
JAARVERSLAG 2018

FINANCIËN, PERSONEEL EN VRIJWILLIGERS

Jaarrekening 2018
De financiële administratie en de personeelsadministratie van stichting Pië zo 
worden door SWK Facet uitgevoerd. De jaarrekening over 2018 inclusief ac-
countantsverklaring is op verzoek beschikbaar.

Personeelsomvang
Op 31 december 2018 telde Piëzo 20 personeelsleden met een gezamen-
lijke omvang van 14,75 fte. Er zijn 15 personeelsleden in vaste dienst; 5 
personeelsleden hebben een tijdelijke arbeidsovereenkomst.

Onmisbare enthousiaste inzet van vrijwilligers 
Piëzo kan haar doelstellingen niet realiseren zonder de inzet van vrijwil-
ligers in Zoetermeer en Leiden. De vrijwilligers zijn op allerlei terreinen 
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
•	 Ondersteuning	bij	communicatie-uitingen
•	 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 
ontwikkeling en behoeften van de vrijwilligers. Naast het leveren van 
vrijwilligerswerk bij Piëzo én in de samenleving, kunnen zij ook zelf nieuwe 
dingen leren en nieuwe mensen ontmoeten. Uiteraard is er veel contact 
tussen Piëzo en haar vrijwilligers en wordt graag geleerd van hun ideeën. 

Samenstelling bestuur en directie 
Op 31 december 2018 bestond het bestuur en de directie uit:
De	heer	Germt	de	Vries	(voorzitter)	
De	heer	Carel	ten	Teije	(secretaris	en	penningmeester)
De	heer	Ronald	Baptiste
Mevrouw	Margaretha	Bakker
De heer Johan van Doesum
De	heer	GertJan	Leideman
Mevrouw Jacqueline van Zoest

Directeur:	mevrouw	Mirjam	van	Bijnen

CONTACTGEGEVENS

Stichting Piëzo 
Postbus 5059 
2701	GB	Zoetermeer

Bezoekadres: 
PiëzoCentrum	Palenstein	
Rakkersveld 253
tel.	(079)	8885550

Email: info@stichtingpiezo.nl 
Website: www.stichtingpiezo.nl

Twitter: @stichtingpiezo of ‘like’ Piëzo op Facebook 
PiëzoNieuws: ons nieuwsmagazine is te vinden op de website

VESTIGINGEN IN ZOETERMEER

•	 Ambachtenwerkplaats	
•	 PiëzoCentrum	Buytenwegh	
•	 PiëzoCentrum	Meerzicht	
•	 PiëzoCentrum	Oosterheem	
•	 PiëzoCentrum	Palenstein	
• PiëzoSteunpunt het Forum
• PiëzoSteunpunt Rokkeveen
• PiëzoSteunpunt Seghwaert 

VESTIGING IN LEIDEN

EpiCentrum	Slaaghwijk	
tel.	(071)	5232022	

Fotografen:
Petra	van	der	Bijl
Hans	de	Graaf
Cihan	Koc
Henk	Leentfaar

VOORWOORD

In	dit	jaarverslag	is	in	woorden	en	getallen	weergegeven	dat	in	2018	ruim	
8.000 mensen, jong en oud, hebben deelgenomen aan tal van activiteiten in 
Zoetermeer	en	Leiden.	Allemaal	activiteiten	die	zijn	gericht	op	“Meedoen”	en	
op	“Investeren	in	talentontwikkeling”.	Van	deze	8.000	mensen	zijn	er	6.377	
deelnemer	aan	de	PiëzoMethodiek.	In	de	laatste	fase	van	de	PiëzoMethodiek	
hebben	76	deelnemers	een	mbo1-	of	een	mbo2-diploma	behaald.	Met	een	
diploma kunnen deelnemers doorstromen naar betaald werk of naar een 
vervolgopleiding. 

Om deze mooie resultaten te kunnen behalen, is Piëzo afhankelijk van hon-
derden enthousiaste ‘ondersteunende’ vrijwilligers en vele samenwerkings-
partners binnen en buiten Zoetermeer en Leiden. Zij vormen samen met 
ons	kleine	team	van	medewerkers	de	“Radertjes	van	de	Piëzo-machine”.	Met	
hun enthousiasme, kennis, ervaring, stage- en leerwerkplekken stimuleren, 
ondersteunen en begeleiden zij medemensen die een volwaardige plaats in 
onze samenleving verdienen. 

En om in deze beeldspraak te blijven: onze financiers, in het bijzonder de 
gemeente Zoetermeer, de gemeente Leiden, Fonds 1818 en het Oranje-
Fonds,	zorgen	er	met	hun	financiële	bijdragen	voor	dat	de	“Radertjes”	kun-
nen blijven draaien en onze deelnemers gaan meedoen en hun talenten 
gaan ontwikkelen.

Zonder andere activiteiten tekort te willen doen, wil ik hier enkele kort noemen:
•	 In	februari	ontvingen	Piëzo	en	het	LangeLand	Ziekenhuis	de	Avicennaprijs	
voor	verbetering	van	de	zorg	aan	vluchtelingen	en	migranten.	In	een	ge-
zamenlijk project worden aanstaande moeders en hun gezin zowel voor 
als na de bevalling ondersteund door getrainde vrijwillige bezoekvrouwen 
met dezelfde culturele achtergrond en dezelfde moedertaal.

•	 De	 Piëzo	 TalentenAcademie	 startte	 na	 Palenstein	 in	 2018	 ook	 in	 Oos-
terheem.	Hier	kunnen	kinderen	van	negen	tot	en	met	veertien	jaar	hun	
talenten ontdekken en ontwikkelen om vervolgens beter onderbouwde 
keuzes te kunnen maken wat betreft vervolgopleidingen en toekomstige 
beroepen.	De	kinderen	gaan	samen	met	enthousiaste	vakexperts/gastdo-
centen	(vrijwilligers)	aan	de	slag	met	het	‘echte	werk’	en	op	excursie	naar	
uiteenlopende werkplekken.

•	 De	 Ambachtenwerkplaats	 is	 inmiddels	 een	 begrip	 in	 Zoetermeer.	 Hier	
kunnen mensen leren om zelf thuis klusjes uit te voeren zoals behangen, 
laminaat leggen, een muurtje betegelen, een fiets repareren, kleding ma-
ken, etc. 

Voor	meer	informatie	over	deze	en	natuurlijk	over	de	vele	andere	activiteiten	
verwijs ik u graag naar de inhoud van het jaarverslag.

Ik	wens	u	veel	leesplezier.

Germt	de	Vries
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 twaalf 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 Lei-
denaren die zich inzetten voor andere mensen. Zonder het werk van 1.000 
lerende en ondersteunende vrijwilligers had Piëzo haar missie en doelstel-
lingen	in	2018	niet	kunnen	realiseren.	Het	jaarverslag	2018	geeft	een	beeld	
van wat er allemaal aan werk door professionals en vrijwilligers is verricht; 
werk waarmee de doelstellingen voor 2018 ruimschoots zijn gehaald.

HOOGTEPUNTEN, INHOUDELIJKE ONTWIKKELINGEN EN LEUKE GEBEURTENISSEN IN 2018

Avicennaprijs Piëzo en LangeLand ziekenhuis
In	februari	ontvingen	Piëzo	en	het	LangeLand	Ziekenhuis	de	Avicennaprijs.	
Deze prijs, die bestaat uit een kunstwerk en een geldbedrag van 1500 euro, 
wordt elke twee jaar in Nederland uitgereikt aan zorgverleners die bijdragen 
aan een wezenlijke verbetering van de zorg aan vluchtelingen en migranten.
 
Praktische multiculturele ondersteuning bij perinatale zorg is een door het 
LangeLand ziekenhuis en Piëzo ontwikkeld project voor vluchtelingen en 
migranten.	Aanstaande	moeders	en	het	gezin	worden	zowel	voor	als	na	de	
bevalling ondersteund door bezoekvrouwen met dezelfde culturele achter-
grond.	Het	LangeLand	Ziekenhuis	werkt	hiervoor	al	geruime	tijd	samen	met	
Piëzo.	Bezoekvrouwen	van	Piëzo	hebben	inmiddels	ruim	honderd	patiënten	
van het ziekenhuis bijgestaan. Dit gaat met name om praktische zorg voor 
ouders	met	(zeer)	jonge	baby’s	in	het	ziekenhuis	en	thuis.	

