
JAARVERSLAG 2017

FINANCIËN, PERSONEEL EN VRIJWILLIGERS

Jaarrekening 2017
De financiële- en personeelsadministratie van stichting Piëzo worden door 
SWK Facet uitgevoerd. De jaarrekening over 2017 - inclusief accountants-
verklaring - is op verzoek beschikbaar.

Personeelsomvang
Op 31 december 2017 telde Piëzo 20 personeelsleden met een gezamen-
lijke omvang van 14,38 fte. Er zijn 13 personeelsleden in vaste dienst; de 
overige personeelsleden hebben een tijdelijke arbeidsovereenkomst.

De inzet van vrijwilligers 
Stichting Piëzo kan haar doelstellingen niet realiseren zonder de inzet van 
vrijwilligers in Zoetermeer en Leiden. De vrijwilligers zijn op allerlei terrei-
nen actief, zoals:
•	 Het	verzorgen	van	de	taallessen	en	vele	andere	activiteiten	
•	 Bijhouden	van	de	activiteitenadministratie
•	 Als	gastvrouw/gastheer
•	 Als	baliemedewerker
•	 In	de	beleidsontwikkeling
•	 Voor	de	ICT	van	Piëzo
•	 In	de	logistieke	processen
•	 Als	voorlezer	bij	een	voorleesgezin
•	 Gespreksleider	bij	de	OSA-bijeenkomsten
•	 Bezoekvrouw	en/of	Bezoekman
•	 Consulent	Duurzaam
•	 Als	bestuurslid	van	het	bestuur	van	Piëzo

Piëzo houdt steeds bij haar werkwijze rekening met de persoonlijke ont-
wikkeling en behoeften van de vrijwilligers. Naast het leveren van vrijwilli-
gerswerk bij Piëzo én in de samenleving, kunnen zij ook zelf nieuwe dingen 
leren	 en	 nieuwe	mensen	 ontmoeten.	 Vrijwilligers	 én	 deelnemers	 worden	
betrokken bij de organisatie-ontwikkeling. Er is veel contact tussen Piëzo 
en haar vrijwilligers en er wordt graag geleerd van ideeën die vrijwilligers 
inbrengen. 
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VOORWOORD

Wie dit jaarverslag 2017 - globaal of meer gedetailleerd - op zich in laat wer-
ken, komt ongetwijfeld tot de conclusie dat Piëzo een sociaal-maatschappe-
lijke organisatie is die er werkelijk toe doet! Een hele bijzondere organisatie, 
die er - dankzij de unieke aanpak - in slaagt om zeer vele kwetsbare mede-
mensen weer de overtuiging te laten ervaren, dat zij erbij horen en dat zij 
ertoe doen! Dat gaat niet vanzelf, maar is het resultaat van investeren in 
mensen. Piëzo doet dat met een klein team van medewerkers en met een 
bijna 1000 vrijwilligers. Met financiële steun van vooral gemeenten en fond-
sen lukt het meermaals - met creativiteit, inventiviteit en zuinigheid - om het 
nagenoeg onmogelijke mogelijk te maken. En juist dat maakt het zo heerlijk 
om bij Piëzo actief te zijn. 

Er zijn in 2017 weer prachtige resultaten geboekt. Wanneer rekening wordt 
gehouden met het aantal Piëzo-deelnemers dat zich ontwikkelt, een sociaal 
netwerk opbouwt, uitstroomt richting betaald werk (en dus uit de uitke-
ringssituatie) of opleiding (en naar verwachting op termijn naar een baan en 
uit de uitkeringssituatie) is de investering van gemeenten en fondsen zeker 
waard.	De	inzet	van	de	PiëzoMethodiek	bespaart	de	samenleving	geld.	Inzet	
van professionele zorg voor een groep deelnemers is bijvoorbeeld niet no-
dig of deelnemers die eerst afhankelijk waren van een uitkering gaan aan de 
slag	in	een	betaalde	baan.	Het	onderzoek	dat	Movisie	momenteel	uitvoert	
naar onder meer de effectiviteit van de PiëzoMethodiek en waarvan de resul-
taten in 2019 verwacht mogen worden, zal hierin meer inzicht verschaffen. 

Landelijke	erkenning	was	er	ook	in	2017.	Het	project	dat	onze	organisatie	
uitvoert in samenwerking met het Langeland Ziekenhuis werd gewaardeerd 
met	de	Avicennaprijs.	Prachtig!	

De activiteiten in Leiden, waar onze organisatie vanuit een ‘Epicentrum’ - op 
verzoek van en met volledige steun van de kant van de gemeente - volop 
actief is met het oog op een ‘gemeente brede’ implementatie van de Piëzo -
aanpak,	zijn	in	2017	voortgezet.	Het	is	een	leerzaam	traject.

Er waren in 2017 talloze Piëzo-activiteiten die het verdienen om in dit voor-
woord	 aandacht	 te	 krijgen.	 Zoals	 de	 Ambachtenwerkplaats	 en	 de	 Piëzo	
Talenten	Academie.	In	het	verslag	zelf,	dat	u	hierbij	weer	in	aantrekkelijke	
vorm wordt aangeboden, leest u er alles over.

Ik	wens	u	veel	leesplezier,

Roel Pots,
Voorzitter	Piëzo-bestuur

INLEIDING

Piëzo is een sociaal-maatschappelijke organisatie die het als haar missie 
beschouwt om mensen die gedeeltelijk of geheel ‘buiten’ de samenleving 
staan of dreigen te komen, te stimuleren, te ondersteunen en te begeleiden 
om hun participatie, integratie en emancipatie te vergroten. Dit gebeurt al-
tijd op basis van hun unieke talenten met als doel zo volwaardig mogelijk 
deel te nemen aan de samenleving. Dit doen we nu ruim tien jaar met een 
succesvolle	aanpak:	de	PiëzoMethodiek.	Bij	Piëzo	kan	iedereen	meedoen	die	
zijn talenten wil ontdekken en (verder) ontwikkelen of iets wil betekenen 
voor een ander. Dit is mogelijk door deel te nemen aan cursussen, trainin-
gen en andere activiteiten of het verrichten van (lerend) vrijwilligerswerk.

We kunnen dit doen dankzij een grote groep actieve Zoetermeerders en 
Leidenaren die zich inzetten voor andere mensen. Wij hechten groot belang 
aan de inzet van vrijwilligers en beschouwen die als een belangrijk en we-
zenlijk onderdeel van de Piëzo-organisatie. Zonder het werk van 900 vrijwil-
ligers had Piëzo haar missie in 2017 niet kunnen realiseren. 

Het	 jaarverslag	2017	geeft	 een	beeld	 van	wat	 er	 allemaal	 aan	werk	door	
professionals en vrijwilligers is verricht binnen Piëzo in samenwerking met 
vele partnerorganisaties; werk waarmee de doelstellingen voor 2017 ruim-
schoots zijn gehaald.

HOOGTEPUNTEN, INHOUDELIJKE ONTWIKKELINGEN EN LEUKE GEBEURTENISSEN IN 2017

Start PiëzoSteunpunt Rokkeveen
In	2017	werd	PiëzoSteunpunt	Rokkeveen	geopend.	Op	1	september	zijn	we	
gestart	met	de	wijkgerichte	activiteiten.	Tot	die	tijd	werden	wijkbewoners	
van de wijk Rokkeveen voor activiteiten en ondersteuning doorverwezen 
naar	een	Piëzo-locatie	in	de	andere	wijken.	Voor	veel	wijkbewoners	was	dit	
te ver. Nu hebben ze de mogelijkheid om in eigen wijk en buurt mee te 
doen. Dit kan door het volgen van lessen en vrijwilligerswerk. Ook kunnen 
zij	terecht	voor	informatie.	Het	PiëzoSteunpunt	Rokkeveen	wordt	financieel	
mogelijk	gemaakt	door	Fonds	1818	en	het	Oranje	Fonds.	In	het	najaar	zijn	al	
direct veel wijkbewoners actief geworden in de PiëzoMethodiek.

