Piëzo Jaarverslag 2021
Voorwoord
Evenals 2020 stond ook 2021 in het teken van het corona
virus. Voor veel inwoners van Zoetermeer betekende
een tweede jaar corona meer eenzaamheid en behoefte
aan contact. Piëzo heeft er in het afgelopen jaar aan
bijgedragen om een grote groep Zoetermeerders meer
plezier in het leven te geven. Zij werden gekoppeld aan één
van onze vrijwilligers om actief te worden op het gebied van
sport, dagbesteding of studie. Mooie voorbeelden hiervan
zijn de projecten Sportmaatje, Taal & Toekomst of de Doe
Coach. Allemaal projecten waarbij onze vrijwilligers steun
bieden aan stadsgenoten om eenzaamheid te bestrijden,
participatie en ontwikkeling te bevorderen. En dit is maar
een kleine greep uit het grote aantal projecten dat Piëzo
met haar vrijwilligers heeft verzorgd in 2021. Het is
bijzonder om te zien dat Piëzo in 2021 meer deelnemers
had aan de PiëzoMethodiek dan in 2020. Ondanks de
belemmeringen

van corona en ondanks de extra inzet die van Piëzo gevraagd
wordt binnen het nieuwe samenwerkingsverband InZet.
Op 1 mei ging dit samenwerkingsverband van negen zorgen welzijnsorganisaties van start en we kunnen gerust
stellen dat dit veel extra capaciteit vraagt van een kleine
organisatie als Piëzo. Met zo’n twintig medewerkers en ruim
1000 vrijwilligers heeft Piëzo ook in 2021 weer laten zien
voor veel Zoetermeerders van groot belang te zijn voor de
participatie aan de Zoetermeerse samenleving, hechtheid
binnen onze gemeenschap en een warm welkom aan
nieuwe Zoetermeerders. Het bestuur spreekt haar dank en
waardering uit voor het vele goede werk van de medewerkers
en de vrijwilligers van Piëzo in het afgelopen jaar.

Piëzo is een sociaal maatschappelijke organisatie die mensen
helpt om hun talenten en vaardigheden te ontdekken en
verder te ontwikkelen. We werken met de PiëzoMethodiek
om de maatschappelijke participatie van mensen te
vergroten. Daarbij wordt
ernaar toegewerkt dat
mensen zo optimaal
mogelijk meedoen in
Zoetermeer. Dat kan
zijn door middel van
ontwikkelingsgerichte
activiteiten, het
verrichten van (lerend)
vrijwilligerswerk en
het volgen van een
opleiding.

Wij zouden ons werk niet kunnen doen zonder vrijwilligers,
samenwerkingspartners, fondsen en de Gemeente
Zoetermeer. Op deze plaats willen wij hen hiervoor
bedanken.
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Vrijwilligers en partners
Vrijwilligers en onze samenwerkingspartners zijn van
groot belang om onze doelstelling te bereiken. In 2021
leverden meer dan duizend vrijwilligers ondersteuning aan
de ontwikkeling van de deelnemers. Binnen de wijken en
voor projecten werkten wij samen met partners uit onder
andere de sectoren onderwijs, zorg en welzijn, gemeente,
kunst en cultuur, techniek, media en het bedrijfsleven.

Pilot Positieve Gezondheid en
PiëzoMethodiek in Buytenwegh
Positieve Gezondheid (PG) geeft een bredere kijk op
gezondheid. Het maakt mensen bewust van verschillende
dimensies van gezondheid waaraan men zou kunnen
werken. Door het gebruik van PG werken mensen aan hun
veerkracht en eigen regie om de uitdagingen in hun leven
aan te kunnen.
De PiëzoMethodiek zet ontwikkelingsgericht in op talenten
en vaardigheden van mensen, en lijkt aan te sluiten
als handelingsperspectief op PG. Uit de pilot in de wijk
Buytenwegh, in opdracht van Alles is Gezondheid ontwikkeld
en uitgevoerd, blijkt dat de PiëzoMethodiek en Positieve
Gezondheid elkaar versterken. Het eindrapport van het
onderzoek is op te vragen via info@stichtingpiezo.nl

