
JAARVERSLAG 2016

FINANCIËN, PERSONEEL EN VRIJWILLIGERS

Jaarrekening 2016
De financiële administratie en de personeelsadministratie van stichting Piëzo 
worden door SWK Facet uitgevoerd. De jaarrekening over 2016- inclusief een 
goedkeurende accountantsverklaring- is op verzoek beschikbaar.

Personeelsomvang
Op 31 december 2016 telde Piëzo 18 personeelsleden met een gezamen-
lijke omvang van 11,8 fte. Er zijn 11 personeelsleden in vaste dienst; de 
overige personeelsleden hebben een tijdelijke arbeidsovereenkomst.

Onmisbare enthousiaste 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
•	 voorlezer	bij	een	voorleesgezin
•	 gespreksleider	bij	de	OSA-bijeenkomsten	
•	 bezoekvrouw	/	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. Jaarlijks wordt een klankbordbijeen-
komst voor vrijwilligers én deelnemers georganiseerd om de ideeën met 
betrekking tot Piëzo die bij hen leven te betrekken bij de verdere vorming 
van Piëzo. Uiteraard is er veel contact tussen Piëzo en haar vrijwilligers en 
wordt graag geleerd van hun ideeën. 

Samenstelling bestuur en directie 
De heer Roel Pots (voorzitter) 
De	heer	Carel	ten	Teije	(secretaris	en	penningmeester)	
Mevrouw Margaretha Bakker 
Mevrouw Jos Boontjes 
De heer GertJan Leideman 
Mevrouw Olga Heijdra
Directeur: mevrouw Mirjam van Bijnen

CONTACTGEGEVENS

Stichting Piëzo
Postbus 5059 
2701 GB Zoetermeer

Bezoekadres: 
PiëzoCentrum	Palenstein
Rakkersveld 253

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

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

VESTIGINGEN IN ZOETERMEER

PiëzoCentrum	Palenstein	
Rakkersveld 253, tel. (079) 8885550

PiëzoCentrum	Buytenwegh	
César Franckrode 64, tel. (079) 8887474

PiëzoCentrum	Meerzicht	
Uiterwaard 21, tel. (079) 3229453

PiëzoCentrum	Oosterheem	
Zanzibarplein 22, tel. (079) 3428416

PiëzoSteunpunt Seghwaert
Roggeakker 194, tel. (06) 55217956

Ambachtenwerkplaats
Vrouwenhuiswaard 7, tel. (06) 31687716

VESTIGING IN LEIDEN
EpiCentrum	Slaaghwijk
Valkenpad 34-36, tel. (071) 5232022
www.epicentrumleiden.nl

VOORWOORD
Het verslagjaar 2016 zal bij velen binnen en buiten onze organisatie in her-
innering blijven als een ‘koninklijk jaar’, waarin het tweede Piëzo-lustrum 
samen met koningin Máxima op uitbundige wijze werd gevierd. Dankzij de 
inzet van zeer velen werd het op 28 september een Piëzo-presentatie ‘met 
een gouden randje’. Fantastisch!

In	het	lustrumboekje	‘Tien	jaar	Piëzo	2006-2016’,	waarvan	koningin	Máxima	
tijdens het 2e lustrumfeest de eerste exemplaren ontving, schetsen vrijwilli-
gers en deelnemers een beeld van onze organisatie waar we met recht enorm 
trots op mogen zijn!

In	 dit	 jaarverslag	 is	 in	woorden	 en	getallen	weergegeven	hoe	 er	 in	 2016	
door velen is gewerkt aan de verdere realisering van onze doelstellingen 
in samenwerking met onze netwerkpartners. Ondersteuning in aansluiting 
op talenten en interesse met het oog op ontwikkeling. Dat onze aanpak -de 
PiëzoMethodiek- daarbij een effectief instrument blijkt te zijn, is langzamer-
hand in brede kring genoegzaam bekend.

Onze organisatie is voortdurend in beweging en start regelmatig nieuwe 
projecten of sluit zich aan bij projecten die door anderen worden ontwik-
keld. Daarbij wordt wel steeds als voorwaarde gesteld dat het betreffende 
project de kernactiviteiten van onze organisatie moeten versterken. Een klei-
ne greep uit de activiteiten van onze organisatie in 2016: 

•	 De	 in	 januari	 gestarte	Ambachtenwerkplaats	 in	 Palenstein	werd	al	 snel	
een	groot	succes.	 In	november	vond	-in	verband	met	geplande	afbraak	
van het oude pand- een verhuizing plaats naar Meerzicht, een locatie met 
veel perspectief!

•	 Alle	Piëzo-deskundigheidsbevordering	werd	ondergebracht	in	de	nieuwe	
PiëzoAcademie,	die	zich	razendsnel	heeft	ontwikkeld.

•	 In	Buytenwegh	is	het	PiëzoCentrum	verhuisd	naar	een	nieuwe	locatie	met	
tal van nieuwe partners en samenwerkingsmogelijkheden. 

•	 De	Piëzo	TalentenAcademie	 in	Palenstein	 -de	Zoetermeerse	variant	 van	
de weekendschool- heeft in het eerste jaar vele kinderen kansen geboden 
hun talenten te ontwikkelen met oog voor hun toekomst.

•	 Het	EpiCentrum	in	Leiden	heeft	duidelijk	als	vliegwiel	gefungeerd	bij	de	
implementatie van de PiëzoMethodiek bij meerdere organisaties mede 
dankzij sterke steun van de kant van het gemeentebestuur aldaar.

Ik	doe	met	deze	opsomming	ongetwijfeld	menig	ander	project	tekort,	zoals	
de belangrijke samenwerking met Het Lange Landziekenhuis, maar mag ik 
u hiervoor verwijzen naar de inhoud van het jaarverslag? 

Ik	wens	u	veel	leesplezier,

Roel Pots,
Voorzitter Piezo-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 tien jaar met een succes-
volle 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, trainingen 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. Zonder het werk van 900 
vrijwilligers had Piëzo haar missie en doelstellingen in 2016 niet kunnen re-
aliseren. Het jaarverslag 2016 geeft een beeld van wat er allemaal aan werk 
door professionals en vrijwilligers is verricht; werk waarmee de doelstellin-
gen voor 2016 ruimschoots zijn gehaald.

HOOGTEPUNTEN, INHOUDELIJKE ONTWIKKELINGEN EN LEUKE GEBEURTENISSEN IN 2016

In	2016	waren	veel	hoogtepunten	te	beleven.	Het	was	een	jaar	van	(hoog)	
bezoek, de start van nieuwe projecten van het ontdekken van nieuwe ta-
lenten bij jong en oud. 