Start “Zorg in verbinding”

Vanaf	september	2017	Werken	Wijzelf	Zorgcoöperatie	en	Piëzo	nauw	samen	
om enerzijds inwoners zelf wegwijs te maken in het zelf regelen van hun 
zorgbehoeften en anderzijds deelnemers van Piëzo zelfstandig te laten wer-
ken	via	het	platform.	Dit	binnen	het	project	‘Zorg	in	verbinding.’	Het	doel	
van het project is:
•	 De	 zelfredzaamheid	 van	 ouderen	 (en	 anderen)	 te	 vergroten	 waardoor	

zij zelf de regie kunnen nemen bij het voorzien in hun individuele zorg-
behoeften.

•	 Kansen	te	creëren	voor	diverse	doelgroepen	om	(betaalde)	werk-	of	stage-
opdrachten uit te kunnen voeren via Wijzelf.

•	 Deelnemers	van	Piëzo	en	zo	mogelijk	anderen	te	begeleiden	in	het	actief	
worden op het Wijzelf platform en zo bij te dragen aan het zelfstandig 
kunnen werken via Wijzelf. 

Wijzelf	Zorgcoöperatie	biedt	een	geavanceerd	computersysteem	waarmee	
(zorg) vraag en aanbod kenbaar gemaakt kunnen worden. Piëzo helpt deel-
nemers en lerende vrijwilligers om de eerste stappen te zetten richting (be-
taald) werk. Na het inschrijven als aanbieder bij Wijzelf bieden wij begelei-
ding in het vinden van de juiste match. De match kan voortkomen uit een 
(zorg)vraag met digitaal geregeld passend aanbod, maar ook door gericht 
bekende zorgaanbieders te koppelen aan openstaande en onbeantwoorde 
zorgvragen. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer zorgvragen een langere tijd 
onbeantwoord	blijven.	Hiernaast	houden	wij	nauw	contact	met	de	verant-
woordelijke	klantmanager(s)	van	de	Gemeente	om	zoveel	mogelijk	mensen	
te	selecteren	uit	de	groepen	waar	de	Gemeente	vooral	mee	te	maken	heeft.	
Er kan op individuele basis worden gekeken of begeleiding kan worden over-
genomen	door	Piëzo	en	Wijzelf.	Het	project	krijgt	een	financiele	bijdrage	van	
Fonds 1818.
 
Pilot project Taal & Toekomst
In	januari	2017	is	de	pilot	Taal	&	Toekomst	gestart.	Een	taalcoachingspro-
gramma waarbij, in een periode van 20 weken, 15 jonge nieuwkomers be-
geleid	werden	door	13	verschillende	coaches.	Voor	jonge	nieuwkomers	met	
een taalachterstand is het een extra grote uitdaging om (toekomst-)dromen 
waar	te	maken	en	mee	te	doen.	Voer	maar	eens	een	sollicitatiegesprek	als	
je	de	taal	niet	spreekt	of	vind	een	stageplek.	Het	project	Taal	&	Toekomst	
is een praktische methodiek om de kansen van deze jonge nieuwkomers 
te vergroten, zodat ze hun toekomstdromen waar kunnen maken. De me-
thodiek omvat een-op-een taalcoaching, trainingen voor vrijwilligers en 
groepsbijeenkomsten voor jongeren. Dankzij dit totaalpakket krijgen jonge-
ren de mogelijkheid om te werken aan hun leerdoel en werken ze aan hun 
taalontwikkeling.	Het	resultaat	is	dat	jongeren	zich	zelfverzekerder	voelen	
en	minder	drempels	ervaren	om	onze	taal	in	de	praktijk	te	spreken.	Taal	&	
Toekomst	is	ontwikkeld	door	de	landelijk	netwerk	‘Het	Begint	met	Taal’	en	
wordt uitgevoerd door meerdere vrijwillige taalorganisaties in Nederland.

Talent & Oriëntatieklas 
Met een groep van 12 jonge vergunningshouders (18+) is gestart met een 
Talent	&	Oriëntatie	klas.	Het	taalniveau	van	de	jongeren	bleek	nog	onvol-
doende	om	meteen	na	deelname	aan	de	Internationale	Schakel	Klas	(ISK)	in	
een beroepsopleiding in te stromen of aan de slag te kunnen bij een werk-
gever. Daarnaast ontbrak het hen aan goed zicht op de eigen talenten en op 
(beroeps-)opleidingen en beroepen (in Nederland). MboRijnland, Up2Learn 
en Piëzo zijn aan de slag gegaan met deze groep door het inrichten en 
uitvoeren	van	een	Talent-	en	Oriëntatieklas.	Gedurende	20	weken	kregen	
de jongeren een intensief en weekvullend programma aangeboden met veel 
aandacht voor het aanleren van de taal. 

Voel je goed! 
Overgewicht en lage gezondheidsvaardigheden gaan vaak hand in hand. 
Voel	je	goed!	is	een	nieuwe	doelgerichte	aanpak,	waar	Piëzo	aan	meewerkt,	
om de gezondheid van laaggeletterde mensen met overgewicht te verbe-
teren. Dit wordt bereikt door eet- en beweegadviezen te combineren met 
groepslessen	 in	 gezondheidsvaardigheden	 in	 eenvoudig	 Nederlands.	 Het	
project	is	een	initiatief	van	Stichting	Lezen	&	Schrijven	(L&S)	en	een	groot	
aantal	partners.	De	aanpak	Voel	je	goed!	richt	zich	op	volwassen	laaggelet-
terden	met	overgewicht,	die	cliënt	zijn	van	een	diëtist.	In	het	laatste	kwartaal	
van 2017 is gestart met twee groepen van in totaal 12 deelnemers en wordt 
actief geworven voor de start van extra groepen. Wetenschappelijk onder-
zoek	moet	uitwijzen	of	de	gecombineerde	aanpak	goed	werkt.	In	2018	wor-
den de eerste onderzoeksresultaten verwacht.

Trainingen, bijeenkomsten en evenementen samen met partners
Piëzo werkt samen met vele partners om de participatie en ontwikkeling 
van mensen in Zoetermeer en Leiden te versterken. Er wordt gebruik ge-
maakt	van	elkaars	expertise	en	kracht.	Als	kernpartner	van	Meerpunt,	het	

Zoetermeerse	Centrum	voor	Jeugd	en	Gezin	en	partner	in	de	diverse	wijk-
teams heeft Piëzo in Zoetermeer de volgende activiteiten mede georgani-
seerd	en/of	er	aan	deelgenomen:	
•	 Activiteiten	in	het	kader	van	Burendag	en	NLdoet	van	het	Oranje	Fonds.
•	 Sinterklaasfeesten	in	drie	wijken.
•	 Deelname	Cultuur	Lokaal.
•	 Kindertalentenmarkten	in	Oosterheem	samen	met	Kern	Kinderopvang.
•	 De	stedelijke	viering	van	de	Internationale	Vrouwendag.
•	 Informatiebijeenkomsten	en	trainingen	over	gezonde	voeding	en	gezon-
de	leefstijl	door	professionals	van	Goudenhart	en	Indigo	Preventie.

•	 Zwemlessen	voor	statushouders	in	samenwerking	met	zwemvereniging	
ZVZ.

•	 Gezonde	lunch	in	Oosterheem	voor	ouderen	-	ook	bewoners	van	verpleeg-
huis Magnolia - bereid door vrijwilligers Piëzo.

•	 Inloop	voor	60-plus	bijstandsgerechtigden	samen	met	klantmanagers	van	
Werk,	Zorg	en	Inkomen	van	de	gemeente	Zoetermeer.

•	 Wekelijkse	leren	jonge	statushouders	in	PiëzoCentrum	Buytenwegh	een	
gezonde maaltijd koken. De maaltijd wordt genuttigd door de statushou-
ders zelf samen met wijkbewoners die hiervoor uitgenodigd worden. 

