worden?
 ………….........................................................................................

4. Waar kun je terecht voor klachten binnen/buiten jouw opvangadres?
O …………...........................................................................................................
O  …………..........................................................................................................

5. Wat gebeurt er als je een klacht neerlegt bij de begeleiding? 
O  …………...........................................................................................................
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6. Ben je tevreden over hoe je klacht behandeld wordt door de begeleiding? 
O Ja
O Nee, dit kan beter want  …………........................................................................

7. Is er een officiële klachtenprocedure?
O Ja
O Nee
O Weet niet

8. Weet je wat een cliëntenraad is?
O Ja
O Nee 
O weet niet 

9. Is er een cliëntenraad?
O Ja
O Nee 
O weet niet 

10. Wat vind je van een cliëntenraad
O Goed
O Slecht
O Geen mening
O Weet niet

11. Doe je iets met de cliëntenraad
O Ja, namelijk ………….........................................................................................
O Nee 

4.  Regels

1.  Hoe worden (huis)regels bekend gemaakt?
…………...............................................................................................................

2.  Zijn er afspraken over genotsmiddelen (alcohol, roken, blowen, etc.)? 
O Nee
O Ja, namelijk ………….........................................................................................
O Weet niet
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3. Wat vind je van deze afspraken?
O Goed
O Niet goed, want …………....................................................................................
O Weet niet

4.Wat vind je van de bezoektijden?
O Goed
O Niet goed, want …………....................................................................................
O Weet niet

5. Wat vind je van het schorsingsbeleid?
O Goed
O Niet goed want ………….....................................................................................
O Anders, namelijk 
O Weet niet

6.Wat vind je ervan dat je een dagbesteding moet hebben?
O Goed
O Niet goed, want 
O Anders namelijk …………....................................................................................
O Weet niet

7. Hoeveel uur in de week moet je dagbesteding hebben? 
…………. uur

8. Zijn er regels voor als je niet werkt/ naar school gaat?
O Ja, namelijk ………….........................................................................................
O Nee
O Weet niet

9. Worden algemene regels op een goede manier gehandhaafd? 
O Ja
O Nee want ………….............................................................................................
(doorvragen welke wel, en welk niet)
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5.  Inkomen/ Schulden

1. Zijn er vaste regels en/of afspraken over het beheer van jouw inkomen in je 
huidige opvang?
O Ja, dat gebeurt op de volgende manier:
O Nee
O Weet niet
O Niet van toepassing ga door naar vraag 7

2. Ben je daar tevreden over?
O Ja, want …………..............................................................................................
 O Nee, want …………...........................................................................................

3. Als je inkomen beheerd wordt door de opvanginstelling, hoe wordt er dan omge-
gaan met ‘niet standaard uitgaven’ (zoals verjaardag, extra aankopen)?
…………...............................................................................................................
……………………………………………………………………………………………......................................

4. Staat daar volgens jou wat over op papier?
O Ja, namelijk…………...........................................................................................
O Nee
O Weet niet

5.  Wie controleert dat volgens jou?
…………...............................................................................................................

6. Als je schulden hebt wordt hier dan iets mee gedaan?
O Ja
O Nee 

7.  Had je al schulden voordat je in deze opvang terechtkwam?
O Ja
O Neezzz

8.  Zijn je schulden verhoogd sinds je in deze opvang woont?
O Ja
O Nee
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6. Veiligheid

1. Voel je, je over het algemeen veilig in huis met de medebewoners? 
O Ja
O Nee, want …………............................................................................................

2. Is het gebouw volgens jouw voldoende beveiligd?
O Ja (ga door naar vraag 4)
O Nee, want …………............................................................................................

3. Welke maatregelen moeten er genomen worden om het gebouw veiliger te 
maken.
O Ja
O Nee, want …………............................................................................................
O Weet niet

4. Hoe is de omgang tussen jou en de medebewoners en hoe voel je, je daarbij?
O Goed
O Slecht want …………..........................................................................................

5. Wat vind je van de voorwaarde om hier te mogen komen wonen?
O Goed
O Slecht, want ………….........................................................................................
O Weet niet

Heb je nog iets te melden wat nog niet te sprake is geweest of advies
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bedankt voor het interview. 

De resultaten worden medio juni bekend gemaakt.
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Bijlage 3: Meer informatie over PAja

Meer informatie over PAja!

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