Film & Food Festival
In	de	zomer	van	2018	organiseerde	Piëzo	samen	met	Stadstheater	Zoeter-
meer	en	Filmhuis	Cameo	de	eerste	editie	van	het	Film	&	Food	Festival.	Drie	
dagen lang stonden er iedere middag foodkraampjes met fingerfoods be-
mand	door	chefs	(vrijwilligers	Piëzo)	uit	diverse	keukens	van	multicultureel	
Zoetermeer.	Voor	een	aangename	ontspannen	sfeer	werd	gezorgd	door	live	
wereldmuziek van muzikanten. Er was een talkshow met gasten en koks die 
ging	over	cultuur	en	koken.	Bij	zonsondergang	opende	een	openluchtbio-
scoop	georganiseerd	door	Cameo	met	een	wereldfilm	over	eten.	

Officiële opening Piëzo TalentenAcademie Oosterheem
De	Piëzo	TalentenAcademie	startte	in	2018	ook	in	Oosterheem.	Wethouder	
Iedema	opende	woensdag	13	juni	officieel	de	Piëzo	TalentenAcademie	Oos-
terheem. Nadat hij geïnterviewd was door één van de kinderen over zijn be-
roep wethouder vond de opening plaats. De hele middag stond in het teken 
van	 techniek.	Kinderen	 volgden	workshops	 van	de	Ambachtenwerkplaats	
zoals het repareren van fietsen, timmeren, programmeren en verwonderden 
zich	in	Alles	is	Techniek	Experience.	Digitalli	verzorgde	deze	middag	work-
shops 3D tekenen. Mede door de vele vrijwilligers en samenwerkingspart-
ners was de middag een groot succes.

Kinder Resto VanHarte 

In	2018	werd	in	samenwerking	met	Kinder	Resto	VanHarte	tien	weken	lang	
gekookt door kinderen tussen de 9 en 14 jaar. Ze werden begeleid door een 
kok en vrijwilligers van Piëzo. Ze hebben geleerd om lekkere en gezonde 
gerechten klaar te maken. De serie van 10 lessen werd afgesloten met een 
‘superdiner’ voor ouders en broertjes en zusjes. 

Global Goals 2030 
In	2018	is	Piëzo	een	samenwerking	aangegaan	met	de	Gemeente	Zoeter-
meer	en	het	Landelijk	Beraad	Stedenbanden	Nederland-Nicaragua	(LBSNN)	
om	de	zeventien	Global	Goals	2030	 in	Zoetermeer	onder	de	aandacht	 te	
brengen. 

De samenwerking bestond uit:
-	 Vrijwilligers	van	Piëzo	waren	onder	andere	aanwezig	bij	de	open	dag	van	
het	CKC&Partners,	de	Geuzenloop	en	de	scholierendebatten	om	met	be-
langstellenden in gesprek te gaan over de global goals.

-	 De	Nicaraguaanse	kunstenares	Thelma	Karina	Tellez	Lazo	was	in	okto-
ber drie weken onze gast in Zoetermeer om samen met deelnemers en 
vrijwilligers	te	werken	aan	een	drieluik	op	de	basisscholen	IKC	Meester	
Verwers	en	IKC	De	Watersnip.	Een	storyteller	leerde	de	kinderen	over	het	
leven in Nicaragua, welk leven zij vervolgens zelf hebben ervaren in een 
inleefatelier. De tekeningen die de kinderen maakten over de voor hen 
belangrijke global goals heeft Karina samen met de kinderen verwerkt in 
twee prachtige muurschilderingen.

-	 Tijdens	de	herfstvakantie	heeft	Karina	in	de	Ambachtenwerkplaats	samen	
met kinderen uit diverse wijken van Zoetermeer een groot kunstwerk ge-
maakt.	Voor	het	kunstwerk	is	gebruik	gemaakt	van	diverse	materialen	en	
technieken,	zoals	restafval,	kranten	en	lijm	(papier-maché),	verf	en	hout.	
Dagelijks werkten rond de 20 kinderen mee aan dit kunstwerk.

In	2019	wordt	deze	samenwerking	voortgezet.

Internationaal zomerfeest 
Ruim 100 wijkbewoners uit Palenstein en omgeving hebben genoten van 
een	Internationaal	zomerfeest	in	het	Atrium	van	Castellum	Palensteyn.	Wijk-
bewoners	 gaven	 workshops	 Country	 dans	 en	 Latijns-	 Amerikaanse	 dans	
waar veel mensen enthousiast aan meededen. Er was een vrijwillige DJ die 
precies wist welke liedje bij welk moment paste en wist in te spelen op 
wat	de	mensen	mooi	vonden.	Vrijwilligers	van	Piëzo	hebben	bij	het	feest	
ondersteund.	Het	feest	werd	mogelijk	gemaakt	door	‘Verrijk	je	Buurt’	van	
Fonds 1818. 
 
Trainingen, bijeenkomsten en evenementen samen met partners
Piëzo werkte in 2018 samen met vele partners om de participatie en ontwik-
keling van mensen in Zoetermeer en Leiden te versterken. Er werd gebruik 
gemaakt van elkaars expertise en kracht. 

Als	kernpartner	van	Meerpunt,	het	Zoetermeerse	CJG,	en	partner	in	de	diver-
se wijkteams heeft Piëzo in Zoetermeer de volgende activiteiten mede-geor-
ganiseerd	en/of	eraan	deelgenomen:	

•	 Activiteiten	in	het	kader	van	Burendag	en	NLdoet	van	het	Oranje	Fonds
• Sinterklaasfeesten in drie wijken
•	 Deelname	UITfestival
•	 Taalweek	in	samenwerking	met	Rotaryclub	Zoetermeer-Zegwaart
•	 Film	&	Food	Festival
• 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

•	 Een	wekelijkse	gezonde	lunch	in	PiëzoCentrum	Oosterheem	voor	oude-
ren – ook bewoners van verpleeghuis Magnolia en hun mantelzorgers 
eten	regelmatig	mee.	Vrijwilligers	bereiden	de	lunch.	

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

•	 Wekelijkse	 kookten	 jonge	 statushouders	 in	 PiëzoCentrum	 Buytenwegh	
een gezonde maaltijd. De maaltijd werd genuttigd door de statushouders 
zelf samen met wijkbewoners die hiervoor uitgenodigd waren

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	samen	
met partners, wijkbewoners en lerende vrijwilligers georganiseerd. 

EpiCentrum Slaaghwijk
Het	aantal	deelnemers	-aan	de	PiëzoMethodiek-	in	EpiCentrum	Slaaghwijk	
is in 2018 toegenomen. Er zijn vijftien Nederlandse taalgroepen per week. 
Voor	veel	nieuwe	deelnemers	blijken	de	Nederlandse	taallessen	(in	combi-
natie	met	kinderoppas)	en	de	mogelijkheid	tot	uitbreiding	van	sociale	con-
tacten	de	reden	zich	aan	te	melden	bij	het	EpiCentrum.	Vanwege	behoeften	
uit de wijk zijn nieuwe activiteiten gestart zoals fietsles, Engelse les voor 
beginners en rekenondersteuning voor deelnemers. Daarnaast zijn we in 
samenwerking met de speeltuin Merendroom kooklessen gestart voor de 
kinderen	uit	de	Brede	School	Merenwijk.	Tijdens	de	zomervakantie	zijn	ver-
schillende taallessen georganiseerd en extra kinderactiviteiten. 

Verschillende	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	
georganiseerd.

In	2018	is	de	samenwerking	met	partners	uit	de	wijk	geïntensiveerd,	o.a.	met	
Project	Door,	Libertas,	Brede	School	Merenwijk	en	Speeltuin	Merendroom.	
Verder	is	op	regelmatige	basis	samengewerkt	met	klantmanagers	van	de	ge-
meente	Leiden	en	consulenten	van	DZB,	zowel	voor	activering	(fase	0,	1	en	
2)	als	voor	participatie	(fase	3	en	4).	Ook	zijn	in	2018	twee	groepen	gestart	
met	de	Entree-opleiding	(mbo1)	in	samenwerking	met	mboRijnland.	Deze	
opleiding	is	bedoeld	voor	deelnemers	in	fase	4	van	de	PiëzoMethodiek.	Het	
aantal organisaties en bedrijven in Leiden e.o. dat openstaat voor stagiaires 
van de Entree-opleiding breidt zich uit. 