•	 Door	het	PiëzoSteunpunt	 in	Seghwaert	wordt	nauw	samengewerkt	met	
de	Hof	van	Seghwaert.	Lerende	vrijwilligers	helpen	mee	aan	de	uitvoering	
van activiteiten.

Coördinatie van het Wijk Educatief Centrum (WEC) Castellum Palensteyn 
Binnen	het	WEC	Palensteyn	werken	wijkbewoners	en	organisaties	nauw	met	
elkaar samen. Er zijn gebruikersoverleggen, de balie wordt door wijkbewo-
ners	en	lerende	vrijwilligers	gerund	en	er	zijn	extra	WEC-activiteiten,	zoals	
wijkfeesten, samen met partners en wijkbewoners en lerende vrijwilligers 
georganiseerd. 

EpiCentrum Slaaghwijk
Het	aantal	deelnemers	-	aan	de	PiëzoMethodiek	-	in	EpiCentrum	Slaaghwijk	
is	in	2017	toegenomen.	Er	zijn	15	Nederlandse	taalgroepen	per	week.	Voor	
veel nieuwe deelnemers zijn de Nederlandse taallessen (in combinatie met 
kinderoppas) en de mogelijkheid tot uitbreiding van sociale contacten de 
reden	zich	aan	te	melden	bij	het	EpiCentrum.	Er	is	gestart	met	maatschap-
pijoriëntatie	en	huiswerkbegeleiding	voor	deelnemers.	Tijdens	de	zomerva-
kantie	is	een	Taalschool	georganiseerd	en	extra	kinderactiviteiten.	Verschil-
lende	deelnemers	hebben	de	Basistraining	kinderoppas,	de	PMsys-	training	
en de training PiëzoMethodiek in de Praktijk gevolgd. Daarnaast zijn samen 
met	het	Taalhuis	BplusC	taaltrainingen	voor	nieuwe	(taal-)vrijwilligers	geor-
ganiseerd.	 In	2017	is	de	samenwerking	met	partners	uit	de	wijk	geïnten-
siveerd,	o.a.	met	Project	Door,	Stichting	Guney,	Stichting	Losa	en	Visie-R.	
Verder	is	samengewerkt	met	klantmanagers	van	de	gemeente	Leiden	en	met	
consulenten	van	De	ZeilBedrijven	(DZB),	zowel	voor	activering	(fase	0,	1	en	
2) als voor participatie (fase 3 en 4).

Klanttevredenheidsonderzoek deelnemers EpiCentrum 
De deelnemers hebben met een gemiddeld cijfer van een 8.2 en via be-
antwoording van vragen, overduidelijk aangegeven tevreden te zijn met de 
ontvangst, het gebouw, de ontwikkelingsmogelijkheden, de begeleiding en 
de	opbouw	van	een	netwerk	via	het	EpiCentrum.	De	deelnemers	gaven	aan	
dat zij hun Nederlandse taal verbeterd hebben. Deelnemers geven aan dat 
zij praktische vaardigheden hebben geleerd, zoals administratieve vaar-
digheden, sociale vaardigheden, digitale vaardigheden en communicatieve 
vaardigheden. Ook hebben deelnemers geleerd om een opleiding te kunnen 
doen en geleerd om vrijwilligerswerk te doen. 

Ambachtenwerkplaats

De	Ambachtenwerkplaats	is	inmiddels	een	begrip	in	Zoetermeer	geworden.	
Zowel	voor	bewoners	als	voor	bestuurders	en	organisaties.	Bestuurders	en	
organisaties, uit Zoetermeer en daar buiten, zijn langs geweest en hebben 
hun	 waardering	 uitgesproken.	 In	 de	 Ambachtenwerkplaats	 leren	 Zoeter-
meerders meer zelfredzaam te zijn. De diverse werkplaatsen bieden hier 
verschillende	mogelijkheden	voor.	In	de	techniekwerkplaats	zijn	wekelijks	
cursussen	houtbewerking,	elektrotechniek	en	kluscursussen.	Bij	deze	laat-
ste cursus leren deelnemers bijvoorbeeld laminaat leggen, een muur be-
tegelen	en	behangen.	In	de	fietsenwerkplaats	worden	fietsen	gerepareerd	
voor mensen met een ZoetermeerPas en vinden wekelijks fietsreparatie-
workshops	plaats.	In	de	textielwerkplaats	leren	mensen	kleding	te	maken	
of te repareren, ze leren handwerken of weven op weefgetouwen. Dankzij 
een donatie van Fonds 1818 zijn er in dit jaar nieuwe naaimachines aange-
schaft	 voor	de	 textielwerkplaats.	De	Ambachtenwerkplaats	heeft	 in	2017	
een nieuwe groep vrijwilligers verwelkomd die is gestart met het opzetten 
en	inrichten	van	een	mozaïekwerkplaats.	Zij	hebben	zelf	100	houten	bakken	
getimmerd	zodat	de	voorraad	mozaïekglassteentjes	op	kleur	kan	worden	
bewaard.	In	de	mozaïekwerkplaats	leren	deelnemers	-	van	de	vrijwilligers	-	
de	techniek	van	mozaïeken	met	glassteentjes.	

De	Ambachtenwerkplaats	heeft	zich	aangesloten	bij	de	Internationale	stich-
ting	Repair	Café.	Het	motto	van	het	Repair	Café	is	simpel;	niet	weggooien…	
maar samen repareren! Een team van vrijwilligers (elektricien, houtbewerker, 
fietsenexpert en textieldocent) staat twee keer per week klaar om mensen op 
vrijwillige basis bij te staan bij reparaties. Er is gereedschap aanwezig om tal 
van reparaties uit te voeren op kleding, meubels, elektrische apparaten, fiet-
sen, speelgoed etc. Materialen voor reparatie brengen de mensen zelf mee.

 › 649 unieke deelnemers namen deel aan activiteiten in de Ambachtenwerkplaats
 › In 5 werkplaatsen werden gemiddeld 20 cursussen per week gegeven
 › De klussendienst hielp 25 Zoetermeerders die niet zelf in staat zijn door financiële 
   en/of lichamelijke beperkingen om klussen in huis te doen

 › 7 matches tussen zorgvrager en zorgaanbieder in de eerste vier maanden van het 
   project.



De eerste fase van de PiëzoMethodiek is fase 0: deelnemers 
worden maatschappelijk geactiveerd. Door een huisbezoek 
- of op andere manieren - worden kwetsbare deelnemers be-
naderd en wordt de persoonlijke situatie van de deelnemer 
in kaart gebracht.

Bezoekvrouwen- en Bezoekmannenproject 

Bezoekvrouwen	en	Bezoekmannen	zijn	lerende	vrijwilligers	uit	fase	3	van	de	
PiëzoMethodiek die Zoetermeerders uit hun isolement halen en begeleiden 
naar taalles, scholing, werk, opvoedingsadvies, hulpverlening of de gezond-
heidszorg.	 Bezoekvrouwen	 en	 -mannen	 vervullen	 een	 brugfunctie	 tussen	 
organisaties	 en	 gezinnen/individuen	 met	 diverse	 hulpvragen.	 Gezinnen	
hebben	veel	moeite	door	een	 taal-	 en/of	 culturele	barrière	om	hun	hulp-
vraag te formuleren en aan de orde te stellen. Om dit te kunnen doen wor-
den mensen op weg geholpen. 

De hulpvragen van de deelnemers aan het project waren ook in 2017 heel 
uiteenlopend. De meeste vragen werden gesteld rondom gezondheidsvraag-
stukken	(lichamelijk	en	psychische	klachten),	zwangerschap/geboorte,	op-
voedvragen,	 huisvesting,	 financien,	 onderwijs/leren	 van	 de	 Nederlandse	
taal en doorbreken van eenzaamheid. Om deze hulpvragen te beantwoor-
den wordt met vele partners samengewerkt, zoals het LangeLand Zieken-
huis	(LLZ),	JGZ/consultatiebureaus,	huisartsen,	verschillende	afdelingen	van	
de gemeente Zoetermeer, kraamzorgorganisaties, verloskundigen, scholen, 
maatschappelijk werk en vrijwilligersorganisaties.