21 januari   Een	nieuwe	Piëzo-locatie,	de	Ambachtenwerkplaats	in	de	
wijk	Palenstein,	is	geopend.	De	Ambachtenwerkplaats	is	
ontwikkeld door Piëzo en mede mogelijk gemaakt door 
actieve samenwerkingspartners zoals Gilde Zoetermeer 
(klussendienst),	HABO	GWW,	Ipse	de	Bruggen	Maatwerk,	
en vele vrijwilligers en een financiële bijdrage van Fonds 
1818 en de gemeente Zoetermeer.

6 maart Piëzo heeft in Leiden samen met het Vrouwennetwerk van 
de stad de organisatie van de internationale Vrouwendag 
uitgevoerd. Lerende vrijwilligers van de kinderoppas Epi-
Centrum	hebben	 op	 de	 kinderen	 van	 de	 organiserende	
vrouwen gepast. Verder heeft Piëzo deelgenomen aan de 
informatiemarkt	en	heeft	een	deelnemer	van	het	EpiCen-
trum -plenair- haar verhaal verteld.    

8 april Het begin van de samenwerkingsovereenkomst van een 
nieuw project van Piëzo en het LangeLand Ziekenhuis. Zij 
zijn een officiële samenwerking gestart om kwetsbare ou-
ders en zwangere vrouwen in Zoetermeer (tijdelijk) steun 
te bieden. 

18 mei Het	gebouw	van	het	ID	College,	Piëzo	en	de	gemeente	Zoe-
termeer	-aan	de	César	Franckrode	in	Buytenwegh-	is	geo-
pend.	In	het	gebouw	is	het	PiëzoCentrum	gevestigd.	Voor	
de	naam	van	het	gebouw	is	een	prijsvraag	uitgezet.	De	jury	
heeft	uit	de	44	inzendingen	de	naam	ComPositie	gekozen,	
dat muziekstuk betekent. Een toepasselijke naam voor een 
gebouw in een buurt met straatnamen van componisten. 
Het	woord	compositie	is	uit	elkaar	gehaald	en	er	is	Com-
Positie	 (in	 het	 Latijn	 is	 Com	 ‘samen’	 en	 Posuit	 is	 ‘plek’)	
van	 gemaakt.	 Alle	 organisaties	 die	 gevestigd	 zijn	 in	 het	
gebouw	streven	ernaar	dat	mensen	zich	in	‘De	ComPositie’	
kunnen positioneren voor een plek in de samenleving.

16 juni De	Piëzo	TalentenAcademie	is	officieel	van	start	gegaan.	
De kinderen hebben de eindpresentatie gegeven van het 
lesblok ‘maak je eigen verhaal’, er is een beroepenvloer 
verzorgd door professionals en een circusoptreden door 
de kinderen vanuit het lesblok podiumkunsten.  

2 september De ‘internationale taskforce vrouwenrechten’ vanuit het 
Ministerie van Buitenlandse zaken brengt een werkbezoek 
aan Piëzo. Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) wil 
de positie van vrouwen en meisjes in ontwikkelingslan-
den verbeteren. Dat doet BZ met het programma Funding 
Leadership and Opportunities for Women (FLOW). Er zijn 
wereldwijd afspraken gemaakt over de rechten, kansen 
en	 veiligheid	 van	 vrouwen	 en	 meisjes.	 Toch	 is	 er	 nog	
steeds veel ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. De 
vrouwenorganisaties verbonden aan het FLOW program-
ma krijgen een presentatie over de PiëzoMethodiek en 
een	rondleiding	door	de	Ambachtenwerkplaats.

28 september Piëzo viert haar 10-jarig bestaan. Koningin Máxima be-
zoekt	 het	 PiëzoCentrum	 in	 Palenstein	 en	 de	 speciale	 lu-
strumviering vanuit haar rol als beschermvrouw van het 
Oranje Fonds. Het eerste exemplaar van het lustrum boekje 
met interviews van Piëzo-deelnemers en vrijwilligers is 
door bestuursvoorzitter Roel Pots uitgereikt aan Koningin 
Máxima. Het wordt een fantastische dag mede dankzij de 
inzet van vele vrijwilligers, deelnemers en samenwerkings-
partners die geholpen hebben of aanwezig zijn.  

13 oktober Het	 ‘belevingsbezoek’	 van	 ‘Alles	 is	 Gezondheid’	 vindt	
plaats bij Piëzo. Mensen uit het hele land ervaren zelf 
hoe het is om deelnemer te zijn aan de PiëzoMethodiek. 

Samen met deelnemers en vertegenwoordigers van sa-
menwerkingspartners volgen de gasten workshops en 
presentaties.	Piëzo,	 Indigo/Preventie	en	Weten&Eten	be-
krachtigen hun samenwerking ter bevordering van de ge-
zondheid van Zoetermeerders door middel van het teke-
nen van een zogenoemde ‘pledge.’ Hiermee verbinden de 
organisaties zich aan het Nationaal Programma Preventie 
‘Alles	is	Gezondheid’.

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:	
•	 Een	gezondheidsmarkt	in	Palenstein	
•	 Activiteiten	in	het	kader	van	Burendag	en	NL	Doet	van	het	Oranje	Fonds
•	 Sinterklaasfeesten	in	drie	wijken
•	 Conciërges	geselecteerd	voor	functies	bij	het	OPOZ	in	samenwerking	

met de gemeente
•	 Deelname	Zondag	in	het	Park	en	Cultuur	Lokaal
•	 Kindertalentenmarkten	in	Oosterheem	samen	met	Kern	Kinderopvang
•	 Een	gezondheidsmarkt	voor	ouderen	in	Meerzicht	samen	met	winkel-

centrum Meerzicht
•	 De	stedelijke	viering	van	de	Internationale	Vrouwendag
•	 Informatiebijeenkomsten	en	trainingen	over	gezonde	voeding	en	ge-
zonde	leefstijl	door	professionals	van	Weten	&	Eten	en	Indigo	Preventie

•	 Zwemlessen	voor	statushouders	in	samenwerking	met	een	zwemver-
eniging 

•	 Gezonde	lunch	in	Oosterheem	voor	ouderen	-ook	bewoners	van	ver-
pleeghuis 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 
statushouders zelf samen met wijkbewoners die hiervoor uitgenodigd 
worden.  