Ambachtenwerkplaats

In	de	Ambachtenwerkplaats	leren	Zoetermeerders	hoe	ze	meer	zelfredzaam	
worden. De diverse werkplaatsen bieden hier verschillende mogelijkheden 
voor.	 In	 de	 techniekwerkplaats	 zijn	 wekelijks	 cursussen	 houtbewerking,	
elektrotechniek	 en	 klussen.	 Bij	 deze	 laatste	 cursus	 leren	 deelnemers	 bij-
voorbeeld laminaat leggen, een muur betegelen en behangen. Er is een 
klussendienst die gedraaid wordt door vrijwilligers, zij klussen bij mensen 
thuis die dit zelf niet kunnen en geen financiële middelen hebben. Er wordt 
samengewerkt	met	de	kerken,	Present	en	Gilde	Samenspraak.	In	Seghwaert	
is er ook een samenwerkingsverband met organisaties uit die wijk. Daar 
is	de	klussendienst	onderdeel	van	‘Handje	helpen’.	In	de	fietsenwerkplaats	
worden fietsen gerepareerd voor mensen met een ZoetermeerPas en vin-
den	wekelijks	fietsreparatieworkshops	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 aangeschaft voor de textielwerkplaats. 
 
In	2018	werd	de	kunstuitleen	geopend	door	wethouder	Kuiper.	Zoetermeer-
ders die in het bezit zijn van een ZoetermeerPas kunnen kunst lenen bij 
deze kunstuitleen. Doel van deze uitleen is kunst toegankelijk te maken 
voor mensen met een minimum inkomen. Wie kunst komt lenen, heeft de 
mogelijkheid	in	de	Techniekwerkplaats	zelf	zijn	of	haar	eigen	houten	lijst	te	
maken tijdens de workshop houtbewerking.

Kinder Ambachtenwerkplaats
In	2018	was	de	Kinder	Ambachtenwerkplaats	op	verschillende	plekken	in	de	
stad	en	in	de	Ambachtenwerkplaats	zelf	actief.	In	de	Ambachtenwerkplaats	
werd begin van het jaar een workshopcarrousel gegeven voor 145 kinderen, 
verspreid	over	twee	dagen,	van	BSO	De	Drie	Ballonnen.	In	de	herfstvakantie	
waren er activiteiten voor kinderen met een beperking en kunstactiviteiten 
met een Nicaraguaanse kunstenares. Op evenementen in de stad was de 
Kinderwerkplaats	aanwezig	bij	het	UITfestival	en	op	de	Westerparkdag.

 › 24 unieke deelnemers in Oosterheem
 › 40 unieke deelnemers in Meerzicht
 › 16 unieke deelnemers in Palenstein

 › 1025 unieke deelnemers namen deel aan activiteiten in de Ambachtenwerkplaats
 › In 6 werkplaatsen werden gemiddeld 20 cursussen per week gegeven
 › De klussendienst hielp 39 Zoetermeerders die niet zelf in staat zijn door financiële  

en/of lichamelijke beperkingen om klussen in huis te doen
 › 10 vrijwilligers waren actief bij de klussendienst in 2018

DE PIËZOMETHODIEK

Kerncijfers per fase

Aantal deelnemers aan de PiëzoMethodiek in Zoetermeer

Fasen 2015 2016 2017 2018

0 220 814 1.023 676

1 3.252 2.413 3.961 3.425

2 355 426 543 710

3 170 226 252 307

4 197 284 371 440

Totaal 4.194 4.163 6.150 5.558*

* Daarnaast waren 1.784 deelnemers actief zonder koppeling aan een fase en zijn er 
94 deelnemers uitgestroomd in 2018.

Aantal deelnemers PiëzoMethodiek EpiCentrum Slaaghwijk, Leiden

Fasen 2015 2016 2017 2018

0 26 16 34 58

1 322 321 456 499

2 37 66 68 65

3 12 26 44 50

4 16 54 90 147

Totaal 413 483 692 819*

* Daarnaast zijn er zes deelnemers uitgestroomd in 2018.

Uitrolorganisaties PiëzoMethodiek
Onderstaande organisaties werkten op 31 december 2018 met de Piëzo-
Methodiek:
•	 Stichting	Piëzo	in	Zoetermeer
•	 Bibliotheek	Oostland	in	Pijnacker-Nootdorp	en	Lansingerland
•	 Stichting	Welzijn	Rijswijk	in	Rijswijk
•	 EpiCentrum	Slaaghwijk	in	Leiden
•	 Stichting	Akros	in	Amsterdam
•	 Stichting	Buurtwerk	in	Rotterdam
•	 Stichting	Participe	in	Alphen	aan	den	Rijn
•	 Kringloopbedrijf	Het	Warenhuis	in	Leiden
•	 Libertas	in	Leiden
•	 Stichting	Radius	in	Leiden	en	Oegstgeest
•	 Stichting	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
•	 Talentfabriek010	in	Rotterdam

Per 1 januari 2019 starten de volgende organisaties met het werken met 
de PiëzoMethodiek:
•	 Stichting	Groen	Licht	NML	in	Venlo
•	 Stichting	Sportenderwijs.nl	in	Leiden
•	 Sport	en	Welzijn	in	Leidschendam-Voorburg
•	 Stichting	Buurtwerk	in	Schiedam

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 
benutten. Daarnaast legt de methodiek verbinding tussen mensen, orga-
nisaties en de samenleving als geheel en biedt mensen als einddoel een 
zo volledig mogelijke participatie, integratie en emancipatie binnen de sa-
menleving.	 Bij	 de	 uitvoering	 hiervan	wordt	 gebruik	 gemaakt	 van	 een	 di-
gitaal	 deelnemervolgsysteem,	 PMsys	genaamd.	De	PiëzoMethodiek	 is	 lei-
dend binnen de dagelijkse praktijk van de organisaties die ermee werken.  

De PiëzoMethodiek werd eind 2018 bij acht locaties van Piëzo toegepast, 
maar ook bij vele andere organisaties in Nederland en de voorbereiding voor 
nieuwe locaties gaat onverminderd door. De PiëzoMethodiek is overdraag-
baar naar andere organisaties die met dezelfde missie en doelstellingen wer-
ken. Om de toekomstige organisaties en alle mensen die met de methodiek 
werken te ondersteunen, is een helpdesk ingericht en worden trainingen 
ontwikkeld	en	uitgevoerd	onder	de	noemer	van	de	Piëzo	Academie.	Bij	de	
PiëzoAcademie	kan	men	leren	over	de	implementatie	en	de	werkwijze	van	
de	methodiek.	Vier	 belangrijke	 kernwaarden	 van	de	 Piëzo	Methodiek	 zijn:	
mensgericht, ontwikkeling, 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 
talent	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 ken-
nis die aanwezig zijn in de samenleving worden benut. De samenwerking 
tussen verschillende organisaties en instellingen biedt kansen aan onze 
deelnemers. 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
Kennisinstituut	 Movisie	 heeft	 vanuit	 het	 ZonMW	 programma	 ‘Vakkundig	
aan het werk’ tweejarig effectonderzoek verricht naar de PiëzoMethodiek. 
Het	 onderzoek	 is	 gestart	 begin	 2017.	 Het	 doel	 van	 het	 onderzoek	 was	
om meer inzicht te krijgen in de effectiviteit van de PiëzoMethodiek en de 
werkzame mechanismen. Er werd vooral gekeken naar de wijze waarop 
statushouders gestimuleerd worden om te participeren in de samenleving 
en dan met name arbeidstoeleiding. Ook is er onderzocht welke verbeter-
mogelijkheden er zijn om de PiëzoMethodiek nog verder te ontwikkelen. 
Het	onderzoek	werd	begeleid	door	de	gemeente	Zoetermeer,	 Vluchtelin-
genwerk	Zoetermeer	 en	Piëzo.	 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 Piëzo Methodiek en biedt een praktijkgerichte handreiking voor tra-
jectbegeleiders. De resultaten zullen ook input leveren voor de landelijke 
monitoring	van	SCP	en	CBS.	De	resultaten	worden	begin	2019	verwacht.

PiëzoMethodiek Partnerdag
Op de jaarlijkse PiëzoMethodiek dag hebben de projectleiders van orga-
nisaties die met de methodiek werken locaties van partners aangesloten 
bij	de	PiëzoMethodiek	bezocht.	Dat	waren	de	 locaties	van	Buurtwerk	en	
TalentFabriek010	uit	Rotterdam.	De	projectleiders	kregen	daar	rondleidin-
gen en gingen in gesprek met medewerkers en deelnemers van deze or-
ganisaties die vanuit dezelfde visie en benadering met de PiëzoMethodiek 
werken	en	die	ingebed	hebben	binnen	hun	organisatie.	Hierna	kregen	de	
projectleiders een inspiratieworkshop aangeboden over armoede geleid 
door iemand die zelf lange tijd in armoede leefde. De ervaringen met het 
armoedevraagstuk in combinatie met de inzet van de Piëzo Methodiek wer-
den	goed	uitgelicht	door	de	aanwezige	partners.	Geïnspireerd	en	met	veel	
nieuwe ideeën gingen de partners huiswaarts aan het einde van deze zeer 
geslaagde partnerdag.