De methodiekfasen, projecten en resultaten
Fase 0: eerste maatschappelijke activering
Bezoekmannen en -vrouwen
Bezoekmannen en -vrouwen zijn vrijwillige
ervaringsdeskundigen taal en cultuur. Zij vormen de
brug tussen gezinnen en organisaties. Een professionele
projectleider begeleidt hen en zorgt voor de inzet van deze
ervaringsdeskundigen bij zowel individuele contacten (thuis
of bij een organisatie) als bij groepsactiviteiten.
• 11 bezoekvrouwen en -mannen waren actief,
uit 7 verschillende landen van herkomst
• 125 unieke deelnemers zijn individueel begeleid
• 295 begeleidingsmomenten
• 25 organisaties ontvingen ondersteuning
VoorleesExpress Zoetermeer
De VoorleesExpress stimuleert de taalontwikkeling en het
voorleesplezier van kinderen tussen 2 en 8 jaar oud.
• 100 gezinnen
• 72 voorlezers
• 12 coördinatoren
Samenwerking met de bibliotheek, jeugdgezondheidszorg,
scholen voor primair onderwijs, kinderopvang en de
gemeente Zoetermeer.

Preventieve armoede
Zoetermeerders die de Nederlandse taal nog onvoldoende
beheersen om financieel zelfredzaam te worden hebben
ondersteuning gekregen vanuit dit project. Het gaat hierbij
om inzicht te krijgen in eigen financiën en het kunnen
aanleggen en beheren van de eigen administratie. Zicht op
financiële mogelijkheden en weten waar hulp te vragen als
het zelf niet (voldoende) lukt. Bezoekvrouwen en -mannen
zijn ingezet voor de taal- en cultuurbarrière.
• 31 deelnemers begeleid
Ouderbetrokkenheid
Op elf Ouderkamers van basisscholen, die vallen onder het
onderwijsachterstandenbeleid, worden de gastouders door
ons begeleid. In de Ouderkamers worden ouders van de
school ontvangen. Er worden tal van thema’s besproken
over onderwerpen als opvoeding, school en ontwikkeling
van ouders. In 2021 zijn er door de coronamaatregelen ook
alternatieve, online activiteiten en begeleidingsmomenten
aangeboden.
• 11 Ouderkamers
• 28 gastouders begeleid
Fase 1: educatieve activiteiten
Nederlandse taallessen
• 45 taalgroepen op de locaties
• 34 deelnemers volgden Taalontmoetingen in kleine
groepjes op locaties
• 21 ouders volgden Taalontmoetingen op de basisschool
Alle lessen worden verzorgd door getrainde vrijwilligers. Wij
zijn partner van het Digi-taalhuis in Zoetermeer.

Opstart
In 2021 voerde Piëzo samen met Bibliotheek Forum het
project Opstart uit. Dit is een vervolg op de VoorleesExpress.
Ouders volgen activiteiten die hen verder ondersteunden in
de (digi)taalontwikkeling, en daarnaast direct ondersteuning
en handvatten boden ten aanzien van ouderbetrokkenheid
en opvoeding.
• 35 ouders namen deel
Taalontmoetingen één op één
Bij Taalontmoetingen-één op één geven vrijwilligers
Nederlandse taalles bij een deelnemer thuis of op een
locatie buitenshuis.
• 20 intakes
• 17 koppels gestart, thuis of op locatie