•	 Door	HABO	GWW,	leerlingen	van	de	Internationale	Schakelklas	ID	Colle-
ge	en	vrijwilligers	Piëzo	is	de	voortuin	van	het	PiëzoCentrum	Buyten-
wegh opgeknapt. 

•	 Door	het	PiëzoSteunpunt	in	Seghwaert	wordt	nauw	samengewerkt	met	
de Hof van Seghwaert. Lerende vrijwilligers helpen mee aan de uitvoe-
ring 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	samen	
met partners en wijkbewoners en lerende vrijwilligers georganiseerd. 

Ambachtenwerkplaats
In	de	Ambachtenwerkplaats	leren	Zoetermeerders	klussen	in	en	rond	huis	
met	als	doel	zelfredzaamheid.	In	de	techniekwerkplaats	zijn	wekelijks	cur-
sussen	houtbewerking,	elektrotechniek	en	kluscursussen.	In	deze	laatste	
workshop leren deelnemers bijvoorbeeld laminaat leggen, een muur be-
tegelen	en	hang-	en	sluitwerk	repareren.	In	de	fietsenwerkplaats	worden	
fietsen gerepareerd voor mensen met een ZoetermeerPas en vinden weke-
lijks	fietsreparatieworkshops	plaats.	In	het	textielatelier	leren	mensen	om	
kleding te maken of te repareren, ze leren handwerken of weven op weef-
getouwen. Ook is er een klussendienst voor mensen die niet zelf in staat 
zijn	door	financiële	en/	of	lichamelijke	beperkingen	om	klussen	in	huis	te	
doen. Zij kunnen dan een beroep doen op de klussendienst. Vrijwilligers 
van de klussendienst voeren de klussen uit bij de mensen thuis.

In	oktober	2016	is	de	Ambachtenwerkplaats	verhuisd	van	Palenstein	naar	
Meerzicht.	Het	nieuwe	onderkomen	is	heel	mooi	en	ruim.	Tijdens	de	open	
week in december kwamen zo’n 70 buurtbewoners een kijkje nemen. Een 
deel van hen was zelfs zo enthousiast dat ze direct als vrijwilliger aan de 
slag	zijn	gegaan.	Ook	de	statushouders	die	in	de	woningen	naast	de	Am-
bachtenwerkplaats	wonen	vinden	hun	plek	in	de	Ambachtenwerkplaats.	
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De eerste fase van de PiëzoMethodiek is fase 0: deelne-
mers worden maatschappelijk geactiveerd. Door een 
huisbezoek -of op andere manieren- worden potentiële 
deelnemers benaderd 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, opvoedingsad-
vies, hulpverlening of de gezondheidszorg. 

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	hulpvraag	te	formu-
leren en 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 2016 heel 
uiteenlopend. De meeste vragen werden gesteld: 
•	 rondom	het	kunnen	vinden	van	een	passende	voorziening	voor	zorg	of	

onderwijs voor een kind of volwassene 
•	 vragen	rondom	zwangerschap	en	bevalling	
•	 vragen	vanuit	financiële	problematiek	zoals	vragen	over	schulden	
•	 (nood-)huisvesting
•	 praktische	financiële	vragen
•	 eenzaamheid
•	 traumatische	ervaringen
•	 wegwijs	worden	in	de	wijk/stad
•	 psychische	klachten
•	 het	leren	van	de	Nederlandse	taal/	inburgering	

Om aan deze hulpvragen te kunnen beantwoorden wordt met vele partners 
samengewerkt, zoals: 
•	 de	Jeugdgezondheidszorg
•	 Kwadraad
•	 het	LangeLand	Ziekenhuis
•	 huisartsen
•	 kraamzorgorganisaties
•	 verloskundigen
•	 De	Jutters
•	 Fonteynenburg
•	 Jeugdformaat
•	 (met	name	de	VVE)	scholen	van	OPOZ	en	Unicoz
•	 Stedelijk	College	Zoetermeer/	ID	College	Zoetermeer
•	 Kern	Kinderopvang
•	 Vluchtelingenwerk	Zoetermeer
•	 woningbouwcorporaties
•	 de	(verschillende	afdelingen	van	de)	gemeente	Zoetermeer

In	2016	hebben	de	twintig	bezoekmannen	en	bezoekvrouwen	383	reguliere	
(huis)bezoeken afgelegd bij zo’n 200 verschillende gezinnen in Zoetermeer. 
Er is in het bijzonder aandacht geweest voor de begeleiding van statushou-
ders en dan met name de begeleiding van kinderen van twee en drie jaar 
naar de VVE- peuterspeelzaal. Dit gebeurt door intensieve samenwerking 
met de JGZ en Kern Kinderopvang Zoetermeer. 

De coördinatie van het plaatsen van vluchtelingenkinderen in het onder-
wijs is in Zoetermeer bij Piëzo ondergebracht. De vluchtelingenkinderen in 
de basisschoolleeftijd worden door de bezoekvrouwen en bezoekmannen 
in samenwerking met de gemeente Zoetermeer, Vluchtelingenwerk Zoe-
termeer, OPOZ en Unicoz zo snel mogelijk naar een passende basisschool 
gebracht. Hetzelfde geldt voor kinderen in de leeftijd van het voortgezet 
en middelbaar onderwijs; hierbij wordt samengewerkt met de scholen voor 
voortgezet	onderwijs	met	ISK-klassen,	ICOZ	en	het	ID	College	Zoetermeer.

Pilot voor kwetsbare ouders en zwangere vrouwen met het 
LangeLand Ziekenhuis 
Piëzo en het LangeLand Ziekenhuis zijn een officiële samenwerking gestart 
om kwetsbare ouders en zwangere vrouwen in Zoetermeer (tijdelijk) steun te 
bieden. Bezoekvrouwen en -mannen bieden hulp rondom de geboorte van 
baby’s.	Inmiddels	hebben	zij	zo	al	31	Zoetermeerse	gezinnen	-in	83	begelei-
dingsmomenten- op weg geholpen naar een (weer) thuiskomst na bevallen. 