De eerste fase van de PiëzoMethodiek is fase 0: deelnemers 
worden maatschappelijk geactiveerd. Door een huisbezoek -of 
op andere manieren zoals bijvoorbeeld door aanwezigheid in 
de Ouderkamer van een basisschool of als voorlezer bij een 
gezin thuis- worden potentiële deelnemers benaderd en wordt 

de persoonlijke situatie van de deelnemer in kaart gebracht.

Bezoekvrouwen- en Bezoekmannenproject 

Bezoekvrouwen	en	Bezoekmannen	zijn	 lerend	vrijwilligers	uit	 fase	3	en	4	
van de PiëzoMethodiek die Zoetermeerders uit hun isolement halen en be-
geleiden naar taalles, scholing, werk, opvoedingsadvies, hulpverlening of 
de	gezondheidszorg.	Bezoekvrouwen	en	-mannen	vervullen	een	brugfunctie	
tussen	organisaties	en	gezinnen	of	individuen	met	diverse	hulpvragen.	Ge-
zinnen	hebben	veel	moeite	door	een	taal-	en/of	culturele	barrière	om	hun	
hulpvraag te formuleren en goed aan de orde te stellen. Om dit te kunnen 
doen worden mensen op weg geholpen. 

De hulpvragen van de deelnemers aan het project waren ook in 2018 heel 
uiteenlopend. De meeste vragen werden gesteld rondom gezondheidsvraag-
stukken	(lichamelijk	en	psychische	klachten),	zwangerschap/geboorte,	op-
voedvragen,	 huisvesting,	 financiën,	 onderwijs/	 leren	 van	 de	 Nederlandse	
taal en doorbreken van eenzaamheid. Om deze hulpvragen te beantwoor-
den werd met vele partners samengewerkt, zoals het LangeLand Zieken-
huis,	JGZ/	consultatiebureaus,	huisartsen,	verschillende	afdelingen	van	de	
gemeente Zoetermeer, kraamzorgorganisaties, verloskundigen, scholen, 
maatschappelijk	werk	en	vrijwilligersorganisaties.	Het	netwerk	van	partners	
breidt zich steeds verder uit. 

Inzet Bezoekvrouwen en Bezoekmannen in het LangeLand Ziekenhuis

 › 55 patiënten begeleid
 › 214 begeleidingsmomenten
 › 22 patiënten zijn begeleid rondom zwangerschap en bevalling
 › Bezoekmannen en -vrouwen hielpen rondom de geboorte van 29 kinderen

 
In	2016	zijn	het	LangeLand	Ziekenhuis	en	Piëzo	een	samenwerking	gestart	
om	kwetsbare	ouders	en	zwangere	vrouwen	in	Zoetermeer	(tijdelijk)	steun	
te	bieden.	In	2018	heeft	deze	samenwerking	geleid	tot	de	begeleiding	van	
55 patiënten in vele honderden begeleidingsmomenten. Zij kregen allen een 
andere	inzet,	afhankelijk	van	hun	behoefte/	hulpvraag.	Bezoekvrouwen	en	
Bezoekmannen	gingen	mee	naar	de	 controleafspraken,	maar	ook	naar	de	
afspraken met de huisarts en andere organisaties. Zij hielpen bij het inzetten 
van een sociaal netwerk en naar het aanbod van andere organisaties toe. Ook 
gaven zij uitleg over welke mogelijkheden er in de wijk zijn, hielpen zij bij de 
overgang van het ziekenhuis naar huis, etc. 

In	 2018	 hebben	 de	 Bezoekvrouwen	 en	 Bezoekmannen	 geholpen	 rondom	
de	geboorte	van	29	kinderen	bij	22	patiënten.	Ook	hebben	de	Bezoekvrou-
wen	en	Bezoekmannen	patiënten	begeleid	bij	de	poli’s;	kindergeneeskunde,	
neurologie,	 cardiologie,	 interne	 geneeskunde,	 orthopedie,	 gynaecologie.	
Patiënten voor de huidkliniek en oncologiepatiënten zijn ook begeleid. De 
Bezoekvrouwen	en	-mannen	hebben	ervoor	gezorgd	dat	de	patiënt	zijn/haar	
situatie en de inzet van zorg beter begreep. Zo was eerder een diagnose 
mogelijk, de behandeling werd beter gevolgd en in een aantal gevallen is het 
aantal herhaalbezoeken omlaag gegaan. 

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.

De	 VoorleesExpress	 heeft	 in	 samenwerking	 met	 Rotaryclub	 Zoetermeer-	
Zegwaart	de	Zoetermeerse	Taalweek	georganiseerd.	In	de	Taalweek	is	voor-
lichtingsmateriaal over spraak- en taalontwikkeling bij kinderen ontwikkeld 
door	vrijwilligers	van	de	Rotary,	gepresenteerd	en	uitgereikt	aan	ouders	in	
ouderkamers	van	VVE-basisscholen.	Vrijwilligers	hebben	verhalen	voorgele-
zen aan kleuters op basisscholen in Zoetermeer en er is een uitje naar het 
Kinderboekenmuseum georganiseerd voor gezinnen. 
 
Uit	 recent	 onderzoek	 naar	 de	 effectiviteit	 van	 de	 VoorleesExpress	 (2017-
2018	Erasmus	Universiteit)	blijkt	dat	kinderen	die	deelnemen	aan	de	Voor-
leesExpress: beter presteren op verhaalbegrip; de kaftherkenning toe is 
genomen; de taalomgeving in huis wordt verrijkt en de intensiteit van voor-
lezen door ouder en kind positief beïnvloed wordt.

De	 VoorleesExpress	 is	 opgenomen	 in	 de	 databank	 van	 Het	 Nederlands	
Jeugdinstituut	als	goed	onderbouwde	 interventie.	 ‘VoorleesExpress	 is	een	
programma dat vroeg en preventief werkt, en daarnaast laagdrempelig is.’
 
Het	project	is	onderdeel	van	het	beleid	van	voor-	en	vroegschoolse	educatie	
(VVE)	van	de	gemeente	Zoetermeer.	Binnen	dit	project	wordt	samengewerkt	
met	de	Bibliotheek	Zoetermeer,	de	Jeugdgezondheidszorg,	kinderopvangor-
ganisaties en de schoolbesturen voor primair onderwijs. 

Taalontmoetingen
In	2018	heeft	het	project	Taalontmoetingen	met	25	vrijwilligers	taalonder-
steuning geboden aan ruim 100 Zoetermeerders met een taalvraag. Deze 
groep	mensen	kon	door	diverse	omstandigheden	(nog)	niet	aan	een	regulie-
re groepsles deelnemen. Mannen en vrouwen met een taalachterstand dreig-
den hierdoor geïsoleerd te raken, waardoor meedoen in de samenleving in 
het geding kwam. 

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	 oudercentra)	 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	
partners	in	Zoetermeer.	Het	project	resulteert	door	de	huisbezoeken	ook	in	
doorverwijzingen naar andere –meer passende– taalondersteuning bij taal-
partners in de stad.

Ouderbetrokkenheid 

Piëzo	 heeft	 in	 2018	 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	ouderkamer.	Een	ouderkamer	is	een	mid-
del	om	ouderbetrokkenheid	te	stimuleren,	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 gevestig-
de peuterspeelzalen zijn hierbij eveneens welkom. Elke ouderkamer heeft 
minimaal	één	vrijwillige	ouder/verzorger	die	de	rol	van	gastouder	vervult.	
De	gastouder	is	de	schakel	tussen	de	school	en	de	ouders/verzorgers	van	
de leerlingen. Piëzo organiseert groepstrainingen en verzorgt de individu-
ele	 begeleiding	 van	 de	 gastouders.	 Bij	 de	 individuele	 begeleiding	 is	 veel	
aandacht besteed aan communicatie en het betrekken van ouders bij de 
ouderkamer.	Tevens	wordt	er	gewerkt	aan	de	ontwikkeling	van	de	gastou-
der	zelf.	In	de	groepstrainingen	wordt	aandacht	besteed	aan	assertiviteit	en	
aan het uitwisselen van ervaringen tussen de gastouders van verschillende 
scholen onderling. De directeuren en de leerkrachten van de scholen zijn 
steeds zoveel mogelijk bij deze begeleiding betrokken. De meeste scholen 
organiseren	elke	week	een	ouderkamerbijeenkomst.	In	een	aantal	ouderka-
mers vinden ook taalontmoetingen plaats, waarbij ouders 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 ge-
geven wordt te begrijpen.
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De laatste fase bij Piëzo is het verder ontwikkelen buiten  
Piëzo. Deelnemers hebben zich in de vorige fasen ontwikkeld 
en zijn nu op zoek naar een baan. 
Voor	 sommige	 deelnemers	 is	 de	 afstand	 naar	 de	 arbeids-
markt nog te groot. Zij kunnen via Piëzo meedoen aan een 