Inzet Bezoekvrouwen en Bezoekmannen in het LangeLand Ziekenhuis 
In	2016	zijn	het	LangeLand	Ziekenhuis	 (LLZ)	en	Piëzo	een	samenwerking	
gestart om kwetsbare ouders en zwangere vrouwen in Zoetermeer (tijdelijk) 
steun	te	bieden.	In	2016	is	het	project	gestart	en	in	2017	heeft	deze	samen-
werking geleid tot de begeleiding van 48 patiënten in honderden contact-
momenten.	Zij	krijgen	allen	een	andere	inzet,	afhankelijk	van	hun	behoefte/
hulpvraag.	Bezoekvrouwen	en	Bezoekmannen	gaan	mee	naar	de	controle-
afspraken, maar ook naar de afspraken met de huisarts en andere organi-
saties, helpen bij het inzetten van een sociaal netwerk, helpen naar het aan-
bod van andere organisaties toe, geven uitleg over welke mogelijkheden er 
in	de	wijk	zijn,	helpen	bij	de	overgang	van	het	ziekenhuis	naar	huis	etc.	Bij	
31 patiënten is de begeleiding ingezet rondom zwangerschap en bevalling. 

In	 2017	 hebben	 de	 Bezoekvrouwen	 en	 Bezoekmannen	 geholpen	 rondom	
de	geboorte	van	34	kinderen.	Ook	hebben	de	Bezoekvrouwen	en	Bezoek-
mannen bij de kinderpoli, neurologie, cardiologie, internisten, orthopedie, 
huidkliniek en oncologie patiënten begeleid. Zij hebben ervoor gezorgd dat 
patiënten de zorg beter begrepen én ingezet kon worden, cultuurverschillen 
in	de	zorg	kleiner	werden,	andere	benodigde	hulp	en/of	zorg	ingezet	werd	
of voorkomen werd en meer verbonden werden met hun eigen wijk.

Winnaar Avicennaprijs 2017
Het	LLZ	en	Piëzo	hebben	voor	hun	gezamenlijke	inzet	voor	betere	multicul-
turele	zorg	de	Avicennaprijs	gewonnen.	Uit	het	juryrapport:	‘De	jury	waar-
deert dat vanuit een gezondheidszorginstelling, het LangeLand Ziekenhuis, 
het	initiatief	genomen	is	om	vroegtijdig	problemen	met	vluchtelingenbaby’s	
en de gezinnen te voorkomen. Dat daarbij voor de uitvoering samenwerking 
is gezocht met stichting Piëzo is een goede zaak; hierdoor wordt een voor 
cliënten vertrouwde ondersteuning geboden’. 

VoorleesExpress 

Getrainde	 voorleesvrijwilligers	 lezen	 gedurende	 twintig	 weken	 wekelijks	
voor bij gezinnen thuis met een kind tussen de twee en zeven jaar. Een 
voorleesritueel wordt, binnen de mogelijkheden van het gezin, opgebouwd. 
zodat ouders na afloop van het project zelf voorlezen aan hun kind(-eren). 
Zo leren de kinderen aan de hand van het voorlezen de taal beter begrijpen 
en	spreken	en	wordt	hun	woordenschat	vergroot.	Door	de	VoorleesExpress	
ontstaan duurzame contacten tussen vrijwilligers en gezinnen.

In	2017	vierde	de	VoorleesExpress	Zoetermeer	het	5-jarig	bestaan.	Deze	mijl-
paal is groots gevierd met tal van activiteiten voor kinderen en workshops 
voor	vrijwilligers.	In	deze	vijf	jaar	is	bij	315	gezinnen	voorgelezen	dankzij	de	
inzet van enthousiaste vrijwilligers. 

Het	project	is	onderdeel	van	het	beleid	van	voor-	en	vroegschoolse	educa-
tie	 (VVE)	 van	de	gemeente	Zoetermeer.	 Binnen	dit	 project	wordt	 al	 vanaf	
het	begin	zeer	intensief	samengewerkt	met	de	Bibliotheek	Zoetermeer,	de	
Jeugdgezondheidszorg, Kinderopvangorganisaties en de schoolbesturen 
voor primair onderwijs. Een financiële bijdrage ontvangt het project van de 
gemeente Zoetermeer.

Taalontmoetingen
In	2017	heeft	het	project	Taalontmoetingen	met	22	vrijwilligers	taalonder-
steuning geboden aan bijna 100 inwoners met een taalvraag. Deze inwoners 
kunnen door diverse omstandigheden (nog) niet aan een groepsles deelne-
men;	mannen	en	vrouwen	met	een	taalachterstand	dreigen	hierdoor	geïso-
leerd te raken, waardoor meedoen in de samenleving in het geding komt. 

Het	project	Taalontmoetingen	 is	een	project	waarbij	mensen	-	afhankelijk	
van hun persoonlijke situatie - één op één of in kleine groepjes taalonder-
steuning	 (op	 PiëzoCentra,	 basisscholen	 of	 ouderencentra)	 ontvangen.	 De	
thuislessen en de laagdrempelige kleine groepslessen vormen de noodza-
kelijke	eerste	schakel	in	de	taalketen	naar	zelfredzaamheid.	Het	doel	is	om	
deelnemers	uiteindelijk	toe	te	leiden	naar	andere	taalondersteuning	en/of	
activiteiten	 in	 een	 PiëzoCentrum	 in	 de	 eigen	wijk	 of	 bij	 andere	 netwerk-
partners	in	Zoetermeer.	Het	project	heeft	door	de	huisbezoeken	ook	gere-
sulteerd in doorverwijzingen naar andere - meer passende - taalondersteu-
ning bij taalpartners in de stad.

Ouderbetrokkenheid 

Piëzo	 heeft	 in	 2017	 Voor-	 en	 Vroegschoolse	 Educatie-basisscholen	 (VVE)	
begeleid op het gebied van ouderbetrokkenheid. Ouderbetrokkenheid bete-
kent dat ouders betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind en daarom 
ook	bij	de	school	van	hun	kind.	Deze	VVE-scholen	werken	met	een	ouder-
kamer. Een ouderkamer is een middel om ouderbetrokkenheid te stimule-
ren,	waarbij	ouders/verzorgers	elkaar	ontmoeten	binnen	de	school.	 In	de	
ouderkamer worden thema’s behandeld rondom opvoeding en onderwijs. 
De ouders van de in de scholen gevestigde peuterspeelzalen zijn hierbij 
eveneens	welkom.	Elke	ouderkamer	heeft	minimaal	één	vrijwillige	ouder/
verzorger die de rol van gastouder vervult. De gastouder fungeerde als scha-
kel	tussen	de	school	en	de	ouders/verzorgers	van	de	leerlingen.	

Piëzo organiseert groepstrainingen en verzorgt de individuele begeleiding 
van	de	gastouders.	Bij	de	individuele	begeleiding	is	veel	aandacht	besteed	
aan	communicatie	en	het	betrekken	van	meer	ouders	bij	de	ouderkamer.	Te-
vens	is	er	gewerkt	aan	de	ontwikkeling	van	de	gastouder	zelf.	In	de	groeps-
trainingen ging het over assertiviteit en het uitwisselen van ervaringen tus-
sen de gastouders van verschillende scholen onderling. De directeuren en 
de leerkrachten van de scholen zijn steeds zoveel mogelijk bij deze bege-
leiding betrokken. 

De	meeste	scholen	organiseren	elke	week	een	ouderkamerbijeenkomst.	In	
een aantal ouderkamers vinden ook taalontmoetingen plaats, waarbij ou-
ders in de gelegenheid worden gesteld om op de school van hun kind taalles 
te volgen en zo nog beter in staat zijn om de informatie die op school en in 
de ouderkamer gegeven wordt te begrijpen.

