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EpiCentrum Slaaghwijk 
EpiCentrum Slaaghwijk (Leiden, in de Merenwijk) heeft in 2015 een grote 
ontwikkeling doorgemaakt. Door de gesignaleerde- en groeiende behoefte 
van deelnemers uit de Merenwijk is er een aantal nieuwe activiteiten ontwik-
keld en weten steeds meer mensen de weg naar het EpiCentrum te vinden. 
Zo zijn er extra Nederlandse taallessen, Engelse lessen, computerlessen en 
een informatiebijeenkomst gestart. De officiële opening van het centrum 
heeft op 21 januari 2015 plaats gevonden. 

Ook het aantal mannen dat in het EpiCentrum deelneemt, stijgt aanzienlijk. 
In 2014 waren er 9 mannen actief en in 2015 is dit aantal gestegen naar 83. 
In EpiCentrum Slaaghwijk wordt gewerkt met alle methodiekfasen. Hierin 
wordt de samenwerking met andere organisaties uit Leiden goed benut.

Deelnemers PiëzoMethodiek 2015 EpiCentrum Slaaghwijk
Fase 0: 26 / Fase 1: 322 / Fase 2: 37 / Fase 3: 12 / Fase 4: 16
Totaal: 413 unieke deelnemers

Uitrol PiëzoMethodiek in Leiden
In 2015 is een start gemaakt met de uitrol van de PiëzoMethodiek in Leiden. 
De gemeente Leiden en haar maatschappelijke partners zijn op initiatief van 
(en samen met) wethouder Roos van Gelderen op werkbezoek geweest in 
PiëzoCentrum Palenstein, Zoetermeer. Dat werkbezoek werd door velen uit-
stekend gewaardeerd. 

Na de zomer heeft de gemeente Leiden een gemeentelijke projectleider aan-
gesteld die samen met Piëzo het uitrolproces in Leiden begeleidt. In november 
2015 is een eerste werksessie georganiseerd met netwerkpartners en amb-
tenaren die interesse hebben getoond in het werken met de PiëzoMethodiek. 

JAARVERSLAG 2015

FINANCIËN, PERSONEEL EN VRIJWILLIGERS

Jaarrekening 2015
De financiële administratie en personeelszaken van stichting Piëzo worden 
door SWK Facet uitgevoerd. De jaarrekening over 2015 -inclusief een goed-
gekeurde accountantsverklaring- is op verzoek beschikbaar.

Personeelsomvang 
Op 31 december 2015 telde Piëzo 21 personeelsleden met een gezamenlijke 
omvang van 13,47 fte. Er zijn 15 personeelsleden in vaste dienst; de overige 
personeelsleden hebben een tijdelijke arbeidsovereenkomst.

Onmisbare enthousiaste inzet van vrijwilligers 
Stichting Piëzo kan haar doelstellingen niet bereiken zonder de inzet van 
zo’n 900 vrijwilligers in Leiden en Zoetermeer. De vrijwilligers zijn op allerlei 
terreinen actief, bijvoorbeeld:
• in het verzorgen van de taallessen en vele andere activiteiten;
• in het 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;
• €nergieconsulent;
• als bestuurslid van het bestuur van Piëzo;
• en op vele andere plekken. 

Piëzo houdt steeds in haar werkwijze rekening met de persoonlijke ontwik-
keling en behoeften van de vrijwilligers. Zij kunnen naast dat zij Piëzo én de 
samenleving veel komen brengen, ook zelf nieuwe dingen leren en nieuwe 
mensen ontmoeten. Jaarlijks wordt een klankbordgroep voor vrijwilligers én 
deelnemers georganiseerd om de ideeën die leven te betrekken bij de ver-
dere vorming van Piëzo. Uiteraard is er altijd veel contact met vrijwilligers 
en wordt graag geleerd van hun ideeën. Ook worden er allerlei trainingen en 
andere deskundigheidsbevorderende activiteiten voor de vrijwilligers geor-
ganiseerd. In 2016 wordt dit verder ontwikkeld in de PiëzoAcademie.
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Stichting Piëzo
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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
Van Duvenvoordepad 13
079- 3421725