mbo1- of mbo2-opleiding die in samenwerking met mboRijn-
land op maat aangeboden wordt en waarbij extra begeleiding 

mogelijk is. MboRijnland verzorgt de lesdagen en Piëzo zorgt voor 
stageplekken en -begeleiding. Deelnemers lopen achttien uur per week sta-
ge, zij worden voorbereid op het werken in een bedrijf of organisatie en 
werken tegelijkertijd aan hun eigen ontwikkeling. De groepen zijn klein en 
de opleiding geeft veel structuur. Deelnemers krijgen veel persoonlijke aan-
dacht en begeleiding. De lestijden van de opleiding zijn afgestemd op de 
schooltijden, zodat de opleiding ook goed toegankelijk is voor ouders met 
schoolgaande kinderen.

Voorbereidingstraject mbo 1-opleiding
Voorafgaand	aan	de	mbo1-opleiding	volgden	deelnemers	een	voortraject	
dat	werd	verzorgd	door	mboRijnland.	In	2018	volgden	36	deelnemers	dit	
traject.	Gedurende	tien	weken	kregen	zij	wekelijks	een	dagdeel	taalles	en	
een	 dagdeel	 rekenles.	 Indien	 het	 voortraject	 succesvol	 werd	 doorlopen,	
stroomden deelnemers door naar de mbo1-opleiding; de Entree-opleiding 
met profiel Dienstverlening en Zorg. Deelnemers die deze opleiding hebben 
gevolgd of aantoonbaar dit niveau beheersen kunnen door naar de mbo 
2-opleiding Dienstverlening, waarbij zij kunnen kiezen uit twee richtingen:
•	 Helpende	Welzijn	en	zorg
•	 Facilitair	medewerker

Entree-opleiding, profiel Dienstverlening en Zorg Zoetermeer
In	2018	waren	twee	diplomamomenten:	februari	en	juli.	In	totaal	hebben	in	
Zoetermeer 35 deelnemers hun mbo1-diploma in ontvangst mogen nemen.
Daarnaast zijn twee opleidingsgroepen van start gegaan in januari en sep-
tember met 41 deelnemers. Zij diplomeren in 2019.
Stageplekken werden gevonden bij netwerkpartners van Piëzo:

Piëzo	bood	de	mbo1-opleiding	ook	aan	in	Leiden,	vanuit	EpiCentrum	Slaaghwijk.	
In	2018	ontvingen	22	deelnemers	hun	diploma.	 In	totaal	zijn	26	deelnemers	
gestart.	Het	aantal	organisaties	en	bedrijven	in	Leiden	e.o.	dat	openstaat	voor	
stagiaires van de Entree-opleiding breidt zich uit. Deelnemers gingen onder an-
dere aan de slag bij:

Mbo2 Dienstverlener, richting Helpende zorg en welzijn en Facilitair me-
dewerker Zoetermeer en Leiden
In	2018	volgen	65	deelnemers	de	mbo2-opleiding	waarvan	negentien	deel-
nemers het traject afgerond hebben in 2018 en hun diploma hebben ge-
kregen. De overige deelnemers gaan in 2019 diplomeren. Met de opleiding 
Dienstverlener biedt Piëzo een opleiding aan die breed maatschappelijk ge-
oriënteerd is en deelnemers de mogelijkheid biedt om in Zoetermeer een 
rol van belang te vervullen. Deze rol vervullen zij door gedurende anderhalf 
(school)jaar	 stage	 te	 lopen	bij	diverse	organisaties	 en	 instellingen	uit	het	
Zoetermeerse	netwerk	van	Piëzo.	MboRijnland	verzorgt	de	lesdagen.	Bij	de	
opleiding Dienstverlener staan gastvrijheid en behulpzaamheid hoog in het 
vaandel. Na het behalen van het mbo2-diploma beschikken de deelnemers 
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. Partners zijn onder andere:

Voorbereidingstraject mbo3 Verzorgende IG/Maatschappelijke Zorg
In	2018	heeft	Piëzo	in	samenwerking	met	WoonZorgcentra	Haaglanden	en	
mboRijnland een voorbereidingstraject verzorgd voor een mbo3-opleiding 
Verzorgende	IG/Maatschappelijke	zorg.	Vijf	deelnemers	die	zich	ontwikkeld	
hebben binnen de PiëzoMethodiek zijn als leerling in dienst genomen bij 
WoonZorgcentra	Haaglanden	en	gaan	aan	de	slag	met	leren	en	werken	met	
ouderen in de zorg.
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Buiten	de	PiëzoCentra	wordt	in	samenwerking	met	vele	part-
nerorganisaties lerend vrijwilligerswerk aangeboden. Leren-
de vrijwilligers in fase 3 zijn bijvoorbeeld bezoekman of be-
zoekvrouw.	Andere	mogelijkheden	zijn:
•		Gastheer	of	-vrouw	
•		Activiteitenbegeleider

•		Consulent	Duurzaam
 •		Bezoekvrouw	of	Bezoekman
•	 Lerend	vrijwilligerswerk	op	verschillende	plekken	bij	organisaties	in	de	wijk
•	 Actief	op	basisscholen
•	 Actief	bij	het	PiëzoSteunpunt	Forum
•	 Bij	woon(zorg)voorzieningen	voor	ouderen	voor	ondersteuning	bij	de	or-

ganisatie van activiteiten en bijeenkomsten en de uitvoering van dagelijke 
werkzaamheden. 

Ook	in	de	PiëzoCentra	zijn	lerende	vrijwilligers	in	fase	3	actief.	Zij	werken	
bijvoorbeeld	mee	bij	de	administratieve	 –	 en/of	 financiële	 afdeling,	 in	de	
kinderoppas of als ondersteuner van een coördinator van een project of van 
een sociaal cultureel werker.

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 mo-
gelijke ontwikkelingsachterstand. Deze kinderen worden doorverwezen naar 
passende voorzieningen om aan de achterstanden te werken. Daartoe wordt 
nauw samengewerkt met de consultatiebureaus en met de kinderopvangor-
ganisaties.	Voor	veel	ouders	is	de	kinderoppas	ook	een	oefenplek	om	hun	
kinderen	iets	meer	los	te	laten	ter	voorbereiding	op	de	VVE-peuterspeelzaal.	
Dat de behoefte aan deze oppas voor nul- tot vierjarigen groot is, bleek uit 
het feit dat de oppas op de diverse locaties in 2018 zo’n vijf tot acht dagde-
len per week geopend was.

Consulenten Duurzaam

De	consulenten	gaven	in	2018	vol	enthousiasme	Energieparty’s	in	heel	Zoe-
termeer en namen deel aan evenementen. Energieparties zijn bedoeld om 
mensen op een leuke en laagdrempelige manier bewust te maken van ener-
giegebruik	en	besparing.	In	2018	is	de	samenwerking	gestart	met	Seghwaert	
maakt	Vaart.	Via	dit	project	kunnen	huiseigenaren	uit	Seghwaert	een	scan	
aanvragen waarbij wordt gekeken naar mogelijkheden voor verduurzamen-
de maatregelen. Drie consulenten duurzaam zijn actief bij dit project en voe-
ren de scans uit. 

Vrouw in Actie (VIA)

 
Piëzo	heeft	in	2018	in	opdracht	van	de	gemeente	Zoetermeer	het	project	VIA	
uitgevoerd, waarbij vrouwen met afstand tot de arbeidsmarkt geactiveerd 
werden	richting	vrijwilligerswerk,	werk	of	opleiding.	Tijdens	een	serie	van	vijf	
VIA	workshops	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. Om kennis hierover te vergaren werden diverse 
samenwerkingspartners uitgenodigd, waaronder het Werkgevers Servicepunt 
en	Leerwerkloket	van	Gemeente	Zoetermeer,	 leden	van	Zoetermeerse	ser-
viceclubs en andere inspirerende gasten die hun verhaal wilden delen. Daar-
naast	werd	aandacht	besteed	aan	jezelf	presenteren.	Alle	deelnemers	hebben	
een actieplan gemaakt, gericht op stappen zetten richting werk of opleiding. 