4 De laatste fase bij Piëzo is het verder ontwikkelen buiten  
Pi   ëzo. Deelnemers hebben zich in de vorige fases ontwikkeld 
en zijn nu op zoek naar een baan of zijn begonnen met een 
opleiding en voelen zich sterker. Ze hebben een duidelijker 
beeld gekregen van wat ze willen en kunnen. Piëzo biedt in 

samenwerking met mboRijnland in fase 4 een Entree-opleiding 
aan.	Voorafgaand	aan	de	opleiding	nemen	potentiele	deelnemers	

deel aan een voortraject van de opleiding.

Entree-opleiding, profiel Dienstverlening en Zorg door Piëzo en mbo-
Rijnland Zoetermeer

In	2017	is	tweemaal	een	groep	deelnemers	van	Piëzo	(in	Zoetermeer)	 in	
fase 4 gestart met de Entree-opleiding. MboRijnland verzorgt het lespro-
gramma, Piëzo regelt de stageplekken, inclusief stagebegeleiding. Deel-
nemers worden voorbereid op het werken in een bedrijf of organisatie. 
Ze krijgen allerlei praktijkgerichte opdrachten, volgen voor de doelgroep 
relevante vakken en krijgen 18 uur per week beroepspraktijkvorming bij 
netwerkpartners van Piëzo of bij Piëzo zelf. Partners zijn onder andere: 

De groepen zijn klein en de opleiding geeft veel structuur. Deelnemers krij-
gen veel persoonlijke aandacht en begeleiding, de (vrijwillige) stagebege-
leiders van Piëzo vervullen hierin een belangrijke rol. De lestijden van de 
opleiding zijn afgestemd op de schooltijden, zodat de opleiding ook goed 
toegankelijk is voor ouders met schoolgaande kinderen. Met een diploma 
van een Entree-opleiding kunnen deelnemers doorstromen naar betaald 

werk of naar een mbo-opleiding op niveau 2. Piëzo en mboRijnland helpen 
de deelnemer bij het maken van de beste keuze, zodat de overstap goed 
verloopt.

EpiCentrum Slaaghwijk Entree-opleiding, profiel Dienstverlening en 
Zorg Leiden
In	 Leiden	 zijn	 in	 2017	 twee	mbo	1	groepen	 van	 start	 gegaan.	 In	 totaal	
startten	32	deelnemers.	Het	aantal	organisaties	en	bedrijven	in	Leiden	e.o.	
dat openstaat voor stagiaires van de Entree-opleiding breidt zich uit. Deel-
nemers gingen o.a. aan de slag bij:

Mbo 2 Dienstverlener, richting Helpende zorg en welzijn en Facilitair 
medewerker
In	2017	is	Piëzo	in	samenwerking	met	mboRijnland	gestart	met	de	mbo	2	
opleiding Dienstverlener. Deelnemers konden kiezen uit twee uitstroom-
richtingen;	Helpende	zorg	en	welzijn	en	Facilitair	medewerker.	47	deelne-
mers zijn in 2017 gestart met de opleiding. Met de opleiding Dienstverlener 
biedt Piëzo een opleiding aan die breed maatschappelijk georiënteerd is en 
deelnemers de mogelijkheid biedt om in Zoetermeer een rol van belang te 
vervullen. Deze rol vervullen zij door gedurende een anderhalf (school-)jaar 
18 uur per week stage te lopen bij diverse organisaties en instellingen uit 
het Zoetermeerse netwerk van Piëzo. MboRijnland verzorgt de les dagen. 
Bij	de	opleiding	Dienstverlener	staan	gastvrijheid	en	behulpzaamheid	hoog	
in het vaandel. Na het behalen van het mbo 2 diploma beschikken de deel-
nemers over een startkwalificatie. Dit is in de ogen van de Nederlandse 
overheid het minimale onderwijsniveau dat nodig is om kans te maken op 
duurzaam geschoold werk in Nederland.
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Buiten	de	PiëzoCentra	wordt	in	samenwerking	met	vele	part-
nerorganisaties, maar ook binnen de verschillende Piëzo-pro-
jecten, lerend vrijwilligerswerk aangeboden. Lerende vrijwilli-
gers in fase 3 zijn bijvoorbeeld bezoekman of bezoekvrouw. 
Andere	mogelijkheden	zijn:

•		Gastheer	of	-vrouw	
•		Activiteitenbegeleider

•		Consulent	Duurzaam
•		Bezoekvrouw	of	Bezoekman
•	 Baliemedewerker
•	 Assistent	activiteiten	
Buiten	de	Piëzo-locaties	zijn	fase	3	plekken	bij	maatschappelijke-	en	zorgor-
ganisaties, een kringloopbedrijf of binnen het basisonderwijs. Daar zijn zij 
actief	met	het	organiseren	van	activiteiten	en	bijeenkomsten	en/of	de	on-
dersteuning bij dagelijkse werkzaamheden van de betreffende organisatie. 
Lerende vrijwilligers helpen bijvoorbeeld als ondersteuner van de begeleider 
gehandicapten- of ouderenzorg of helpen de klassenassistent. 
Ook	in	de	PiëzoCentra	zijn	lerende	vrijwilligers	in	fase	3	actief.	Zij	voeren	
administratieve	taken	uit,	runnen	de	kinderoppas	van	het	PiëzoCentrum	of	
EpiCentrum	en	ondersteunen	coördinatoren	van	projecten.	

Kinderoppas
De	kinderoppas	in	de	PiëzoCentra	en	het	EpiCentrum	voor	nul-	tot	vierjarige	
kinderen biedt ouders met jonge kinderen de gelegenheid om deel te nemen 
aan de activiteiten in de centra of om vrijwilligerswerk te verrichten en zich 
zo te ontwikkelen. De kinderoppas wordt uitgevoerd door speciaal daarvoor 
getrainde vrijwilligers eind fase 2 en in fase 3. De training van vier dagdelen 
wordt gegeven door een beroepskracht. De kinderoppasvoorziening is ook 
een vindplaats voor kinderen met een mogelijke ontwikkelingsachterstand. 
Deze kinderen worden doorverwezen naar passende voorzieningen. Daartoe 
wordt nauw samengewerkt met de consultatiebureaus en met de kinderop-
vangorganisaties.	Voor	veel	ouders	is	de	kinderoppas	ook	een	oefenplek	om	
hun	kinderen	iets	meer	los	te	laten	ter	voorbereiding	op	de	VVE-peuterspeel-
zaal. Dat de behoefte aan deze oppas voor nul- tot vierjarigen groot is, blijkt 

uit het feit dat de oppas op de diverse locaties zo’n vijf tot acht dagdelen 
per week geopend is.

Consulenten Duurzaam

De	Consulenten	Duurzaam	vonden	in	2017	hun	thuisbasis	in	de	Ambachten-
werkplaats. Daar werd mede door de consulenten de werkplaats Duurzaam 
ingericht.	De	consulenten	gaven	Energieparty’s	in	heel	Zoetermeer.	De	acti-
viteiten zijn bedoeld om deelnemers op een leuke manier bewust te maken 
van energiegebruik, energie besparen en duurzaam leven. Ook werden in 
2017	5	Consulenten	Duurzaam	 in	Delft	 getraind	waar	 het	 project	 verder	
gedragen wordt door partner E-design Delft.

Vrouw in Actie (VIA)

Piëzo	heeft	in	2017	in	opdracht	van	de	gemeente	Zoetermeer	het	project	VIA	
uitgevoerd, waarbij vrouwen met afstand tot de arbeidsmarkt geactiveerd 
worden	richting	lerend	vrijwilligerswerk,	werk	of	opleiding.	Tijdens	de	basis-
workshop	VIA	stond	het	ontdekken	van	eigen	talent	en	vaardigheden	cen-
traal. Met dit uitgangspunt werd de basis gelegd voor meer zelfvertrouwen. 
De deelnemers kregen tools aangereikt om stappen te zetten richting de 
arbeidsmarkt of opleiding. Daarnaast werd aandacht besteed aan jezelf pre-
senteren.	De	workshops	geven	een	denkrichting/focus	op	werk	of	opleiding.	
In	2017	is	de	basisworkshop	van	vijf	dagdelen	15	keer	gegeven.	Na	deze	
workshops	zijn	drie	verdiepingscursussen	georganiseerd.	In	deze	cursussen	
van	twaalf	weken	werd	aandacht	besteed	aan	emotionele/sociale	blokkades,	
werknemers-	en/of	studievaardigheden	en	taal	en	rekenen.	