Er werd natuurlijk al geregeld met het ziekenhuis samengewerkt voor Zoe-
termeerse gezinnen maar dit is met deze pilot nu beter georganiseerd. De 
pilot heeft geleid tot een nog betere en passende ondersteuning voor men-
sen die dat nodig hebben. Zo kan Piëzo -als er toestemming van de moeder 
en vader is- het ziekenhuis informeren wanneer een zwangere vrouw komt 
bevallen	en	of	er	extra	aandacht/zorg	nodig	is.	De	specialisten	van	het	zie-
kenhuis kunnen op hun beurt Piëzo op de hoogte stellen wanneer zij te 
maken krijgen met een zwangere vrouw en de eventuele echtgenoot die 
behoefte hebben aan ondersteuning. De samenwerking is letterlijk in ieders 
voordeel.	Allereerst	voor	de	mensen	die	hulp	krijgen	die	zeer	welkom	 is.	
Ook de bezoekvrouwen en bezoekmannen zijn positief en leren veel door 
dit project. Zij wenden hun talenten aan en werken langs deze weg aan hun 
toekomst. Het ziekenhuis weet zich graag verzekerd van goede zorg voor 
haar patiënten, wanneer zij weer naar huis gaan. Op 8 april 2016 tekenden 
het LangeLand Ziekenhuis en Piëzo de samenwerkingsovereenkomst. 

VoorleesExpress 
Vrijwilligers binnen de VoorleesExpress lezen eind 2016 al bijna vijf jaar 
voor bij Zoetermeerse, Nederlands taalarme gezinnen. Met de Voorlees-
Express wordt steeds uitgegaan van de talenten en mogelijkheden van ou-
ders en samen met hen wordt gezocht naar manieren waarop zij de taalont-
wikkeling van hun kinderen door voorlezen kunnen stimuleren. 

Getrainde voorleesvrijwilligers komen gedurende twintig weken, iede-
re week langs om samen met de ouders de kinderen (tussen de twee en 
zes jaar) voor te lezen. En hiermee een voorleesritueel op te bouwen in 
de gezinnen. Kinderen leren hierdoor beter de Nederlandse taal en worden 
zelfverzekerder. Het project is onderdeel van het beleid van voor- en vroeg-
schoolse educatie (VVE) van de gemeente Zoetermeer. Binnen dit project 
wordt al vanaf het begin zeer intensief samengewerkt met de Bibliotheek 
Zoetermeer, de JGZ, de kinderopvangorganisaties en de schoolbesturen 
voor primair onderwijs. 

In	2016	hebben	vrijwilligers	bij	75	gezinnen	voorgelezen.	Dit	werd	in	goede	
banen geleid door vijftien vrijwillige coördinatoren. Door de Voorlees Express 
ontstaan duurzame contacten tussen vrijwilligers en gezinnen. Uit de evalu-
atie van 2016 blijkt onder meer dat de scholen zien dat de onderwijsresul-
taten van de kinderen die hebben deelgenomen op het gebied van taal zijn 
verbeterd en hun zelfvertrouwen gegroeid is. Een financiële bijdrage -voor 
70	gezinnen	per	jaar-	ontvangt	het	project	van	de	gemeente	Zoetermeer.	In	
2016 hebben vijf extra gezinnen deel kunnen nemen dankzij extra donaties 
van	 Rotaryclub	 Zoetermeer-Zegwaart	 en	 van	 Johan	 van	Doesum,	 initiatief-
nemer van de VoorleesExpress.

Ouderbetrokkenheid
Piëzo heeft in 2016 veertien Voor- en Vroegschoolse Educatie-basisscholen 
(VVE) begeleid op het gebied van ouderbetrokkenheid. Ouderbetrokken-
heid betekent dat ouders betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind 
en daarom ook bij de school van hun kind. Van die veertien VVE-scholen 
werken er dertien met een ouderkamer. Een ouderkamer is een middel om 
ouderbetrokkenheid	 te	 stimuleren,	 waarbij	 ouders/verzorgers	 elkaar	 ont-
moeten	 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 mi-
nimaal	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 die de ouderkamer bezoeken. Op de school waar geen ouderka-
mer aanwezig is, wordt deze verbindende rol vervuld door klassenouders. 

Piëzo organiseert groepstrainingen en verzorgt de individuele begeleiding 
van de gastouders. Bij de individuele begeleiding is veel aandacht besteed 
aan het belang van ouderbetrokkenheid, de rol en de taken van een gastou-
der	en	de	ontwikkeling	van	de	gastouder	zelf.	In	de	groepstrainingen	is	aan-
dacht besteed aan interculturele communicatie en aan het delen van ervarin-
gen rondom de opvoeding van kinderen. De directeuren en de leerkrachten 
van de scholen zijn steeds zoveel mogelijk bij deze begeleiding betrokken. 

In	2016	zijn	er	35	gastouders	door	Piëzo	begeleid.	De	meeste	scholen	orga-
niseren	elke	week	een	ouderkamerbijeenkomst.	In	een	aantal	ouderkamers	
vinden ook taalontmoetingen plaats, waarbij ouders in de gelegenheid wor-
den 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.
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De laatste fase bij Piëzo is het verder ontwikkelen bui-
ten Piëzo. 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 wil-
len	en	kunnen.	Piëzo	biedt	in	samenwerking	met	het	ID	
College	Zoetermeer	 in	 fase	4	een	Entree-opleiding	aan.	

Voorafgaand aan de opleiding nemen potentiele deelne-
mers deel aan een voortraject van de opleiding.

Voortraject mbo 
Voor deelnemers uit fase 4 die willen meedoen aan de mbo 1 ‘Entree-op-
leiding’ zijn in 2016 twee voortrajecten uitgevoerd. Een voortraject duurt 
negen weken en deelnemers krijgen taal en rekenen. Om zo goed mogelijk 
aan te sluiten bij het niveau van de deelnemers wordt aan het begin van 
het voortraject een taal- en rekentoets afgelegd. De lessen van het voor-
traject sluiten hierop aan. Deelnemers die de mbo1-opleiding gaan volgen 
leggen ook nog een leerbaarheidstoets af. Daarmee wordt ingeschat of de 
opleiding	haalbaar	 is.	 Is	het	 taalniveau	bijvoorbeeld	nog	niet	heel	goed,	
maar	is	de	deelnemer	wel	goed	leerbaar	dan	kan	hij/zij	toch	meedoen	en	
die taalachterstand in een jaar MBO opleiding wegwerken. Zo kunnen we 
veel deelnemers een kans bieden om een belangrijke stap te zetten in hun 
ontwikkeling.