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

VOORWOORD
Met trots presenteer ik u hierbij het Piëzo-jaarverslag over het kalenderjaar 
2015. Wederom modern vormgegeven in een opzet en formaat die zich er-
voor lenen om de lezer zich -desgewenst- snel een goed overzicht te laten 
verwerven van de ontwikkelingen binnen onze organisatie. Vanzelfsprekend 
gerelateerd aan de kern van ons werk, de PiëzoMethodiek. De beschikbare 
cijfers zijn daarvoor -waar mogelijk- helder gerangschikt. Maar ook de lezer 
die over tijd beschikt om zich in ons belangrijke werk te verdiepen, komt 
aan zijn trekken. Daarvoor biedt dit jaarverslag uitgebreide (achtergrond)
informatie.

Nog geen 10 jaar oud -in 2016 wordt het 2e lustrum gevierd- heeft onze 
organisatie in 2015 onbetwistbaar aangetoond, dat met behulp van de 
PiëzoMethodiek een zeer belangrijke bijdrage kan worden geleverd aan het 
participatieproces van een zeer groot aantal kwetsbare medemensen. 

Steeds meer organisaties binnen en buiten Zoetermeer gaan inzien dat de 
PiëzoMethodiek, waarbij de vraag en de talenten van de deelnemers centraal 
staan, zich bij uitstek leent om participatiedoelstellingen te realiseren. De 
gemeente Leiden verdient in dit kader specifieke aandacht. Het College van 
Burgemeester en Wethouders aldaar heeft de PiëzoMethodiek omarmd. Van-
uit een door Piëzo gerund EpiCentrum in die stad wordt de methodiek breed 
geïmplementeerd en in toenemende mate door organisaties gewaardeerd.

Met een sterk toenemend aantal deelnemers en vrijwilligers heeft in het ver-
slagjaar ook de interne organisatie veel aandacht gekregen. De ontwikkeling 
van een PiëzoAcademie is erop gericht om de kwaliteit van het belangrijke 
werk dat onze organisatie verricht, op een hoog niveau te handhaven en 
waar mogelijk verder te verhogen. 

Ook in 2015 genoot onze organisatie koninklijke aandacht. Tijdens de uit-
reiking van de Appeltje van Oranje, waarvoor Piëzo was genomineerd, sprak 
koningin Maxima haar grote waardering uit voor de PiëzoMethodiek en het 
succes dat daarmee wordt gerealiseerd. Een schouderklopje die er mede toe 
bijdraagt dat wij in 2016 en verder met nog meer energie werk gaan maken 
van onze ‘opdracht’ om kwetsbare medemensen (meer) geluk te brengen! 

Ik wens u veel leesplezier!

Roel Pots,
voorzitter Piëzo-bestuur

INLEIDING
Piëzo is een sociaal-maatschappelijke organisatie die het als haar missie be-
schouwt om mensen die gedeeltelijk of geheel ‘buiten’ de samenleving staan 
of dreigen te komen, te stimuleren, te ondersteunen en te begeleiden met 
betrekking tot participatie, integratie en emancipatie. Dit gebeurt altijd op 
basis van hun unieke talenten met als doel zo volwaardig mogelijk deel te 
nemen aan de samenleving. Dit doen we nu al ruim 9 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 (in-
middels ook) Leidenaren die zich inzetten voor andere mensen. Wederkerig-
heid is een belangrijk thema. Doordat deelnemers zich bewust worden van 
de mogelijkheden die zij aangeboden krijgen, worden ze als vanzelf gesti-
muleerd om ook iets terug te geven aan de samenleving: 900 vrijwilligers 
leveren jaarlijks een actieve bijdrage aan het werk van Piëzo. 

Het jaarverslag 2015 geeft een goed beeld van wat er allemaal aan werk 
door de professionals en vrijwilligers is verricht. 

ONTWIKKELINGEN IN 2015 

In 2015 zijn in de PiëzoCentra, het PiëzoSteunpunt en de Ambachtenwerk-
plaats in Zoetermeer en in EpiCentrum Slaaghwijk in Leiden tal van cursus-
sen, activiteiten en projecten uitgevoerd. 