In	2018	werd	de	serie	workshops	negen	keer	gegeven.	Na	deze	workshops	
konden deelnemers nog een verdiepingscursus volgen. Deze cursus is in 
2018	tweemaal	georganiseerd.	In	deze	cursus	van	twaalf	weken	werd	aan-
dacht	besteed	aan	emotionele/sociale	blokkades,	werknemersvaardigheden	
en/of	studievaardigheden,	taal-	en	rekenniveau.	Tevens	werden	eind	2018	
voorbereidingen getroffen voor een groep die in januari 2019 gelijk van start 
kon gaan.

Zorg in verbinding

In	2018	werkten	Wijzelf	Zorgcoöperatie	en	Piëzo	nauw	samen	om	enerzijds	
inwoners wegwijs te maken in het zelf regelen van hun zorgbehoeften en an-
derzijds deelnemers van Piëzo zelfstandig te laten werken 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 zorgbehoeften;
•	 Deelnemers	van	Piëzo	 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	heeft	deel-
nemers en lerende vrijwilligers geholpen om de eerste stappen te zetten 
richting	 (betaald)	werk.	Na	het	 inschrijven	als	 aanbieder	bij	Wijzelf	 is	be-
geleiding	geboden	in	het	vinden	van	de	juiste	match.	Hiernaast	is	intensief	
contact	geweest	met	de	verantwoordelijke	klantmanager(s)	van	de	Gemeente	
Zoetermeer	bij	de	selectie	van	aanbieders.	Het	project	heeft	een	financiële	
bijdrage gekregen van Fonds 1818.

2
In	fase	2	krijgen	de	deelnemers	de	gelegenheid	om	lerend	vrij-
willigerswerk te doen binnen een veilige omgeving. Lerend 
vrijwilligerswerk binnen de Piëzo-organisatie kan zijn: 
•	Gastvrouw	of	gastheer
•	Administratief	ondersteuner
•	Baliemedewerker

•	Ondersteuner	van	een	vrijwilliger	bij	educatieve	lessen
 •	Ondersteuner	bij	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 er is de mogelijkheid dat zij extra onder-
steund worden door een PiëzoMaatje.

PiëzoMaatjes 

Deelnemers die bij Piëzo actief zijn in fase 2 kunnen ondersteuning van 
een PiëzoMaatje krijgen. Deelnemers leren van een PiëzoMaatje wát je moet 
doen	(en	hoe	je	dat	doet)	binnen	het	lerend	vrijwilligerswerk.	Daarnaast	kan	
het zijn dat de deelnemer problemen in de privésfeer heeft die hij of zij wil 
bespreken met het PiëzoMaatje. Dan biedt het PiëzoMaatje een luisterend 

oor en schakelt indien nodig de sociaal cultureel werker in. PiëzoMaatjes 
zijn getrainde vrijwilligers. 

Brede School activiteiten
Piëzo	 verzorgde	 Brede	 School	 activiteiten	 op	 zes	 VVE-basisscholen	 van	
OPOZ:	De	Meerpaal,	De	Watersnip,	De	Vijverburgh,	De	Triangel,	Het	Zwanen-
bos	en	Montessorischool	De	Trinoom	en	op	vijf	VVE-basisscholen	van	Unicoz	
Onderwijsgroep:	De	Amaliaschool,	De	Regenboog,	De	Touwladder,	IKC	de	
Achtsprong	en	De	Jacobsvlinder.	Piëzo	verzorgde	op	deze	scholen	wekelijks	
op	vaste	momenten	een	Open	Atelier,	waarbij	kinderen	en	hun	ouders	wel-
kom waren om deel te nemen aan creatieve en educatieve activiteiten. 

Daarnaast hebben de basisscholen naar keuze andere activiteiten afgeno-
men, zoals lessen duurzaamheid, kooklessen, lessen houtbewerking, knut-
sellessen voor kleuters, etc. Doel van de activiteiten was het bevorderen 
en stimuleren van de ontwikkeling van kinderen en het inzetten van hun 
talenten. De activiteiten boden voor Piëzo een waardevolle leer- en erva-
ringsplek aan lerende vrijwilligers, die deze activiteiten veelal samen met 
een beroepskracht van Piëzo verzorgden. De lerend vrijwilligers zorgden 
voorafgaand	aan	de	Brede	School	activiteiten	voor	fruit	en	drinken	voor	de	
kinderen.	Ook	werkte	Piëzo	samen	met	Museum	de	Voorde	waar	vrijwilligers	
ondersteunden bij de museumlessen op de brede school.

In	 fase	 1	 gaan	mensen	 in	 een	 PiëzoCentrum/Steunpunt,	 Epi-
Centrum	of	de	Ambachtenwerkplaats	deelnemen	aan	een	ac-
tiviteit. Deelnemers kunnen meedoen aan een breed scala van 
activiteiten	om	zich	te	ontwikkelen	en/of	te	participeren.	Hierbij	
wordt uitgegaan van de behoeften en talenten van deelnemers. 

De activiteiten worden uitgevoerd voor mannen en vrouwen van 
alle leeftijden en ongeacht achtergrond. Er zijn educatieve, recrea-

tieve,	preventieve	GGZ-activiteiten,	creatieve,	sportieve	en	informatieve	
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,	fietsen,	
yoga	etc.

De cursussen, trainingen en activiteiten sluiten aan op uiteenlopende talenten. 
Centraal	staat	steeds	het	talent	en	de	behoefte	van	de	individuele	deelnemer.	
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 vonden in 2018 in de 
verschillende locaties en de randvoorwaarden die nodig zijn om de activiteiten 
geschikt te maken voor de deelnemers.

Computerlessen

In	de	PiëzoCentra	Meerzicht,	Buytenwegh	en	Oosterheem	werden	computerles-
sen verzorgd; basiscursus computergebruik, Nederlands op de computer en 
leren omgaan met Excel en Word. Die lessen werden door 257 unieke deelne-
mers gevolgd. Naast deze cursussen werd op alle centra ook individuele com-
puterbegeleiding	gegeven.	Vrijwilligers	werden	gekoppeld	aan	deelnemers	om	
bijvoorbeeld te oefenen met het maken van een cv, te zoeken naar vacatures 
of om te leren hoe je de computer gebruikt voor het maken van het huiswerk.

Lang Zal Meerzicht Leven 

In	2018	is	er	een	beweeglijk	programma	opgezet	voor	kwetsbare	ouderen	in	
de	wijk	Meerzicht:	Lang	Zal	Meerzicht	Leven.	Twaalf	weken	kwamen	de	deel-
nemers	bij	elkaar.	Zij	gingen	samen	bewegen	bij	de	fysiotherapeut	en	kregen	
voedingsadviezen van een diëtiste. Naast deze vaste activiteiten per week is 
er ook gezorgd voor ontspanning en verbinding door extra activiteiten, maar 
vooral ook samen een maaltijd koken en samen eten onder de noemer Fit aan 
Tafel.	De	verschillende	Fit	aan	Tafel	eetactiviteiten	zijn	door	de	diëtisten	van	
Dieetistopsport, de sociaal cultureel werker, de vrijwillig ouderenadviseur, vrij-
willige	koks	Piëzo	en	studenten	Voeding	en	Diëtiek	van	de	Haagse	hogeschool	
op maat ontwikkeld. 

In	2018	is	door	de	vrijwillig	ouderenadviseur	samen	met	de	ouderen	gewerkt	
aan	het	ontwerpen	en	opzetten	van	een	vervolgactiviteit.	In	2019	gaan	zij	de	
vervolgactiviteit	echt	vormgeven	en	uitvoeren.	Hiervoor	is	door	de	Waterbuurt-
vereniging	hun	Buurthuis	ter	beschikking	gesteld.	

Lang	Zal	Meerzicht	Leven	is	een	samenwerking	tussen	Fysiotherapie	Meerzicht,	
Dieetistopsport,	 Palet	Welzijn,	 Piëzo,	 Vierstroom	 en	 de	 huisartsenpraktijken	
(SGZ),	Apotheek	Middelwaard	en	de	winkeliersvereniging	Winkelcentrum	Meer-
zicht. 