Opstap
Opstap naar maatschappelijke participatie biedt deelnemers
die klaar zijn met inburgeren, maar nog niet deel kunnen
nemen aan de maatschappij, letterlijk een opstapje.
Door middel van het intensief volgen van taallessen en
maatschappijoriëntatie en het doen van vrijwilligerswerk
gaat zowel het taalniveau als de zelfredzaamheid van
deelnemers omhoog.
• Twee groepen met 8 deelnemers hebben het traject
gevolgd
• Uitgevoerd door een NT2-docent en vier taalvrijwilligers
Piëzo TalentenAcademie
Kinderen van 9-14 jaar ontdekken hun talenten en maken
kennis met beroepen in verschillende beroepssectoren.
Kinderen krijgen gastlessen en
gaan op bedrijfsbezoek. Er is een
stevige samenwerking met scholen
en Zoetermeerse organisaties
en bedrijven. Uitvoering in vier
wijken, Palenstein, Meerzicht,
Buytenwegh en Oosterheem.
• 229 unieke deelnemers

Studieplekken
Onze Studieplekken
bieden kinderen
vanaf groep 4 tot en
met de 1e brugklas
een plek waar zij na
schooltijd rustig en
onder begeleiding
van vrijwilligers
kunnen werken aan
hun huiswerk of
schoolwerk; dit in
overleg met school en
ouders.
• Op onze locaties 40 kinderen begeleid door 12 vrijwilligers.
• Op scholen 70 kinderen begeleid door 16 vrijwilligers.
Tijdens de lockdown begin 2021 hebben ook nog 41
kinderen online huiswerkbegeleiding gekregen van 20
vrijwilligers.

Er zijn een houtwerkplaats, fietsenwerkplaats,
textielwerkplaats en een creatieve werkplaats. Ook is er een
klussendienst en duurzaamheidsproject.
• 297 gerepareerde fietsen
• 702 volwassen deelnemers
• 50 kinderen
• 26 klussen uitgevoerd door 7 ervaren klussers
• 15 activiteiten en of workshops gemiddeld per week,
in 4 werkplaatsen
• 2 cursussen nieuwe consulenten duurzaam
• 24 energievoorlichtingen en/of scans

Entree SchakelKlas
Scholieren van de Entree SchakelKlas bij mboRijnland krijgen
naast theorielessen op school ook loopbaanoriëntatie en
praktijklessen aangeboden. Een belangrijk deel van de lessen
vindt plaats in de Ambachtenwerkplaats of op werkbezoek
bij bedrijven.
• 10 scholieren gedurende 20 weken
Praktisch rekenen
Bij het project Praktisch rekenen wordt afgerekend met
rekenachterstanden en rekenangst. Onvoldoende kunnen
rekenen levert problemen op in het dagelijks leven,
denk aan het beheren van je financiën, het afsluiten
van abonnementen of het goed kunnen uitvoeren van
instructies rondom medicatie. Daarnaast is rekenen ook
noodzakelijk om mee te kunnen doen aan een (mbo-)
opleiding of als je je kinderen wil helpen met hun huiswerk.
• 40 deelnemers
• 2 rekendocenten en drie vrijwilligers verzorgden de lessen
Fase 2: lerend vrijwilligerswerk
Maatschappelijke Ondersteuning Studenten (MOS)
In opdracht van mboRijnland bieden ervaren sociaal
cultureel werkers individuele begeleiding aan studenten. Zij
werken nauw samen met mentoren en richten hun aandacht
bij studenten op het sociaal, maatschappelijke vlak. En kijken
met hen naar het (toekomst)perspectief.
• 20 studenten begeleid.
Opvoeden Samen Aanpakken (OSA)
Vrijwillige, getrainde gespreksleiders gaan in gesprek met
groepjes ouders over opvoeden en opgroeien.
• 33 OSA-bijeenkomsten, waarvan 29 op locatie en 4 online
• 14 gespreksleiders
• 149 ouders zijn bereikt
Ambachtenwerkplaats
Volwassenen en kinderen kunnen hun talenten ontdekken
en vaardigheden ontwikkelen in de werkplaatsen van de
Ambachtenwerkplaats.