Dit wordt steeds gedaan samen met onze partners en de gemeentebestu-
ren van Zoetermeer en Leiden. Betrekken van (wijkgerichte) netwerken is 
voor Piëzo een belangrijke manier om outreachend nieuwe deelnemers en 
vrijwilligers te vinden en hen in de gelegenheid te stellen zich te ontwik-
kelen. Partners worden -steeds meer- betrokken bij de maatschappelijke 
rol die Piëzo vervult en maken langs die weg sneller contact met de deel-
nemers van Piëzo aan de PiëzoMethodiek. 

In 2015 is de grote toestroom van vluchtelingen naar Nederland niemand 
ontgaan. Steeds meer organisaties doen een beroep op stichting Piëzo om 
vluchtelingen te ondersteunen bij hun ontwikkeling en participatie en het 
opbouwen van een sociaal netwerk door middel van de PiëzoMethodiek. 

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 deelgenomen aan: 
• Cultuur Lokaal, uitvoeren van activiteiten en deelname aan de finale.
• De stedelijke viering van de Internationale Vrouwendag i.s.m. Lions 
 Soetermare.
• De baby-, peuter- en kleutermarkt in de bibliotheek. 
• De stedelijke Meerpunt-jeugdconferentie.
• De Dag van Palenstein.
• Andere wijkgerichte activiteiten in de wijk Palenstein ism Middin, MOOI 

en Palet Welzijn en andere partners. 
• Diverse activiteiten in het kader van Burendag en NL Doet. 
• Sinterklaasfeesten in diverse wijken. 
• De verenigingendag in Oosterheem.
• Zondag in ‘t Park. 
• Talentenmarkten i.s.m. Kern Kinderopvang 

Piëzo heeft het initiatief genomen voor een bijeenkomst in het kader van 
‘de Week zonder Geweld’. In het CKC is de film ‘Geheim Geweld….en nu?’ 
vertoond. Voorafgaand aan de film vertelde Hameeda Lakho, schrijfster en 
oprichter van de stichting Geheim geweld, haar persoonlijke ervaringen 
met geheim geweld en kindermishandeling. Na afloop van de film gingen 
Zoetermeerse professionals met de aanwezigen in gesprek. De organisatie 
heeft Piëzo samen gedaan met Het veilig verder team van Kwadraad, JSO: 
Expertise Centrum en het Langeland Ziekenhuis

Tot slot heeft Piëzo onder de vlag van OPEZ (Open Platform tegen Eenzaam-
heid in Zoetermeer) samen met 25 organisaties en de gemeente Zoeter-
meer in het najaar van 2015 de Week tegen Eenzaamheid georganiseerd 
en uitgevoerd. De organisatie van OPEZ voert Piëzo uit samen met Palet 
Welzijn, MOOI en de gemeente Zoetermeer.

Taal
Stichting Piëzo is in 2015 actief betrokken geweest bij de vorming van het 
Taalhuis Zoetermeer, een samenwerking van de bibliotheek met de lokale 
taalaanbieders/partners. 

Vele taalvrijwilligers van Piëzo zijn getraind en gebruiken de lesmaterialen 
van Stichting Lezen en Schrijven. In totaal werden 80 taallessen per week 
verzorgd door de taalvrijwilligers van Piëzo in Leiden en Zoetermeer. 

Ik kom eten avonden
Piëzo is aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een website:
www.ikkometen.nl met alle sociale eetgelegenheden in Zoetermeer. Op 
diverse plekken organiseert Piëzo veelal in samenwerking met andere or-
ganisaties (o.a. Ipse de Bruggen, Fonteynenburg en Middin) ‘ik kom eten’ 
avonden. Doel van de avonden is Zoetermeerders bij elkaar brengen onder 
het genot van een volwaardige maaltijd en deelnemers van Piëzo en cliën-
ten van Ipse de Bruggen de kans geven hun talenten en vaardigheden te 
ontwikkelen en restaurantervaring op te doen. 