Entree-opleiding, profiel Dienstverlening en Zorg door Piëzo en het 
ID College Zoetermeer
Een opleidingmet diploma vergroot de kansen op een baan voor de deelne-
mers.	Daarom	hebben	Piëzo	en	het	ID	College	Zoetermeer	de	handen	ineen-
geslagen om een Entree-opleiding Dienstverlening en Zorg aan te bieden 
speciaal	voor	de	deelnemers	aan	de	PiëzoMethodiek.	Het	 ID	College	Zoe-
termeer draagt zorg voor het lesprogramma, Piëzo voor de stageplekken 
inclusief stagebegeleiding en de (extra) aanvullende begeleiding van de deel-
nemers. De Entree-opleiding is een mbo-opleiding op niveau 1 en duurt een 
schooljaar. Deelnemers worden voorbereid op het werken in een bedrijf of 
organisatie. Ze krijgen praktijkgerichte opdrachten, volgen relevante vakken 

en werken aan hun eigen ontwikkeling. De groepen zijn klein en de opleiding 
geeft veel structuur. Deelnemers krijgen veel persoonlijke aandacht en be-
geleiding. De lestijden van de opleiding zijn afgestemd op de schooltijden, 
zodat de opleiding ook goed toegankelijk is voor ouders met schoolgaan-
de kinderen. Met een diploma van de Entree-opleiding kunnen deelnemers 
doorstromen naar betaald werk of naar een mbo-opleiding op niveau 2.  
Piëzo	en	het	ID	College	Zoetermeer	helpen	de	deelnemer	bij	het	maken	van	
de beste keuze, zodat de overstap goed verloopt. Het les- en boekengeld 
wordt	vergoed	door	Fonds	1818.	In	2016	hebben	33	deelnemers	in	fase	4	
van de PiëzoMethodiek hun mbo1-diploma behaald. Ook twaalf deelnemers 
uit Leiden behaalden een diploma. Met dit diploma hebben deelnemers een 
belangrijke stap in hun ontwikkeling gezet. De opleiding wordt mogelijk ge-
maakt door de begeleiding en ondersteuning van de stagebegeleiders van  
Piëzo. De beroepspraktijkvorming werd gerealiseerd doordat samenwer-
kingspartners stagemogelijkheden beschikbaar hebben gesteld zoals: 
•	 Woonzorgcentrum	Buytenhaghe	
•	 HABO	GWW	
•	 basisscholen	
•	 Ipse	de	bruggen	
•	 diverse	horeca-ondernemers	in	Zoetermeer	
Ook kregen deelnemers naar behoefte extra ondersteuning van vrijwilli-
gers voor taal en rekenles.  

EpiCentrum Slaaghwijk Entree-opleiding
In	EpiCentrum	Slaaghwijk	wordt	samengewerkt	met	vele	organisaties	om	
met	elkaar	alle	methodiekfasen	uit	te	kunnen	voeren.	In	augustus	startte	
in	samenwerking	met	het	ID	College	Leiden	de	Entree-opleiding	voor	twaalf	
deelnemers in fase 4 van de PiëzoMethodiek. Mede door het zoeken naar 
stageplaatsen voor deze deelnemers is het aantal samenwerkingspartners 
uitgebreid in Leiden. Stagiaires zijn aan de slag gegaan bij: 
•	 kringloopbedrijf	Het	Warenhuis	
•	 Resto	van	Harte	
•	 Stichting	Vluchtelingenwerk	
•	 verzorgingshuis	Topaz	Overrhyn
•	 verschillende	basisscholen,	restaurants	en	winkels	in	Leiden	en	omgeving	
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Buiten	de	PiëzoCentra	wordt	in	samenwerking	met	vele	
partnerorganisaties, maar ook binnen de verschillende 
Piëzo-projecten, lerend vrijwilligerswerk aangeboden. 
Lerende vrijwilligers in fase 3 zijn bijvoorbeeld bezoek-
man	of	bezoekvrouw.	Andere	mogelijkheden	zijn:
•		gastheer	of	-vrouw	
•		activiteitenbegeleider	

•		consulent	Duurzaam
•		bezoekvrouw/-man	

•	 lerend	vrijwilligerswerk	op	verschillende	plekken	bij	organisaties	in	de	wijk	
•	 actief	op	basisscholen	
•	 bij	maatschappelijk	werkorganisaties	
•	 bij	woon(zorg)voorzieningen	voor	ouderen.	Daar	zijn	zij	actief	met	het	

organiseren van activiteiten en bijeenkomsten of de ondersteuning bij 
dagelijkse werkzaamheden van de betreffende organisatie. 

Ook	in	de	PiëzoCentra	zijn	lerende	vrijwilligers	in	fase	3	actief.	Zij	hebben	
bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid over administratieve taken, de kinder-
oppas	in	een	PiëzoCentrum	of	ondersteunen	de	coördinator	van	een	project.	

Kinderoppas 
De	kinderoppas	in	de	PiëzoCentra	en	het	EpiCentrum	voor	nul-	tot	vierja-
rige 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 uit fase 3. De training van vier dagdelen 
wordt gegeven door een beroepskracht. De kinderoppasvoorziening is 
ook een vindplaats voor kinderen met een mogelijke ontwikkelingsachter-
stand. Deze kinderen worden doorverwezen naar passende voorzieningen 
om aan de achterstanden te werken. Daartoe wordt nauw samengewerkt 
met de consultatiebureaus en met de kinderopvangorganisaties. 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, blijkt uit het feit dat er 
in 2016 steeds meer dagdelen van de kinderoppas gebruik is gemaakt.  

Op verschillende centra is de kinderoppas nu ook een aantal middagen 
geopend. 

Consulenten Duurzaam
De vrijwilligers van dit project, de consulenten Duurzaam, weten inmiddels 
veel over energie besparen én over duurzaam leven. Daarom opereren ze 
vanaf	2016	als	 ‘Consulenten	Duurzaam.’	De	consulenten	voeren	€nergie-
party’s	uit	en	zijn	wekelijks	te	vinden	in	het	€nergiepunt	in	de	Bibliotheek	
Zoetermeer. De activiteiten zijn bedoeld om deelnemers op een leuke manier 
bewust te maken van energiegebruik, energie besparen en duurzaam leven. 
Een speciale doelgroep waarop de consulenten zich in 2016 hebben gericht 
zijn	kinderen.	In	2016	hebben	de	getrainde	consulenten	42	€nergieparty’s	
verzorgd en daarbij aan 494 Zoetermeerders voorlichting gegeven over ener-
giebesparing.	Van	deze	€nergieparty’s	waren	er	acht	speciaal	voor	kinderen	
met een bereik van 221 kinderen. 69 Zoetermeerders maakten gebruik van 
de	adviesmomenten	in	het	wekelijkse	€nergiepunt	in	de	hoofdbibliotheek.