Nederlandse taallessen en maatschappelijke vorming 
Er werden in de Piëzo-locaties zo’n 85 Nederlandse taallessen per week gege-
ven. De lessen zijn op verschillende niveaus uitgevoerd: beginners, half-ge-
vorderden en gevorderden. De Nederlandse taallessen werden gegeven door 

getrainde taalvrijwilligers -en in specifieke situaties bij mensen thuis- in Zoeter-
meer en Leiden. Elke les omvatte gemiddeld twee klokuren en bestond, al naar 
gelang het niveau, uit het oefenen van de spreekvaardigheid, conversatie en 
informatie	met	betrekking	tot	de	Nederlandse	maatschappij/vrijwilligerswerk	
en cultuur en daarnaast ondersteunende lees- en schrijfoefeningen en basis-
grammatica.	Tijdens	de	 lessen	ontwikkelden	deelnemers	zich	op	het	gebied	
van Nederlandse taal, maatschappijoriëntatie, kennis van de Nederlandse ge-
schiedenis en democratie, arbeidsmarktoriëntatie, normen en waarden en acti-
viteiten	sport	en	taal.	Bij	elke	taalvraag	werd	gekeken	naar	de	meest	passende	
taalondersteuning voor de betreffende deelnemer. 

Een deel van deze activiteiten vond ook plaats in het kader van het Participatie-
verklaringstraject. De participatieverklaring is -per 1 juli 2017- een verplicht 
onderdeel van de inburgering geworden. Dat betekent dat alle nieuwkomers 
als onderdeel van hun inburgeringsexamen eerst het traject rond de partici-
patieverklaring	moeten	doorlopen	bij	de	gemeente.	In	Zoetermeer	is	het	een	
gezamenlijk traject van meerdere Zoetermeerse organisaties, geïnitieerd en 
gecoördineerd	door	de	gemeente	Zoetermeer,	Vluchtelingenwerk	Zoetermeer	
en	Piëzo.	Via	de	taallessen	kunnen	deelnemers	gaan	meedoen	aan	de	Piëzo-
Methodiek.

Piëzo	heeft	als	partner	in	het	Digi-Taalhuis	en	samen	met	de	partners	van	het	
Digi-Taalhuis	veel	nieuwe	taalvrijwilligers	opgeleid	en	ingewerkt.	Het	Digi-Taal-
huis is een samenwerkingsverband van taalaanbieders in Zoetermeer. Er wordt 
daarnaast	intensief	samengewerkt	met	de	Stichting	Lezen	&	Schrijven	om	ge-
bruik te maken van de expertise die deze stichting beschikbaar stelt voor het 
opleiden van nieuwe taalvrijwilligers en via de inzet van hun lesmaterialen. Ook 
wordt Piëzo op het gebied van taal 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	onze-
kerheden	en	ze	stuiten	op	dezelfde	uitdagingen.	In	bijeenkomsten	van	‘Opvoe-
den	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 vraagstukken 
bij	de	opvoeding	van	(hun)	kinderen	waar	zij	tegenaan	lopen.	Piëzo	voert	het	
project	uit.	Ook	medewerkers	van	‘Meerpunt	Informatie	en	Advies’	leveren	een	
bijdrage	aan	OSA	door	het	geven	van	voorlichting	over	de	diensten	en	moge-
lijkheden	van	Meerpunt.	 In	2018	werden	de	OSA-bijeenkomsten	onder	meer	
gehouden bij:

Piëzo TalentenAcademie

De	Piëzo	TalentenAcademie	biedt	kinderen	de	mogelijkheid	om	hun	talenten	te	
ontwikkelen en laat hen kennismaken met allerlei vakgebieden.

Kinderen van negen tot en met veertien jaar die in de wijken Palenstein en 
Oosterheem	wonen	en/of	op	school	zitten,	maakten	in	2018	gebruik	van	de	
mogelijkheden	van	de	TalentenAcademie	in	hun	wijk.	
In	2018:	
•	 Deden	ruim	60	kinderen	met	hun	ouders,	vrijwilligers	en	professionals	mee	
aan	de	officiële	opening	van	de	TalentenAcademie	Oosterheem.	Tijdens	de	
opening stond techniek centraal. Kinderen hebben deelgenomen aan work-
shops en demonstraties zoals het repareren van fietsen, timmeren en bou-
wen	en	programmeren.	Ook	stond	de	Techmobiel	buiten	met	ruimte	voor	
technisch experimenteren en wonderlijke uitvindingen.

•	 Werd	een	talentenmiddag	gehouden	gericht	op	talenten	en	beroepen	waar	
vrijwilligers en professionals aan meededen.

•	 Werd	een	promotiefilmpje	over	de	Piëzo	TalentenAcademie	door	kinderen	én	
een professionele cameraman opgenomen. 
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•	 Middin
•	 WZH
•	 De	Drie	Ballonnen
•	 Welthuis

•	 Basisscholen
•	 Wijzelf	Zorgcoöperatie
•	 HABO	GWW

•	 Libertas
•	 Stichting	Sijn
•	 Het	LUMC
•	 Kringloopbedrijf	Het	Warenhuis
 op verschillende afdelingen
•	 R.K.	Zorgcentrum	Roomburgh
•	 Topaz	Overrhyn	en	Groenhoven

•	 EpiCentrum	Slaaghwijk
•	 Stichting	Radius
•	 Ipse	de	Bruggen
•	 Dagopvang	GGZ	
•	 Stichting	Visie-R	
•	 Schoonheidssalon	

 › 69 deelnemers namen deel aan de basisworkshopronde VIA
 › 12 deelnemers zijn uitgestroomd naar een baan
 › 2 deelnemers hebben een eigen bedrijf gestart
 › 10 deelnemers zijn gestart met een opleiding
 › 14 deelnemers zijn als vrijwilliger aan de slag
 › De overige deelnemers hebben een actieplan gemaakt en een aantal van hen gaat 
  verder met het verbeteren van de Nederlandse taal. 

 › 14 party’s in Zoetermeer
 › 8 Consulenten Duurzaam in Zoetermeer
 › 3 Consulenten Duurzaam actief in het project Seghwaert maakt Vaart
 › 6 nieuwe consulenten getraind

 › 23 matches tussen zorgvrager en zorgaanbieder

 › 52 deelnemers fase 2 kregen begeleiding van 31 PiëzoMaatjes 

 › 43 OSA-bijeenkomsten vonden plaats
 › 14 vrijwillige gespreksleiders leidden de bijeenkomsten
 › 8 nieuwe gespreksleiders getraind
 › OSA vormt de basis van de wekelijkse ouder & kind ontmoetingen in PiëzoCentrum  

Oosterheem

 › 70 gezinnen namen deel aan de VoorleesExpress in 2018 (twee seizoenen met 35 
   gezinnen) 
 › 42 vrijwillige voorlezers
 › 10 vrijwillige coördinatoren begeleidden de voorlezers en gezinnen 

 › 13 Voor- en Vroegschoolse Educatie-basisscholen (VVE) begeleid
 › 1 nieuwe ouderkamer opgestart op een basisschool voor speciaal onderwijs
 › 32 gastouders begeleid
 › 9 nieuwe gastouders getraind
 › 5 nieuwe coördinatoren begeleid/helpen opstarten

 › 623 huisbezoeken/begeleidingsmomenten
 › 197 verschillende gezinnen
 › 28 vrijwillige Bezoekvrouwen en -mannen mannen uit 15 verschillende landen
 › Begeleiding op 62 plekken/organisaties in Zoetermeer

 › 257 deelnemers hebben computerlessen gevolgd. 

 › 40 ouderen namen actief deel aan Lang Zal Meerzicht Leven
 › 40 ouderen geactiveerd naar deelname aan de PiëzoMethodiek
 › 25 ouderen geactiveerd naar deelname aan bestaande activiteiten
 › 1 oudere begon als vrijwilliger bij de VoorleesExpress 

 › Januari 2018: start Piëzo TalentenAcademie Oosterheem
 › Ruim 240 unieke deelnemers in Palenstein en Oosterheem

•	 Basisscholen	van	OPOZ	en	Unicoz
•	 Forum
•	 Het	Meerpunt

•	 Middin
•	 Een	kerkelijk	centrum
•	 De	PiëzoCentra

•	 Het	Stadstheater	Zoetermeer •	 Radio	Zfm	
•	 Afvalinzameling	gemeente	Zoetermeer	•	 Diverse	Woonzorgcentra
•	 De	raadzaal	gemeente	Zoetermeer	
•	 Lunchcafé	de	Zoetelaar

•	 Mazda	De	Voorstad	BV
•	 SnowWorld	Zoetermeer

•	 Vond	in	Oosterheem	en	Palenstein	het	Beroepenfestijn	plaats	voor	de	zo-
mervakantie en het afsluitende talentenfeest voor de kerstvakantie in beide 
wijken.

•	 Aanvullend	werd	in	de	weekenden	een	bezoek	gebracht	aan	de	open	dag	
van het LangeLand Ziekenhuis, open monumentendag en Kom in de Kas!