Nominaties ‘Appeltje van Oranje’ en ‘Festival van het Leren’
Piëzo, haar werkwijze en deelnemers en vrijwilligers worden landelijk ge-
zien als een voorbeeld. De PiëzoMethodiek werd genomineerd voor het 
Appeltje van Oranje. Een jaarlijkse prijs van het Oranje Fonds voor suc-
cesvolle sociale initiatieven die verschillende groepen mensen samen bren-
gen. De PiëzoMethodiek heeft geen Appeltje gewonnen, uiteraard zijn we 
zeer vereerd met de nominatie. 

Vrijwilliger Peter Balk, PiëzoMethodiek deelnemer Angela Coomans en 
stichting Piëzo werden in 2015 genomineerd door het Festival van het 
Leren. Het Festival van het Leren is een wereldwijd initiatief van UNESCO. 
De campagne in Nederland richt zich op het bevorderen van een leven 
lang leren werd als organisatie ook genomineerd voor de titel ‘leermeester.’

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 wijk-
bewoners en lerende vrijwilligers gerund en er zijn extra WEC-activiteiten 
samen met partners en wijkbewoners en lerende vrijwilligers georgani-
seerd. Enkele voorbeelden van succesvolle WEC-activiteiten in 2015 zijn 
de oudereninloop en de wijkmaaltijd voor en door ouderen. Overdag wordt 
het beheer van het wijkcentrum uitgevoerd door Piëzo en in de avonduren 
en het weekend door de gemeente Zoetermeer.

Ambachtenwerkplaats
In oktober 2015 is Piëzo gestart met een Ambachtenwerkplaats in de wijk 
Palenstein met als doel om de zelfredzaamheid van bewoners uit Palen-
stein te versterken. Er wordt samengewerkt met Gilde Zoetermeer, Kle-
dingbank MEVE!, ParticipARTe en Ipse de Bruggen. Bewoners kunnen in de 
Ambachtenwerkplaats terecht voor het aanleren van een breed palet aan 
ambachten in de verschillende werkplaatsen. De Ambachtenwerkplaats is 
een plaats waar wijkbewoners, ambachtslieden en leermeesters samen ko-
men en hun atelier hebben. Uitgangspunt is dat het een laagdrempelige 
voorziening in de wijk is waar je leert werken met je handen. 

Deelnemers in fase 1, 2 en 3 van de PiëzoMethodiek oefenen in de Am-
bachtenwerkplaats, daarnaast worden door de activiteiten van de Am-
bachtenwerkplaats ook deelnemers in fase 0 achter de voordeur bereikt 
met de klussendienst. Er worden workshops in de Ambachtenwerkplaats 
gegeven door (lerende) vrijwilligers en leermeesters. HABO GWW heeft een 
leermeester ter beschikking gesteld die klusworkshops aan wijkbewoners 
aanbiedt zodat hun zelfredzaamheid versterkt wordt.
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Bezoekvrouwen- en mannen
Bezoekvrouwen- en mannen zijn een zeer belangrijke scha-
kel in het activeren van mensen aan de PiëzoMethodiek  
(in fase 0) én daarnaast helpen zij deelnemers reeds in 
fase 1 van de PiëzoMethodiek in het oppakken en weg-
werken van openstaande hulpvragen die de persoonlijke 

ontwikkeling nog in de weg staat. In de gefaseerde parti-
cipatiemethodiek -de PiëzoMethodiek- heeft stichting Piëzo 

met de Bezoekvrouwen- en mannen al jarenlange ervaring in 
het bereiken, activeren en begeleiden van potentiële deelnemers. Het gaat 
er vooral om dat de vrijwilligers heel goed contact kunnen leggen, doordat 
zij kennis hebben van de cultuur én taal. Ze bouwen een vertrouwensrelatie 
op en gaan de deelnemers activeren. In 2015 hebben de Bezoekvrouwen- en 
mannen 138 deelnemers begeleid in 366 bezoeken/ contactmomenten. De 
doorverwijzing vindt met name plaats door de consultatiebureaus, gemeente 
Zoetermeer (Werk, Zorg en Inkomen en schuldhulpverlening), Palet Welzijn, 
scholen, vrijwilligersorganisaties, Langeland Ziekenhuis en (huis)artsen. 