DE PIËZOMETHODIEK

Kerncijfers per fase

Aantal	deelnemers	aan	de	PiëzoMethodiek	in	Zoetermeer

Fasen 2015 2016 2017

0 220 814 1.023

1 3.252 2.413 3.961

2 355 426 543

3 170 226 252

4 197 284 371

Totaal 4.144 4.163 6.150

Aantal	deelnemers	PiëzoMethodiek	EpiCentrum	Slaaghwijk,	Leiden

Fasen 2015 2016 2017

0 26 16 34

1 322 321 456

2 37 66 68

3 12 26 44

4 16 54 90

Totaal 413 483 692

Uitrolorganisaties PiëzoMethodiek
Onderstaande organisaties werken met de PiëzoMethodiek:
•	 Piëzo	in	Zoetermeer
•	 Bibliotheek	Oostland	in	Pijnacker-Nootdorp	en	Lansingerland
•	 Welzijn	Rijswijk	in	Rijswijk
•	 EpiCentrum	Slaaghwijk	in	Leiden
•	 Akros	in	Amsterdam
•	 Buurtwerk	in	Rotterdam
•	 Participe	in	Alphen	aan	den	Rijn
•	 Kringloopbedrijf	Het	Warenhuis	in	Leiden
•	 Libertas	in	Leiden
•	 Radius	in	Leiden	en	Oegstgeest
•	 Welzijnskwartier	in	Katwijk
•	 Bibliotheek	Zoetermeer	in	Zoetermeer
•	 Stichting	Lumen	in	Leiden
•	 Bibliotheek	Rijn	en	Venen	in	Alphen	aan	den	Rijn
•	 Stichting	Woej	in	Leidschendam-Voorburg

De PiëzoMethodiek
De PiëzoMethodiek is een methode om de persoonlijke ontwikkeling van 
mensen in een kwetsbare positie (en daarmee hun mogelijkheden om te 
participeren) te vergroten. De methodiek geeft mensen de ruimte om zelf te 
ontdekken wat hun talenten zijn en hoe ze die willen gaan én kunnen benut-
ten. Daarnaast legt de methodiek verbinding tussen mensen, organisaties 
en de samenleving als geheel en biedt mensen als einddoel een zo volledig 
mogelijke	participatie,	integratie	en	emancipatie	binnen	de	samenleving.	Bij	
de uitvoering hiervan wordt gebruik gemaakt van een computerprogramma, 
PMsys	genaamd.	De	PiëzoMethodiek	is	leidend	binnen	de	dagelijkse	praktijk	
van de organisaties die ermee werken.

De PiëzoMethodiek werd eind 2017 bij acht locaties van Piëzo toegepast, 
maar ook bij een aantal andere organisaties in Nederland en de voorberei-
ding voor nieuwe locaties gaat onverminderd door. De PiëzoMethodiek is 
overdraagbaar naar andere organisaties die met dezelfde missie en doel-
stellingen werken. Om de (toekomstige) organisaties en alle mensen die 
met	de	methodiek	werken	te	ondersteunen,	 is	 in	2016	de	PiëzoAcademie	
ingericht.	Dit	met	steun	van	het	Oranje	Fonds.	Bij	de	PiëzoAcademie	kan	van	
alles worden geleerd over de implementatie en werkwijze van de methodiek.  

Vier	belangrijke	kernwaarden	van	de	PiëzoMethodiek	zijn:	mensgericht,	ont-
wikkeling, perspectief en verbinding:

> Mensgericht 
De PiëzoMethodiek richt zich zowel op het individu als op de samenleving 
als geheel. De methodiek werkt mensgericht. Zij sluit aan bij de vraag en 
gaat uit van het talent en de behoefte van het individu. 

> Ontwikkeling 
De PiëzoMethodiek geeft deelnemers de kans zich te ontwikkelen en biedt 
een veilige en stimulerende omgeving. Op welk gebied deze ontwikkeling 
plaatsvindt en tot welk niveau deelnemers zich ontwikkelen verschilt per 
persoon. Dit geldt ook voor de vrijwilligers. 

> Perspectief 
Deelnemers creëren zelf perspectief door aan de slag te gaan met hun ta-
lent	 in	samenwerking	met	anderen.	Hierdoor	zien	zij	nieuwe	kansen	voor	
de toekomst en gaan ze die benutten. De inzet van een deelnemer wordt 
gebaseerd op wat hij of zij wil en kan. 

> Verbinding 
De methodiek verbindt mensen met elkaar. Ervaringen, talenten en kennis 
die aanwezig zijn in de samenleving worden benut. De samenwerking tus-
sen verschillende organisaties en instellingen biedt kansen aan onze deel-
nemers. Er wordt een optimale verbinding tussen behoefte en talent binnen 
de	samenleving	gemaakt.	Hierdoor	worden	wensen	van	het	individu	en	de	
samenleving tegelijk vervuld. 

Onderzoek door Movisie naar effectiviteit PiëzoMethodiek
2017 was het tweede jaar van het onderzoek naar de effectiviteit van de 
PiëzoMethodiek voor deelnemers en in het bijzonder vergunninghouders. Er 
is door ZonMW (de organisatie die gezondheidsonderzoek en zorginnovatie 
stimuleert) aan Movisie (het landelijk kennisinstituut en adviesbureau voor 
het sociaal domein) een bijdrage gegeven om dit onderzoek uit te voeren. 
In	oktober	2017	presenteerde	Movisie	de	tussentijdse	rapportage	van	het	
onderzoek.	Het	 beoogde	 eindproduct	 van	 het	 onderzoek	 geeft	 inzicht	 in	
de werkzame mechanismen en effectiviteit van de PiëzoMethodiek en biedt 
een praktijkgerichte handreiking voor trajectbegeleiders. De resultaten zul-
len	ook	 input	 leveren	voor	de	 landelijke	monitoring	van	Sociaal	Cultureel	
Planbureau	en	het	Centraal	Bureau	voor	de	Statistiek.	De	resultaten	worden	
begin 2019 verwacht.

Het PiëzoMethodiek Congres
Het	 jaarlijkse	 PiëzoMethodiek	 Congres	 vond	 in	 2017	 plaats	 in	 Leiden	 en	
werd met grote interesse bezocht. Ruim 170 belangstellenden namen deel 
aan	het	congres	in	de	Burgerzaal	van	het	stadhuis	en	op	unieke	locaties	in	
de binnenstad. 

In	drie	jaar	tijd	zijn	de	gemeente	Leiden,	Piëzo	en	organisaties,	als	onder-
deel van de veranderagenda, druk bezig geweest met het neerzetten van de 
PiëzoMethodiek bij organisaties in de stad. Organisaties geven allemaal hun 
eigen	invulling	aan	de	toepassing	van	de	methodiek.	In	Leiden	is	een	net-
werk opgezet waardoor organisaties elkaar beter leren vinden. Deelnemers 
en vrijwilligers komen zo gemakkelijker in aanraking met een andere plek 
waar zij zich verder kunnen ontwikkelen. 