Vrouw in Actie (VIA)
Piëzo heeft in 2016 in opdracht van de gemeente Zoetermeer het project 
VIA	uitgevoerd,	waarbij	vrouwen	met	afstand	tot	de	arbeidsmarkt	geacti-
veerd	worden	richting	lerend	vrijwilligerswerk,	werk	of	opleiding.	Tijdens	
de bijeenkomsten staat het ontdekken van eigen talent en vaardigheden 
centraal. Met dit uitgangspunt wordt de basis gelegd voor meer zelfver-
trouwen. De deelnemers krijgen tools aangereikt om stappen te zetten 
richting de arbeidsmarkt of opleiding. Daarnaast wordt er aandacht be-
steed	 aan	 jezelf	 presenteren.	De	workshops	 geven	 een	denkrichting/fo-
cus	op	werk	of	opleiding.	In	2016	hebben	negen	groepen	in	Zoetermeer	
deelgenomen	aan	de	basisworkshop	van	vijf	dagdelen.	In	totaal	deden	81	
vrouwen in Zoetermeer mee aan de workshops. Na deze basis zijn twee 
verdiepingscursussen	 georganiseerd.	 In	 deze	 cursussen	 werd	 aandacht	
besteed	aan	emotionele/sociale	blokkades,	werknemers-	en/of	studievaar-
digheden en taal en rekenen. De verdiepingscursus bestaat uit twaalf we-
kelijkse	groepsbijeenkomsten.	In	2016	hebben	28	deelnemers	meegedaan	
aan de verdiepingscursus. 

DE PIËZOMETHODIEK
Piëzo heeft de PiëzoMethodiek door deelname aan het Oranje Fonds Groei-
programma inhoudelijk verder kunnen ontwikkelen en is overdraagbaar 
gemaakt naar andere organisaties met dezelfde missie en doelstellingen. 
De PiëzoMethodiek wordt eind 2016 bij zes locaties van Piëzo toegepast, 
maar ook bij vele andere organisaties in Nederland en de voorbereiding 
voor nieuwe locaties gaat onverminderd door. De PiëzoMethodiek is een 
methode om de persoonlijke ontwikkeling van mensen in een kwetsbare 
positie (en daarmee hun mogelijkheden) om te participeren te vergroten. Bij 
de uitvoering hiervan wordt gebruik gemaakt van een computerprogramma, 
PMsys	genaamd.	De	methodiek	geeft	mensen	de	ruimte	om	zelf	te	ontdek-
ken wat hun talenten zijn en hoe ze die willen gaan én kunnen benutten. 
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. De 
PiëzoMethodiek is leidend binnen de dagelijkse praktijk van de organisaties 
die ermee werken. Om de toekomstige organisaties en alle mensen die met 
de	methodiek	werken	te	ondersteunen,	is	in	2016	de	PiëzoAcademie	inge-
richt.	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. 

Uitrolorganisaties PiëzoMethodiek
In	onderstaand	overzicht	zijn	de	organisaties	te	zien	waar	met	de	methodiek	
gewerkt wordt; 
•	 Piëzo	in	Zoetermeer
•	 Bibliotheek	Oostland	in	Pijnacker-	Nootdorp	en	Lansingerland
•	 Welzijn	Rijswijk	in	Rijswijk
•	 EpiCentrum	Slaaghwijk	in	Leiden
•	 Akros	in	Amsterdam
•	 Brede	School	OPOZ	in	Zoetermeer
•	 Buurtwerk	in	Rotterdam
•	 Participe	in	Aphen	aan	den	Rijn
•	 Kringloopbedrijf	Het	warenhuis	in	Leiden
•	 Libertas	in	Leiden
•	 Radius	in	Leiden	en	Oegstgeest
•	 Welzijnskwartier	in	Katwijk
•	 Bibliotheek	Zoetermeer	in	Zoetermeer
•	 ZON	in	Leiden

Onderzoek door Movisie naar effectiviteit PiëzoMethodiek
Er is door ZonMW (stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie) aan 
Movisie (het landelijk kennisinstituut en adviesbureau voor het sociaal do-
mein) een subsidie toegekend om de effectiviteit te onderzoeken van de 
PiëzoMethodiek voor deelnemers en in het bijzonder vergunninghouders. 
Het onderzoek is op 1 december 2016 gestart en heeft een looptijd van 
twee jaar. Het beoogde eindproduct van het onderzoek geeft inzicht in de 
werkzame mechanismen en effectiviteit van de PiëzoMethodiek en biedt een 
praktijkgerichte handreiking voor trajectbegeleiders. 

Unieke deelnemers EpiCentrum Slaaghwijk 2016
Fase	0:	16	/	Fase	1:	321	/	Fase	2:	66	/	Fase	3:	26	/	Fase	4:	54	/	Totaal:	483		

EpiCentrum Slaaghwijk
Op	verzoek	van	de	gemeente	Leiden	beheert	Piezo	tijdelijk	het	EpiCentrum	
Slaaghwijk.	Het	 aantal	 deelnemers	 aan	 de	 PiëzoMethodiek	 in	 EpiCentrum	
Slaaghwijk is in 2016 flink toegenomen. Op het gebied van Nederlandse 
taalles	is	het	EpiCentrum	een	belangrijke	rol	gaan	spelen	in	Leiden.	Zo	zijn	
er veel taallessen in het centrum bijgekomen en is gestart met een taalles 
voor ouders op basisschool de Meerpaal en verzorgen we samen met het 
Taalhuis	BplusC	trainingen	voor	taalvrijwilligers	met	behulp	van	materiaal	
van	stichting	Lezen	&	Schrijven.	Ook	het	aantal	lerende	vrijwilligers	in	fase	
2 en 3 is gegroeid. Veel deelnemers vinden het fijn hun steentje te kunnen 
bijdragen in het centrum en daarbuiten en groeien in hun ontwikkeling. Zo 
hebben elf nieuwe vrijwilligers hun certificaat voor de basistraining kinder-
oppas gehaald.

In	augustus	2016	zijn	we	in	samenwerking	met	het	ID	College	Leiden	gestart	
met de Entree-opleiding voor deelnemers in fase 4 van de PiëzoMethodiek. 
Mede door het zoeken naar stageplaatsen voor deze deelnemers hebben we 
veel nieuwe samenwerkingspartners gekregen in Leiden. Stagiaires zijn aan 
de slag bij kringloopbedrijf Het Warenhuis, Resto van Harte, Vluchtelingen-
werk	en	verzorgingshuis	Topaz	Overrhyn.	Ook	verschillende	basisscholen,	
restaurants en winkels bieden in Leiden en omgeving mooie stageplaatsen 
aan. 