Statushouders: Daarnaast hebben de Bezoekvrouwen- en mannen in 2015 
alle kinderen van statushouders ingeschreven op de Voor- en Vroegschoolse 
Educatie peuterspeelzalen (VVE PSZ), basisscholen met NT2- klassen, NT2- 
klas van het ONC Clauslaan en de ISK- klas van het ID College Zoetermeer. In 
totaal zijn 68 kinderen ingeschreven op de basisschool of middelbare school. 
Daarnaast zijn er 12 peuters ingeschreven op de VVE PSZ.

Toeleiding VVE PSZ: Via stichting Piëzo zijn in 2015 77 peuters doorgestroomd 
naar de VVE PSZ, waarvan 43 peuters extra ondersteuning nodig hadden én 
gekregen hebben om de inschrijving en/of verwijsbrief van de Jeugdgezond-
heidszorg te regelen. 

Taalontmoetingen
Voor deelnemers in fase 0 van de PiëzoMethodiek die behoefte hebben aan 
taalondersteuning, maar (nog) niet in staat zijn om groepslessen op de centra 
te volgen, worden taalontmoetingen thuis georganiseerd. Tijdens de taalles-
sen thuis is het sociale contact tussen de deelnemer en de taalvrijwilliger ook 
van groot belang. In 2015 vonden 14 taalontmoetingen plaats.

VoorleesExpress
De Voorleesexpress is een landelijk project dat in Zoetermeer wordt uitge-
voerd door Piëzo. De vrijwilligers van de VoorleesExpress introduceren het 
voorleesritueel bij de gezinnen thuis met kinderen tussen 2 en 6 jaar waarna 
ouders het voorlezen over zullen nemen. Kinderen leren hierdoor beter le-
zen en spreken. In 2015 deden 80 gezinnen en 79 vrijwillige voorlezers en 
coördinatoren mee aan het project. Door de VoorleesExpress ontstaan duur-
zame contacten tussen vrijwilligers en gezinnen. Het project is in Zoetermeer 
onderdeel van het beleid m.b.t. de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). 
Binnen het project wordt samengewerkt met de gemeente Zoetermeer, de 
bibliotheek, de kinderopvang, de Jeugdgezondheidszorg en schoolbesturen 
voor primair onderwijs. Het project wordt financieel mogelijk gemaakt door 
de gemeente Zoetermeer en in 2015 door de Rabobank. 

Begeleiding gastouders in ouderkamers
Piëzo begeleidt gastouders van vijftien VVE basisscholen. Van deze scholen 
werken er veertien met een ouderkamer. De ouderkamer is een vorm van 
ouderbetrokkenheid waarbij ouders elkaar ontmoeten binnen de school en 
thema’s behandelen rondom opvoeding en onderwijs. De ouders van de in 
de scholen gevestigde peuterspeelzalen zijn hierbij eveneens welkom. Elke 
ouderkamer heeft minimaal één vrijwillige ouder/verzorger die de rol van 
gastouder vervult. 

Piëzo verzorgt de begeleiding van de gastouders door het geven van groeps-
trainingen en individuele begeleiding. In de begeleiding is veel aandacht voor 
het belang van ouderbetrokkenheid, de rol en de taken van een gastouder 
en de ontwikkeling van de gastouder zelf. In 2015 zijn 39 gastouders door 
Piëzo begeleid.

Pedagogische driehoek 
Vanuit het project ‘De pedagogische driehoek’ met als het centrale speerpunt 
‘De vergroting van de ouderbetrokkenheid bij de ontwikkeling van hun kinde-
ren’ zijn er samen met partners gespreksbijeenkomsten georganiseerd voor 
ouders/verzorgers en samenwerkingspartners. Het project is uitgevoerd in 
samenwerking met stadssocioloog Ilias El Hadioui uit Rotterdam, het onder-
wijs en de gemeente Zoetermeer.
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De laatste fase bij Piëzo is eigenlijk het weer los komen 
van Piëzo. Deelnemers hebben zich ontwikkeld en zijn nu 
op zoek naar een baan, zijn begonnen met een opleiding 
en voelen zich sterker. Ze hebben een duidelijker beeld 
gekregen van wat ze willen en kunnen.