Tijdens	dit	congres	werd	een	 inkijkje	gegeven	 in	de	praktische	werkwijze	
van de methodiek in projecten en in de wijken van Leiden en werd ‘de Piëzo- 
tool’	voor	Leiden	gelanceerd.	Een	tool	op	de	website	van	IDoe	die	de	verbin-
ding maakt tussen organisaties die met de Piëzo-methode werken en tussen 
vrijwilligers.	Het	congres	werd	dit	jaar	georganiseerd	door	Piëzo,	uitrolorga-
nisaties PiëzoMethodiek, de gemeente Leiden en de organisaties in Leiden 
die met de PiëzoMethodiek werken.
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In	fase	2	krijgen	de	deelnemers	de	gelegenheid	om	lerend	vrij-
willigerswerk te doen binnen een veilige omgeving. Lerend vrij-
willigerswerk binnen de Piëzo-organisatie kan zijn: 
•	Gastvrouw	of	gastheer
•	Administratief	ondersteuner
•	Baliemedewerker

•	Ondersteuner	van	een	vrijwilliger	bij	educatieve	lessen
 •	Sportlessen	of	creatieve	lessen	voor	volwassenen	en	kinderen
Ook zijn lerende vrijwilligers in fase 2 actief bij projecten die Piëzo organi-
seert in samenwerking met partners. Ze komen in aanmerking voor extra 
taal- en vaardigheidstrainingen en is er de mogelijkheid dat zij extra onder-
steund worden door een PiëzoMaatje.

PiëzoMaatjes 

Deelnemers in fase 2 kunnen ondersteuning van een PiëzoMaatje krijgen. 
De begeleiding richt zich erop dat de deelnemer het lerend vrijwilligerswerk 
goed	 leert	uitvoeren.	Bijvoorbeeld	gastvrouw	of	baliemedewerker.	Deelne-
mers	leren	wát	je	moet	doen	en	hóe	je	dat	doet.	Het	eerste	gaat	over	het	ta-
kenpakket, het tweede over basis werknemersvaardigheden. Daarnaast kan 

het zijn dat de deelnemer met zijn of haar Maatje hulp en advies wil krijgen 
over privézaken. Daar biedt het PiëzoMaatje een luisterend oor voor, signa-
leert of verwijst indien nodig de deelnemer naar de sociaal cultureel werker. 
PiëzoMaatjes zijn opgeleid tot maatjes door deelname aan verschillende trai-
ningen en hebben intervisie met elkaar.

Brede School activiteiten
Piëzo	 voerde	 Brede	 School	 activiteiten	 uit	 op	 zes	 VVE-basisscholen	 van	
OPOZ:	De	Meerpaal,	De	Watersnip,	De	Vijverburgh,	De	Triangel,	Het	Zwa-
nenbos	en	Montessorischool	De	Trinoom	en	op	vier	VVE-basisscholen	van	
Unicoz	Onderwijsgroep:	De	Amaliaschool,	De	Regenboog,	De	Touwladder	
en De Jacobsvlinder. Piëzo verzorgt op al deze scholen wekelijks op vaste 
momenten	een	Open	Atelier,	waarbij	kinderen	en	hun	ouders	welkom	zijn	
om deel te nemen aan creatieve en educatieve activiteiten. Daarnaast kun-
nen de basisscholen naar keuze andere activiteiten afnemen, zoals haken 
en breien, koken, houtbewerking, fietsreparatie, knutselen met kleuters etc. 
Doel van de activiteiten is het bevorderen en stimuleren van de ontwikkeling 
van kinderen en het inzetten van hun talenten. De activiteiten bieden voor 
Piëzo een waardevolle leer- en ervaringsplek voor lerende vrijwilligers, die 
deze activiteiten samen met een beroepskracht van Piëzo verzorgen. De le-
rend vrijwilligers zorgen ook dat er voorafgaand aan de activiteiten fruit en 
drinken wordt aangeboden aan de kinderen die deelnemen.

In	 fase	 1	 gaan	mensen	 in	 een	 PiëzoCentrum/Steunpunt,	 het	
EpiCentrum	of	de	Ambachtenwerkplaats	deelnemen	aan	een	
activiteit. Er kan worden deelgenomen aan een breed scala 
van	activiteiten	om	zich	te	ontwikkelen	en/of	te	participeren.	
De activiteiten worden uitgevoerd voor mannen en vrouwen 

van alle leeftijden en ongeacht achtergrond. Er zijn educatie-
ve, recreatieve, creatieve, sportieve, informatieve en preventieve 

GGZ-activiteiten.	Een	aantal	voorbeelden:
•	 Nederlandse	taallessen	
•	 Maatschappelijke	vorming
•	 Computertrainingen
•	 Lessen	kleding	maken
•	 Fietsreparatie
•	 Koken
•	 Sollicitatielessen
•	 Workshops:	Leren	nee	zeggen,	Bewegen	geeft	kracht	etc.
•	 Teken-	en	schilderlessen
•	 Sportieve	lessen,	zoals	zwemlessen,	inloopactiviteit	met	zaalvoetbal,	yoga	

etc.

De cursussen, trainingen en activiteiten sluiten aan op uiteenlopende talen-
ten.	Centraal	staat	steeds	het	talent	en	de	behoefte	van	de	individuele	deel-
nemer.	Bij	dat	talent	en	die	behoefte	worden	passende	activiteiten	gezocht	en	
opgezet. Op deze manier zetten deelnemers bij Piëzo hun volgende stap(pen) 
op weg naar een grotere deelname aan de samenleving. Een locatie van Piëzo 
is een veilige en stimulerende plek waar mensen zich kunnen ontwikkelen. 
Hieronder	een	greep	uit	de	activiteiten	en	cursussen	die	plaats	hebben	gevon-
den in 2017 in de verschillende locaties en de randvoorwaarden die nodig zijn 
om de activiteiten geschikt te maken voor de deelnemers.

Nederlandse taallessen en maatschappelijke vorming 
Er werden op de Piëzo-locaties zo’n 85 Nederlandse taallessen per week ge-
geven. De lessen zijn op verschillende niveaus uitgevoerd: beginners, half-ge-
vorderden en gevorderden. De Nederlandse taallessen worden gegeven door 
getrainde taalvrijwilligers - in specifieke situaties bij mensen thuis - in Zoeter-
meer en Leiden. Elke les omvat gemiddeld twee klokuren en bestaat, al naar 
gelang het niveau, uit het oefenen van de spreekvaardigheid en informatie 
met betrekking tot de Nederlandse maatschappij, vrijwilligerswerk en cultuur 
en daarnaast ondersteunende lees- en schrijfoefeningen en basisgrammatica. 
Tijdens	de	lessen	ontwikkelen	deelnemers	zich	op	het	gebied	van	Nederland-
se taal, maatschappijoriëntatie (onder andere bezoek aan het Stadsmuseum 
Zoetermeer), geschiedenis- en democratielessen, arbeidsmarktoriëntatie, nor-
men	en	waarden-workshops	en	activiteiten	sport	en	taal.	Bij	elke	taalbehoefte	
wordt gekeken naar de meest passende taal ondersteuning voor de betref-
fende deelnemer. Een deel van deze activiteiten vindt ook plaats in het kader 
van het Participatieverklaringstraject. De participatieverklaring is - per 1 juli 
2017 - een verplicht onderdeel van de inburgering geworden. Dat betekent 
dat alle nieuwkomers als voorwaarde voor hun inburgeringsexamen eerst het 
traject	rond	de	participatieverklaring	moeten	doorlopen	bij	de	gemeente.	In	
Zoetermeer is het een gezamenlijk traject van meerdere Zoetermeerse organi-
saties,	geïnitieerd	en	gecoördineerd	door	de	gemeente	Zoetermeer,	Vluchte-
lingenwerk	Zoetermeer	en	Piëzo.	Via	de	taallessen	kunnen	deelnemers	gaan	
deelnemen aan de PiëzoMethodiek.

Piëzo	heeft	als	partner	in	het	Taalhuis	en	samen	met	de	partners	van	het	Taal-
huis,	veel	nieuwe	taalvrijwilligers	opgeleid	en	ingewerkt.	Het	Taalhuis	is	een	
samenwerkingsverband van taalaanbieders in Zoetermeer. Er wordt gebruik 
gemaakt	van	expertise	en	materiaal	van	de	Stichting	Lezen	&	Schrijven.	Ook	
wordt Piëzo op het gebied van taal en vrijwilligers versterkt met kennis en 
advies	door	het	landelijk	steunpunt	‘Het	Begint	met	Taal’.	