Uitrol PiëzoMethodiek in Leiden
Er wordt in Leiden hard gewerkt aan de uitrol van de PiëzoMethodiek. De 
gemeente heeft het initiatief genomen om organisaties in de stad enthou-
siast te maken voor de methodiek. Er is daarvoor budget vrijgemaakt en 
een gemeentelijke projectleider aangesteld om dit mogelijk te maken. De 
PiëzoMethodiek is onderdeel van de veranderagenda (transformatie) van de 
stad. De organisaties geven allemaal hun eigen invulling aan de toepassing 
van de methodiek. 
 
Enkele voorbeelden: als eerste adopteerde Kringloopbedrijf Het Warenhuis 
de methodiek om de ontwikkeling van de medewerkers beter in kaart te 
brengen.	Stichting	ZON,	gericht	op	mensen	met	een	psychische	aandoening,	
gaat de methodiek gebruiken om haar doelgroep verder op weg te helpen. 
Ouderenorganisatie Radius is bezig om met behulp van de methodiek hun 
deelnemers en vrijwilligers beter te monitoren. 
 
Daarnaast is er een netwerk in Leiden opgezet, waardoor organisaties elkaar 
beter weten te vinden. Deelnemers en vrijwilligers komen gemakkelijker in 
aanraking met een andere plek waar zij zich verder kunnen ontwikkelen. 
De organisaties zijn allen bekend met de methodiek en spreken daardoor 
dezelfde taal.

DEELNEMERS PIËZOMETHODIEK ZOETERMEER
Fase 0: 814 / Fase 1: 1796, daarnaast ook nog 617 deelnemers actief in fase 1 zonder koppeling aan een fase in het deelnemer volgsysteem. 
(Bijvoorbeeld nog oriënterend actief in een activiteit en dit zijn ook minderjarigen) / Fase 2: 426 / Fase 3: 226 / Fase 4: 284 deelnemers
Totaal: 4163 deelnemers
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In	fase	2	krijgen	de	deelnemers	de	gelegenheid	om	lerend	
vrijwilligerswerk 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	
•		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
PiëzoMaatjes zijn vrijwilligers die hun kennis en expertise inzetten om 
deelnemers in fase 2 meer gerichte begeleiding te bieden bij verschillende 
leervragen. De koppeling tussen een PiëzoMaatje en een deelnemer wordt 

gemaakt door de projectleider. Maatjes helpen de deelnemers in hun  
leerwerksituatie	en	waar	nodig	ook	in	hun	thuissituatie.	In	2016	verzor-
gen 23 PiëzoMaatjes de begeleiding van 45 lerend vrijwilligers in fase 2. 
 
Brede School-activiteiten 
Piëzo verzorgt Brede School-activiteiten op 6 VVE-basisscholen van OPOZ: 
De	Meerpaal,	De	Watersnip,	De	Vijverburgh,	De	Triangel,	Het	Zwanenbos	en	
Montessorischool	De	Trinoom	(voorheen	Het	Groene	Hart).	Piëzo	verzorgt	op	
deze	scholen	wekelijks	op	vaste	momenten	een	Open	Atelier,	waarbij	kinde-
ren en hun ouders welkom zijn om deel te nemen aan creatieve en educatieve 
activiteiten. Daarnaast kunnen de basisscholen naar keuze andere activitei-
ten afnemen, zoals haken en breien, koken, fietsreparatie, workshops ener-
giebewust leven etc. Doel van de activiteiten is het bevorderen en stimuleren 
van de ontwikkeling van kinderen en het inzetten van hun talenten. De acti-
viteiten bieden voor Piëzo een waardevolle leer- en ervaringsplek aan lerende 
vrijwilligers, die deze activiteiten samen met een beroepskracht van Piëzo 
verzorgen. De lerende vrijwilligers zorgen ook dat er voorafgaand aan de ac-
tiviteiten fruit en drinken wordt aangeboden aan de kinderen die deelnemen.

In	fase	1	worden	mensen	ingeschreven	in	een	PiëzoCen-
trum/Steunpunt,	 EpiCentrum	 of	 de	 Ambachtenwerk-
plaats als deelnemer aan een activiteit. Deelnemers 
kunnen deelnemen aan een breed scala van activiteiten 
om zich te ontwikkelen of te participeren. Hierbij wordt 
uitgegaan van de behoeften en talenten van deelne-

mers. De activiteiten worden uitgevoerd voor mannen en 
vrouwen van alle leeftijden en ongeacht achtergrond. Er 

zijn educatieve, recreatieve, creatieve, sportieve, informatieve 
en preventieve GGZ-activiteiten:
•	 Nederlandse	taallessen	
•	 maatschappelijke	vorming
•	 computertrainingen
•	 lessen	kleding	maken
•	 fietsreparatie
•	 koken
•	 sollicitatielessen
•	 teken-	en	schilderlessen
•	 sportieve	lessen	zoals	zwemlessen,	inloopactiviteit	met	zaalvoetbal	etc.	

De cursussen, trainingen en activiteiten sluiten aan op uiteenlopende ta-
lenten.	Centraal	staat	steeds	het	talent	en	de	behoefte	van	de	individuele	
deelnemer. Bij dat talent en die behoefte worden passende activiteiten ge-
zocht en opgezet. Op deze manier zetten deelnemers bij Piëzo hun vol-
gende 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 gevonden in 2016 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 in de Piëzo-locaties zo’n 85 Nederlandse taallessen per week ge-
geven. De lessen worden op verschillende niveaus uitgevoerd: beginners, 
half-gevorderden en gevorderden. De Nederlandse taallessen worden door 
getrainde taalvrijwilligers gegeven -en in specifieke situaties bij mensen 
thuis- in Zoetermeer en Leiden. Elke les omvat gemiddeld twee klokuren 
en bestaat, al naar gelang het niveau, uit lees- en schrijfoefeningen, basis-
grammatica, spreekvaardigheid, conversatie en informatie met betrekking 
tot	de	Nederlandse	maatschappij/vrijwilligerswerk	en	cultuur.	Tijdens	de	
lessen ontwikkelen deelnemers zich op het gebied van Nederlandse taal, 
maatschappijoriëntatie (onder andere bezoek aan het Stadsmuseum), ge-
schiedenis-	en	democratielessen,	arbeidsmarktoriëntatie,	normen	&	waar-
den-workshops	en	activiteiten	sport	&	taal.	