AKA-opleiding 
Piëzo biedt in samenwerking met het ID college een AKA- 

opleiding aan voor deelnemers aan de PiëzoMethodiek in fase 
4. De AKA –opleiding is een brede beroepsopleiding op mbo 1 en leidt op tot 
algemeen gekwalificeerd assistent. In 2015 zijn 36 AKA-studenten, vanuit 2 
opleidingsgroepen in januari en in september, begonnen aan hun opleiding. 
22 studenten (die zijn gestart in 2014) hebben in 2015 hun mbo1-diploma 
behaald. De studenten kregen één dag per week les op het ID college en 3 
dagen beroepspraktijkvorming bij samenwerkingspartners die stageplekken 
beschikbaar hebben gesteld voor onze deelnemers. Zo zijn er stageplekken 
in Woonzorgcentrum Buytenhaghe, JES Rijnland en Middin maar ook bij di-
verse basisscholen, een kerkelijke instelling en in de horeca. De opleidings-
kosten voor de deelnemers, het les- en boekengeld, werden vergoed door 
een financiële bijdrage van Fonds 1818.

Mbo2 Helpende Zorg en Welzijn 
De derde en laatste groep binnen het project ‘Een baan in de zorg’, een initia-
tief van Woonzorgcentrum Haaglanden, Piëzo, het ID college en de gemeente 
Zoetermeer, heeft in juli 2015 het mbo2-diploma ontvangen. De opleidings-
kosten voor de deelnemers, het les- en boekengeld, werden vergoed door 
een financiële bijdrage van Fonds 1818.

Gestart met opleiding 24 deelnemers

Diploma behaald 20 deelnemers

Doorgestroomd naar MBO 3 
met een leer-arbeidsovereenkomst

 6 deelnemers

Arbeidsovereenkomst tijdelijk of 
flexpool

 6 deelnemers

Van de deelnemers kreeg maar liefst 60% meteen een (leer)arbeidsovereen-
komst bij een zorginstelling.
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Buiten de PiëzoCentra is in samenwerking met vele part-
nerorganisaties, maar ook binnen de verschillende pro-
jecten, lerend vrijwilligerswerk aangeboden. Lerende 
vrijwilligers in fase 3 zijn bijvoorbeeld bezoekman of 
-vrouw. Verder verzorgen zij taalontmoetingen, werken 
als gastheer of -vrouw, activiteitenbegeleider, energie-

consulent of ze doen lerend vrijwilligerswerk bijvoorbeeld 
in een wijkwinkelcentrum. Ook zijn veel vrijwilligers actief 

geweest op basisscholen, bij maatschappelijk werkorganisaties 
of woon(zorg)voorzieningen voor ouderen. Daar waren zij actief met het 
organiseren van activiteiten en bijeenkomsten of de ondersteuning bij da-
gelijkse werkzaamheden van de betreffende organisatie. Ook in de Piëzo-
Centra zijn lerende vrijwilligers in fase 3 actief. Zij hebben bijvoorbeeld de 
verantwoordelijkheid over administratieve taken, de kinderoppas in een 
Piëzo Centrum of ondersteunen de coördinator van een project.

€nergieparty’s
Vanuit het project €nergieparty’s worden €nergieparty’s (vergelijkbaar met 
een Tupperware party), €nergiescans en het €nergiepunt uitgevoerd. Deel-
nemers op een leuke manier bewust maken van energiegebruik en ook 
vooral hoe zij energie kunnen besparen is het doel van deze activiteiten. 
Het toepassen van eenvoudige tips kan leiden tot een forse daling van de 
energie rekening. In totaal geven getrainde €nergieconsulenten in 2015:
• 59 party’s en bereiken ze 583 Zoetermeerders.
• 30 scans en bereikten hiermee 85 Zoetermeerders.
• Wekelijkse standplaats in de bibliotheek met in totaal 90 Zoetermeerders 

bereikt.