In fase 2 krijgen deelnemers de gelegenheid om lerend
vrijwilligerswerk te doen binnen een veilige omgeving. Zij
werken als:
• Gastvrouw of -heer
• Administratief ondersteuner
• Baliemedewerker
• Ondersteuner van educatieve lessen en ambachtslessen
• Ondersteuner van sportlessen
Ook zijn lerend vrijwilligers in fase 2 actief bij projecten die
Piëzo organiseert in samenwerking met partners.

Fase 3: lerend vrijwilligerswerk in een zelfstandige rol
Op Piëzo-locaties werken fase 3 vrijwilligers aan hun
werknemersvaardigheden. Ook partners in Zoetermeer
hebben vrijwilligersplekken aangeboden.
Op vier locaties is Kinderoppas
• 64 vrijwilligers waren actief. Zij hebben allemaal de basistraining kinderoppas gevolgd en krijgen intervisie.
• 162 unieke kinderen maakten gebruik van de
oppasvoorziening.
Ontwikkelmakelaar
De ontwikkelmakelaar legt verbinding tussen vrijwilligers en
bedrijven met vrijwilligersplekken in Zoetermeer.
In totaal zijn 81 deelnemers begeleid naar vrijwilligerswerk
bij (nieuwe) organisaties met ontwikkelplekken. Hierbij
moet je denken aan basisscholen, Veilig Verkeer Nederland,
Bibliotheek Forum, kringloopwinkels, dierenambulance.
Veel mensen hebben ook eenmalige klussen gedaan in het
kader van coronahulp via Zoetermeer voor Elkaar. Daarnaast
hebben we ook nieuwe contacten opgebouwd via Netwerk
Zoetermeer. Een aantal bedrijven heeft ontwikkelplekken
aangeboden. In totaal zijn er 69 organisaties betrokken.
Brede school
Bij de Brede School bieden wij naschoolse activiteiten
op diverse basisscholen in Zoetermeer. Door deelname
doen kinderen extra vaardigheden op naast schoolse
vaardigheden; denk hierbij aan koken, techniek en creatieve
vaardigheden. Ook onze vrijwilligers doen hier vaardigheden
op met het bedenken, voorbereiden en uitvoeren van de
activiteiten.
• 12 scholen
• Gemiddeld 20 activiteiten per actieve schoolweken
• Uitvoering door 40 lerend vrijwilligers en stagiaires
Sportmaatjes
Leden van sportverenigingen in Zoetermeer introduceren
hun sport bij iemand anders. Leden vormen voor een
afgesproken periode een sportmaatjeskoppel met een
deelnemer van Piëzo. Ook zijn er sportmaatjes die
begeleiding bieden aan een groepje sporters.
• 36 Sportmaatjes van een sportvereniging
• 178 deelnemers begeleid naar een sportvereniging
• 21 sportverenigingen zijn aangesloten bij het
sportmaatjesproject
Via het sportakkoord zijn ook kleinschalige
sportactiviteiten in de wijken uitgevoerd om mensen te
interesseren voor sport.
Maaltijdmaatjes
Stagiaires mbo2 Zorg en Welzijn maken maaltijden klaar
bij mensen thuis die (tijdelijk) niet zelf kunnen koken.
Zo leveren zij een wezenlijke bijdrage aan het helpen
functioneren van mensen en werken zij tegelijkertijd aan
hun eigen beroepscompetenties. Piëzo werkt voor dit
project nauw samen met de consulenten WMO van de
gemeente Zoetermeer. Dit project is in juni 2021 gestart.
• Bij 9 huishoudens werden maaltijden bereid (meerdere
keren per week)