Opvoeden Samen Aanpakken 

Veel	ouders	en	andere	opvoeders	hebben	tijdens	het	opvoeden	en	opgroeien	
van (hun) kinderen dezelfde vragen over opvoeding, ze hebben dezelfde on-
zekerheden	en	ze	stuiten	op	dezelfde	uitdagingen.	In	bijeenkomsten	van	‘Op-
voeden	Samen	Aanpakken’	(OSA)	gaan	ouders	en	andere	opvoeders	samen	
met een vrijwillige gespreksleider in gesprek over deze vragen, onzekerheden 
en uitdagingen. Ouders en andere opvoeders helpen elkaar door het delen 

van deze ervaringen en het delen van hun kennis bij de dagelijkse vraagstuk-
ken bij de opvoeding van (hun) kinderen waar zij tegenaan lopen. Piëzo voert 
het	project	uit	samen	met	medewerkers	van	de	 JGZ,	die	mede	zorgdragen	
voor de training van de gespreksleiders. Ook medewerkers van ‘Meerpunt 
Informatie	en	Advies’	leveren	een	bijdrage	aan	OSA	door	het	geven	van	voor-
lichting	over	de	diensten	en	mogelijkheden	van	Meerpunt.	In	2017	werden	de	
OSA-bijeenkomsten	onder	meer	gehouden	bij:
•	 Basisscholen	van	OPOZ	en	Unicoz
•	 Het	Meerpunt
•	 Middin
•	 Een	sportvereniging
•	 Een	kerkelijk	centrum
•	 De	PiëzoCentra
•	 De	Internationale	Vrouwendag

Piëzo TalentenAcademie

De	Piëzo	TalentenAcademie	startte	in	januari	2016	met	als	doel	kinderen	hun	
talenten te laten ontdekken en ontwikkelen, een breed beeld van de wereld te 
laten zien en hen uit te dagen (sociale) grenzen te verleggen, verder te kijken, 
meer te durven en te doen. Kinderen van negen tot en met veertien jaar die 
in	de	wijk	Palenstein	wonen	en/of	op	school	zitten	kwamen	in	2017	wekelijks	
naar	de	TalentenAdademie-locatie	waar	ze	door	een	beroepskracht	en	vrij-
willigers gecoacht worden in het ontdekken en verder ontwikkelen van hun 
talenten.	Beroepskrachten	zijn	enthousiast	om	een	gastles	te	geven	en	over	
hun beroep te vertellen. Zo gaven onder andere een architect, een journalist 
en beveiliger een gastles. Ook waren de kinderen te gast bij bedrijven waar ze 
een rondleiding kregen en uitleg over het werken bij het bedrijf. Werkbezoe-
ken werden onder andere gebracht aan:
•	 Het	Stadstheater
•	 Biesieklette	Zoetermeer
•	 De	raadzaal	van	de	gemeente	en	het	afvalinzamelingsdepot	
•	 De	Sniep	en	de	Zoetelaar
•	 Radio	Zfm

Het	netwerk	van	partners	breidt	zich	steeds	verder	uit.	De	partners	van	de	
Piëzo	TalentenAcademie	leveren	een	belangrijke	bijdrage	aan	het	ontdekken	
van talenten bij de kinderen en het ontwikkelen hiervan. 
De	Piëzo	TalentenAcademie	wordt	financieel	ondersteund	door	Fonds	1818	
en de gemeente Zoetermeer.

Rekenlessen 

Het	 project	 ‘Rekenstart’	 is	 een	project	 dat	 in	 2016	mede	geïnitieerd	werd	
door de gemeente Zoetermeer. De rekenlessen werden in 2017 op twee Piëzo 
-locaties gegeven onder leiding van een bevoegd docent ondersteund door 
vrijwilligers.	Piëzo	voorziet	hierin	aan	een	grote	behoefte.	In	het	dagelijks	le-
ven is er niet altijd meer aandacht voor rekenen. De lessen voorzien in het 
ophalen van weggezakte kennis en zijn een voorbereiding op het volgen van 
een mbo-opleiding. De rekentrajecten bij Piëzo zijn zo opgezet dat iedere cur-
sist	op	eigen	niveau	en	tempo	aan	de	lessen	kan	deelnemen.	Het	doel	is	het	
behalen van rekenniveau 1F, vergelijkbaar met het rekenniveau dat kinderen 
zouden moeten beheersen aan het einde van de basisschool. Door de lessen 
krijgen de cursisten zelfvertrouwen en meer inzicht in alles wat met rekenen 
te maken heeft zoals; uitgaven en inkomsten, boodschappen, telefoonabon-
nement	of	grote	aankopen.	In	het	traject	worden	steeds	4	domeinen	aangebo-
den:	getallen,	verhoudingen,	meetkunde	en	verbanden.	Hierin	voorziet	Piëzo	
in de behoefte aan een doorlopende leerlijn. 

Computerlessen

In	 de	 PiëzoCentra	Meerzicht,	 Buytenwegh	 en	Oosterheem	gaven	 vrijwillige	
computerdocenten lessen tijdens de basiscursus computergebruik, Neder-
lands op de computer en leren omgaan met Excel en Word. Naast deze cur-
sussen werd op alle centra ook individuele computerbegeleiding gegeven. 
Lerende vrijwilligers werden gekoppeld aan deelnemers om bijvoorbeeld te 
oefenen met het maken van een cv, het zoeken naar vacatures of het gebruik 
van de computer voor huiswerk.
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 › 20 party’s in Zoetermeer
 › 9 Consulenten Duurzaam in Zoetermeer
 › 5 consulenten in Delft werden op verzoek van E-design in Delft getraind

•	 Middin
•	 WZH
•	 De	Drie	Ballonnen
•	 Welthuis

•	 Basisscholen
•	 Wijzelf	Zorgcoöperatie
•	 HABO	GWW

•	 Libertas
•	 Stichting	Sijn
•	 Radius
•	 Ipse	de	Bruggen

•	 Het	LUMC	
•	 Visie-R	
•	 op	verschillende	afdelingen	van	
Kringloopbedrijf	Het	Warenhuis

 › 120 certificaten uitgereikt aan deelnemers basisworkshop VIA
 › 24 deelnemers rondden met succes de verdiepingscursus VIA van 12 weken af
 › 16 deelnemers zijn uitgestroomd naar een baan
 › 1 deelnemer heeft haar eigen bedrijf gestart
 › 14 deelnemers zijn gestart met een opleiding
 › 48 deelnemers zijn als vrijwilliger aan de slag gegaan

 › 129 deelnemers fase 2 kregen begeleiding van 60 PiëzoMaatjes 
 › 33 nieuwe maatjes in 2017

 › 35 deelnemers ontvingen met trots hun mbo 1 diploma

 › 481 huisbezoeken/begeleidingsmomenten
 › 280 verschillende gezinnen
 › 24 vrijwillige Bezoekvrouwen – en mannen

 › 40 OSA-bijeenkomsten vonden plaats
 › 14 vrijwillige gespreksleiders leidden de bijeenkomsten
 › 6 nieuwe gespreksleiders werden getraind
 › OSA vormt de basis van de wekelijkse ouder & kind ontmoetingen in PiëzoCentrum  
   Oosterheem

 › Ruim 100 unieke deelnemers
 › 76 activiteiten
 › Ruim 50 beroepskrachten zetten zich in tijdens 12 gastlessen en 11 werkbezoeken

 › 42 deelnemers volgden het rekentraject

 › 151 deelnemers leerden vaardigheden die nodig zijn voor het werken op de computer

 › 75 kinderen ontvingen in 2017 hun voorleesdiploma door de inzet van 75 vrijwillige 
   voorlezers. 
 › 15 vrijwillige coördinatoren voerden de begeleiding uit van de voorlezers en gezinnen.
 › Evaluatie 2017: scholen zien dat de onderwijsresultaten van de deelnemende kinderen 
   op het gebied van taal zijn verbeterd en dat hun zelfvertrouwen is gegroeid. 

 › 13 Voor- en Vroegschoolse Educatie-basisscholen (VVE) begeleid
 › 36 gastouders begeleid
 › 6 nieuwe gastouders getraind