•	 Is	samen	met	CKC&Partners	de	pilot	Art-Labs	uitgevoerd	om	kunst	naar	de	
wijken	te	brengen.	In	Oosterheem	werd	theater	gemaakt	en	in	Palenstein	
werd	aan	de	slag	gegaan	met	Atelier	kunsten.	

Professionals kwamen graag een gastles geven om kinderen kennis te laten 
maken met hun boeiende beroep en talent. Zij zetten daarmee de passie voor 
het beroep in de schijnwerpers. Zo gaven bijvoorbeeld een huisarts, een advo-
caat en een cabaretier een gastles. Ook gingen de kinderen op werkbezoek bij 
bedrijven. Werkbezoeken werden onder andere gebracht aan:

Het	netwerk	van	bedrijven	breidt	zich	steeds	verder	uit.	Zij	leveren	een	zeer	
belangrijke bijdrage aan het ontdekken van talenten bij de kinderen en het 
ontwikkelen van een beroepsbeeld. 
www.piezotalentenacademie.nl 

Rekenlessen 

Het	project	‘Rekenstart’	is	in	2016	mede	geïnitieerd	door	de	gemeente	Zoeter-
meer. De rekenlessen werden in 2018 op twee Piëzo locaties gegeven onder 
leiding van een bevoegd docent, ondersteund door vrijwilligers. Piëzo voor-
ziet hiermee in een grote behoefte. ‘Rekenstart’ is zo opgezet dat iedere deel-
nemer	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, boodschap-
pen,	telefoonabonnement	of	grote	aankopen.	In	het	dagelijks	leven	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- 
op leiding.

Sportmaatjes

 › 95 deelnemers
 › 19 maatjes
 › 10 verenigingen 

Piëzo is door inzet van de subsidie Supporter voor Sport van de gemeente 
Zoetermeer gestart met het project Sportmaatjes. Sportmaatjes zijn vrijwilli-
gers die kwetsbare mensen koppelen aan een sportvereniging en hen begelei-
ding	bieden.	Vrijwilligers	van	sportverenigingen	in	Zoetermeer	worden	sport-
maatjes	en	gekoppeld	aan	mensen	(deelnemers)	die	graag	willen	sporten.	
In	2018	zijn	koppelingen	gemaakt	met	leden	van:

Ook	bij	zwemverenigingen	werden	Sportmaatjes	actief.	Veel	mensen,	waaron-
der	statushouders,	hebben	aangegeven	dat	zij	willen	leren	zwemmen.	In	sa-
menwerking	met	Vluchtelingenwerk	en	verschillende	zwemverenigingen	is	dit	
verzoek opgepakt. Negen sportmaatjes zetten zich in om acht zwemgroepen 
-met	gemiddeld	tien	deelnemers-	te	laten	slagen	voor	een	zwemdiploma.	In	
2018	hebben	27	mannen	en	7	vrouwen	een	zwemdiploma	A	behaald.	Sport-
maatjes speelden een belangrijke rol in dit resultaat. Zij waren aanwezig als 
extra aanspreekpunt voor lopende zaken over lidmaatschap, zweminhoudelij-
ke zaken en het thuis voelen bij de vereniging. 

De verenigingen waarmee samengewerkt is in 2018 zijn:
•	 Zwemvereniging	Swim2enjoy
•	 Zwem	Vereniging	Zoetermeer
•	 Zwemvereniging	WVZ

Taal & Toekomst

 › 29 migrantenjongeren begeleid door 24 vrijwillige coaches

Taal	 &	 Toekomst	 is	 een	 taalcoachingsprogramma	 waarbij,	 in	 een	 periode	
van 20 weken, migrantenjongeren begeleid worden door vrijwillige coaches. 
Voor	jongeren	met	een	taalachterstand	is	het	een	extra	grote	uitdaging	om	
(toekomst)dromen	waar	te	maken	en	mee	te	doen.	Voer	maar	eens	een	sol-
licitatiegesprek	als	je	de	taal	niet	spreekt	of	vind	een	stageplek.	Het	project	
Taal	&	Toekomst	is	een	praktische	methodiek	om	de	kansen	van	deze	jon-
geren te vergroten, zodat ze hun toekomstdromen waar kunnen maken. De 
methodiek omvat een-op-een taalcoaching, de reader, vrijwilligerstraining, 
oefenmateriaal en groepsbijeenkomsten. Dankzij dit totaalpakket krijgen jon-
geren 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	taal	in	de	praktijk	te	spreken.	Taal	&	Toekomst	
is	ontwikkeld	door	het	landelijk	netwerk	‘Het	Begint	met	Taal’	en	is	uitgevoerd	
door meerdere vrijwillige taalorganisaties in Nederland.

Taal	&	Toekomst	kreeg	 in	2018	een	financiële	bijdrage	van	 ING	Nederland	
Fonds en Fonds 1818.

Talent & Oriëntatieklas / EntreeSchakelKlas

Januari	2018	sloot	de	eerste	Talent-	en	oriëntatieklas	af	met	12	jonge	vergun-
ninghouders	(18+)	die	alle	12	doorgestroomd	zijn	naar	een	mbo1	opleiding.	
Het	taalniveau	van	de	jongeren	in	deze	klas	was	nog	onvoldoende	om	meteen	
na	deelname	aan	de	Internationale	Schakel	Klas	(ISK)	in	een	beroepsopleiding	
in te stromen of aan de slag te kunnen bij een werkgever. Daarnaast ontbrak 
het	hen	aan	goed	zicht	op	de	eigen	talenten	en	op	(beroeps)opleidingen	en	be-
roepen	(in	Nederland).	MboRijnland	en	Piëzo	verzorgden	daarom	samen	de	Ta-
lent-	en	Oriëntatieklas.	Gedurende	20	weken	kregen	de	jongeren	een	intensief	
en week vullend programma aangeboden met veel aandacht voor het aanleren 
van	de	taal	en	de	oriëntatie	op	arbeidsmarkt.	In	september	2018	startte	een	
tweede	groep	jongeren	met	een	soortgelijk	traject,	ESK	(EntreeSchakelKlas).	

De	jongeren	bezochten	de	Tweede	Kamer,	een	groot	logistiek	bedrijf	en	er	
kwam een advocaat op bezoek om over zijn beroep te vertellen. Ook kregen 
alle	jongeren	vanuit	het	project	Taal&Toekomst	een	vrijwillige	taalcoach	aan	
zich gekoppeld. Een-op-een gingen de taalcoaches en jongeren aan de slag 
met	presentatievaardigheden	 en	 informele	 taalvaardigheid.	Hoe	presenteer	
ik	mijzelf	bij	het	zoeken	van	een	bijbaan,	hoe	maak	ik	een	CV	en	welke	oplei-
ding past bij mij? Wekelijks volgden de jongeren naast kooklessen technische 
workshops	 in	de	Ambachtenwerkplaats.	Hier	werkten	zij	aan	het	vergroten	
van de zelfredzaamheid. Zo leerden de jongeren zelf kleding repareren, fiet-
sen maken en klussen uitvoeren voor in en om het huis. 

Voel je goed! 

Overgewicht	en	lage	gezondheidsvaardigheden	gaan	vaak	hand	in	hand.	Voel	
je goed! is een doelgerichte aanpak om de gezondheid van laaggeletterde 
mensen met overgewicht te verbeteren. Dit wordt bereikt door eet- en be-
weegadviezen te combineren met groepslessen in gezondheidsvaardigheden. 
Het	project	is	een	initiatief	van	Stichting	Lezen	&	Schrijven	(L&S)	en	een	aantal	
partners. 

De deelnemers leerden via praktijkgerichte lessen door taalvrijwilligers beter 
begrijpen	wat	gezond(er)	eten	en	bewegen	is	en	hoe	dit	toe	te	passen	in	het	
dagelijkse leven.

 › 53 deelnemers volgden de rekenlessen van ‘Rekenstart’

 › 12 jongeren Talent & Oriëntatieklas naar een mbo1-opleiding
 › 13 jongeren starten met EntreeSchakelKlas

 › 3 groepen 
 › 17 deelnemers

•	 Welthuis
•	 LangeLand	Ziekenhuis

•	 Middin
•	 Libertas	Leiden

•	 Tafeltennisvereniging	Doing	en	 
Taverzo

•	 Karate-	en	Budoschool	Kai	Sei
•	 Tenniscentrum	Meerzicht

•	 Handbalvereniging	Gemini	
•	 Basketbalvereniging	Zoebas
•	 Atletiekvereniging	Ilion