Het aantal taallessen is in 2016, mede door de komst van vele nieuwe 
statushouders, gegroeid. Om deze sterk groeiende vraag op te kunnen 
vangen, wordt deze Piëzo-inzet financieel extra ondersteund door de ge-
meente Zoetermeer.

Een deel van deze activiteiten vindt ook plaats in het kader van het Parti-
cipatieverklaringstraject. De participatieverklaring wordt -per 1 juli 2017- 
een verplicht onderdeel van de inburgering. Dat betekent dat alle nieuwko-
mers als onderdeel van hun inburgeringsexamen eerst het traject rond de 
participatieverklaring	moeten	doorlopen	bij	de	gemeente.	In	Zoetermeer	is	
het een gezamenlijk traject van meerdere Zoetermeerse organisaties, geïni-
tieerd en gecoördineerd door de gemeente Zoetermeer, Vluchtelingenwerk 
Zoetermeer en Piëzo. Via de taallessen kunnen deelnemers doorgroeien 
naar lerend vrijwilligerswerk in fase 2 van de PiëzoMethodiek. Stichting 
Piëzo	heeft	als	partner	in	het	Taalhuis	en	samen	met	de	partners	van	het	
Taalhuis	veel	nieuwe	taalvrijwilligers	opgeleid	en	ingewerkt.	Het	Taalhuis	
is een samenwerkingsverband van taalaanbieders in Zoetermeer. Er wordt 
daarnaast intensief samengewerkt met de Stichting Lezen en Schrijven om 
gebruik te maken van de expertise die deze stichting beschikbaar stelt 
voor het opleiden van deze nieuwe taakvrijwilligers en via de inzet van hun 
lesmaterialen. Ook wordt Piëzo op het gebied van taal versterkt met kennis 
en	advies	door	het	landelijke	steunpunt	‘Het	Begint	met	Taal’.		

Opvoeden Samen Aanpakken
Veel ouders en andere opvoeders hebben tijdens het opvoeden en opgroei-
en van (hun) kinderen dezelfde vragen over opvoeding, ze hebben dezelf-
de	onzekerheden	en	ze	stuiten	op	dezelfde	uitdagingen.	In	bijeenkomsten	
van	‘Opvoeden	Samen	Aanpakken’	(OSA)	gaan	ouders	en	andere	opvoeders	

samen met een vrijwillige gespreksleider in gesprek over deze vragen, on-
zekerheden 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 te-
genaan 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	voorlichting	over	de	diensten	en	mogelijkhe-
den	van	Meerpunt.	 In	2016	werden	42	OSA-bijeenkomsten	gehouden	bij	
onder meer:
•	 basisscholen	van	OPOZ	en	Unicoz	
•	 de	bibliotheek	
•	 de	PiëzoCentra	
•	 de	Internationale	Vrouwendag	

Daarnaast is er gestart met een gespreksgroep voor ouders van te vroegge-
boren kinderen in samenwerking met het LangeLand Ziekenhuis. Hiervoor 
zijn zeven vrijwilligers getraind tot gespreksleider. Er waren 15 vrijwilligers 
in 2016 als gespreksleider actief. 

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,	komen	
wekelijks	naar	PiëzoCentrum	Palenstein	waar	ze	door	een	beroepskracht	
en vrijwilligers gecoacht worden in het ontdekken en verder ontwikkelen 
van	hun	talenten.	In	2016:	
•	 namen	ruim	honderd	unieke	kinderen	deel	aan	de	Piëzo	TalentenAcademie
•	 gaven	achttien	professionals	een	gastles	
•	 waren	twaalf	professionals	aanwezig	tijdens	de	officiële	opening	van	de	
Piëzo	TalentenAcademie	en	de	daarop	volgende	beroepenvloer	

•	 brachten	we	negen	werkbezoeken	bij	professionals	op	de	werkvloer	

Professionals zijn zeer enthousiast om een gastles te geven en over hun 
beroep te vertellen. Zo gaven een wethouder, een wijkagent, een rechter en 
een advocaat een gastles. Ook maakten kinderen: 
•	 kennis	met	professionals	en	hun	ambachten	in	de	Ambachtenwerkplaats	
•	 waren	ze	te	gast	bij	een	wethouder	op	het	stadhuis	
•	 werden	ze	warm	ontvangen	bij	de	brandweerkazerne	in	Oosterheem	
•	 namen	ze	een	kijkje	op	de	werkvloer	van	een	boksinstructeur	

De	partners	van	de	Piëzo	TalentenAcademie	leveren	een	zeer	belangrijke	
bijdrage aan het ontdekken van talenten bij de kinderen en het ontwikke-
len	hiervan.	Partners	van	de	Piëzo	TalentenAcademie	zijn:	
•	 OBS	de	Meerpaal	
•	 CBS	De	Jacobsvlinder	
•	 IKC	de	Achtsprong	
•	 CKC	&	Partners	
•	 Circus	Nevermind	
•	 RotaryClub	Zoetermeer	

De	Piëzo	TalentenAcademie	wordt	financieel	ondersteund	door	Fonds	1818	
en de gemeente Zoetermeer.

Rekenlessen
Op verzoek van de gemeente Zoetermeer is Piëzo in oktober 2016 gestart 
met rekenlessen. Door middel van deze lessen, die door een professionele 
rekendocent en vrijwilligers worden gegeven, worden rekenangst en re-
kenachterstanden verminderd. De deelnemers worden -op maat- naar een 
hoger rekenniveau geholpen. 

Computerlessen 
In	2016	hebben	152	unieke	deelnemers	de	Piëzo-computerlessen	gevolgd.	
Dit	gebeurde	in	de	PiëzoCentra	in	Meerzicht,	Buytenwegh	en	Oosterheem.	
Er werden computerlessen gegeven, zoals de basiscursus computerge-
bruik, Nederlands op de computer en leren omgaan met Excel en Word.
Naast deze cursussen wordt op alle centra ook individuele computerbege-
leiding	gegeven.	Als	mensen	ondersteuning	nodig	hebben	bij	het	maken	
van een cv of bijvoorbeeld het zoeken van vacatures of het gebruik van de 
computer voor hun huiswerk, worden lerende vrijwilligers gekoppeld aan 
deelnemers of vrijwilligers om hiermee aan de slag te gaan.
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