Fase 4: naar opleiding of reguliere baan
De laatste fase in de PiëzoMethodiek is naar opleiding en
baan. We bieden een voortraject mbo1 aan en een mbo1
en mbo2 opleiding. Een diploma geeft toegang tot een
vervolgopleiding, een baan of een startkwalificatie (mbo2).
Voorbereidingstraject mbo1 samen met mboRijnland
Deelnemers bereiden zich met het voortraject gedurende
12 weken voor op de start van een mbo1 opleiding.
• 12 deelnemers namen deel aan het voortraject
Voor mensen met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt worden mbo1 en mbo2opleidingen
door ons georganiseerd in samenwerking met
mboRijnland. Tijdens het opleidingstraject is er veel
aandacht voor huiswerkbegeleiding, taal, rekenen en
computervaardigheden. Deze begeleiding wordt uitgevoerd
door vrijwilligers. Verder zijn vele stageaanbieders
betrokken. De Binnenbaan verzorgt het les en boekengeld
van de deelnemers.
Mbo1 profiel Dienstverlening en Zorg
• 25 deelnemers ontvingen hun diploma
Mbo2 profiel Dienstverlening zorg en welzijn
en facilitair
• 17 deelnemers ontvingen hun diploma
In Leiden hebben wij begin 2021 de opleidingsgroepen die
nog doorliepen afgemaakt.
• 10 deelnemers geslaagd voor mbo1
• 17 deelnemers geslaagd voor mbo2

Coronahulp
Het jaar 2021 begonnen we tijdens een lockdown. Dit was
de tweede keer dat Nederland in lockdown ging. Net als in
2020 hebben wij samen met UVV, Palet Welzijn, Present en
de gemeente Zoetermeer, via het vrijwilligersplatform
Zoetermeer voor Elkaar wederom coronahulp in
Zoetermeer geboden. Veel inwoners van Zoetermeer waren
weer bereid om hulp te bieden en daardoor hebben wij
veel inwoners kunnen helpen.
inZet
Vanaf 1 mei is Piëzo onderdeel
geworden van inZet.
InZet is een samenwerkings
verband van Fonteijnenburg,
Impegno, Kwadraad maatschap
pelijk werk, Limor, MEE Zuid
Holland Noord, Palet Welzijn,
Stichting Piëzo, Vierstroom Zorg
Thuis en WMO Maatwerk.
Iedere partner van inZet werkt
vanuit haar eigen expertise. Onze expertise is de uitvoering
van breed en ontwikkelingsgericht welzijn samen met
vele (lerend) vrijwilligers. We runnen in opdracht de drie
inlooplocaties en de Ambachtenwerkplaats. Én voeren het
Bezoekvrouwenproject en Opvoeden Samen Aanpakken uit.
Uitrolorganisaties PiëzoMethodiek
Op 31 december 2021 werken 15 andere organisaties
met de PiëzoMethodiek. De methodiek wordt bij
hen geïmplementeerd en zij maken gebruik van ons
trainingsaanbod.
In het kader van de uitrol zijn er veel werkbezoeken van
geïnteresseerde organisaties en gemeentes.

Samenstelling van bestuur en directie
op 31 december 2021
Taco Kuiper (voorzitter)
Germt de Vries (secretaris en penningmeester)
Johan van Doesum (lid)
Ronald Baptiste (lid)
Mirjam van Bijnen (directeur)
Personeelssterkte op 31 december 2021
• 20 personeelsleden
• 14,8 fte
Locaties van Piëzo
Palenstein, Rakkersveld 253,
2722 BN Zoetermeer, (079) 888 55 50
Buytenwegh, César Franckrode 64, 2717 BG
Zoetermeer, (079) 888 74 74
Meerzicht, Uiterwaard 21,
2716 VA Zoetermeer, (079) 322 94 53
Ambachtenwerkplaats, Teldersrode 25,
2717 HR Zoetermeer, (079) 888 19 28
Noordhove, Da Sangalloruimte 10,
2728 MX Zoetermeer, 06 36 01 91 3
Contactgegevens:
Stichting Piëzo, Postbus 5059, 2701 GB Zoetermeer
Website: www.stichtingpiezo.nl
Mail: info@stichtingpiezo.nl

