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De kern
• Cliënten/bewoners van opvang-,

zorg- en welzijnsvoorzieningen
beoordelen zelf hun begeleiding
en/of woonlocatie.

• Ze voeren hiervoor een onderzoek
uit onder medecliënten: Wat
vinden zij van hun begeleiding en
woonlocatie? En hoe denken zij dat
de kwaliteit verbeterd kan worden?
• Door PAja! kunnen voorzieningen
de eigen dienstverlening
verbeteren, met de ervaring en
kennis van hun cliënten.

Doelen
‘Je doet iets
wat iets
betekent, je
kan verschil
maken!’

•

Instellingen of voorzieningen voor mensen met
psychische aandoeningen kunnen met de
PAja!-methodiek hun eigen dienstverlening
onderzoeken en verbeteren vanuit het
perspectief van de gebruikers.
• Cliënten nemen zelf de regie en het
versterken van de eigen kracht staat
centraal.

Werkwijze
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Versterk de eigen kracht van mensen
met een psychische aandoening
en verbeter de kwaliteit van hun
begeleiding en woonlocatie.

Een team van cliënten volgt een training waarin diverse
onderzoeksvaardigheden geoefend worden, zoals gesprekstechniek,
enquêteren, data verwerken en presenteren.
Zij interviewen medecliënten over hun begeleiding en/of woonlocatie.

Tijdens een ‘keuringsbijeenkomst’ presenteren ze de uitkomsten van dit
onderzoek aan het managementteam en stellen veranderingen voor.

4 De voorziening gaat aan de slag met een gezamenlijk verbeterplan.
5 Na een tijdje vindt een ‘herkeuring’ plaats: zo kan het onderzoeksteam

‘Ik vind PAja! te vergelijken
met andere bewonersgroepen,
met als uitzondering dat dit
de enige is die tanden heeft.
Als we hier iets bespreken,
gaat er iets gebeuren, zo
niet, dan krijgen we te horen
waarom niet.’

nagaan of de beloofde kwaliteitsverbetering heeft plaatsgevonden.
Zo ja, dan beoordelen zij de voorziening als ‘cliëntproof’.
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‘Je kon veel van de
trainingen leren, ook voor
je verdere leven. Ik ben
minder verlegen nu en
mijn zelfvertrouwen is
gegroeid.’

Resultaten

• Verbetering van voorzieningen en woonlocaties voor mensen met
psychische aandoeningen
• Versterkt de eigen kracht en eigen regie van mensen met een
psychische kwetsbaarheid
De PAja!-methode is succesvol toegepast in RIBW-instellingen, op
Maatschappelijke Opvang locaties en bij dagbestedingsvoorzieningen
onder verschillende doelgroepen o.a. mensen met langdurig
psychische problematiek (vooral schizofrenie), jongeren met
autisme en mensen met verslavingsproblematiek.

Meer weten…
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