Piramidekoffers VVE 
Op verzoek van de Bibliotheek Zoetermeer brengen lerende vrijwilligers 
uit fase 3 de piramidekoffers ( met les ondersteunende materialen voor de 
Piramide-thema’s) langs bij de instellingen voor vroeg- en voor- schoolse 
educatie in de stad. De lerende vrijwilliger leert door deze taak meer verant-
woordelijkheid te dragen.

Moestuinproject Visioen
Ruim 70 deelnemers van Piëzo, kinderen en bewoners van Woonzorgcen-
trum Buytenhaghe hebben in 2015 genoten van Moestuinproject Visioen. Dit 
project op en rond de tuin van Buytenhaghe brengt generaties bij elkaar door 
gebruik te maken van de moestuin. Deelnemers van Piëzo werken wekelijks 
op de tuin, assisteren bij de schooltuinlessen van stichting Zoete Aarde en 
ondernemen activiteiten met demente ouderen in de huiskamer van Buyten-
haghe. In de grote vakantie komen kinderen van Kern Kinderopvang op be-
zoek op de tuin en in de huiskamer. Ook gaan ouderen met de kinderen en 
Piëzo-deelnemers mee naar de locatie van Kern Kinderopvang. Een mooie 
samenbinding tussen generaties in een wijk.

Vrouw In Actie
Piëzo is in september 2015 in opdracht van gemeente Zoetermeer gestart met 
het project Vrouw In Actie (VIA), waarbij 46 vrouwen met afstand tot de arbeids-
markt geactiveerd zijn richting (lerend) vrijwilligerswerk, werk of opleiding. VIA 
is ingebed in de PiëzoMethodiek, zodat deelnemers in staat worden gesteld zich 
te ontwikkelen om volwaardig deel te kunnen nemen aan de maatschappij. In 
2015 hebben vijf groepen vrouwen in Zoetermeer deelgenomen aan een reeks 
van vijf workshops. Hierna zijn twee verdiepingscursussen van start gegaan. 

DE PIËZOMETHODIEK
Stichting Piëzo heeft een methodiek ontwikkeld waarmee mensen via verschil-
lende niveaus de gelegenheid krijgen om zich te ontwikkelen naar volwaar-
dige participatie aan de maatschappij. De PiëzoMethodiek is een stappenplan 
dat bestaat uit 5 fasen. Het biedt mensen als einddoel een zo volledig moge-
lijke participatie, integratie en emancipatie binnen de samenleving. Aan het 
einde van iedere fase hebben de deelnemers iets nieuws geleerd, waardoor zij 
nieuwe vaardigheden beheersen die zij kunnen inzetten. De PiëzoMethodiek 
is mensgericht, richt zich op ontwikkeling, biedt perspectief en is verbindend. 

Mensgericht 
De PiëzoMethodiek richt zich zowel op het individu als op de samenleving als 
geheel. De methodiek werkt mensgericht, omdat zij aansluit bij de vraag en 
uitgaat 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 plaats-
vindt 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 toe-
komst en die gaan ze benutten. De inzet van een deelnemer wordt gebaseerd 
op wat hij of zij wil en kan. 

Verbindend 
De methodiek verbindt mensen met elkaar. Ervaringen, talenten en kennis 
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 samen-
leving gemaakt. Hierdoor worden wensen van het individu en de samenleving 
tegelijk vervuld. 

Werken volgens de PiëzoMethodiek biedt een podium waarop deze 4 aspecten 
met elkaar in verbinding worden gebracht. Daardoor kunnen mensen zich 
beter naar eigen wens en tevredenheid inzetten binnen de samenleving. 

De reikwijdte van de PiëzoMethodiek is in 2015 verder verkend én uitgebouwd:
• Deelname aan activiteiten van het programma Alles is Gezondheid.
• Toevoeging aan de PiëzoMethodiek van arbeidstoeleiding via de 
 Ambachtenwerkplaats.
• De verbinding tussen de PiëzoMethodiek en inburgering.
• Activiteiten gericht op duurzaamheid (Energiepunt in de Bibliotheek
 Zoetermeer).
• Activiteiten gericht op groeneducatie in samenwerking met Vierstroom.
• Activiteiten gericht op Nederlandse geschiedenis en democratie in 
 samenwerking met ProDemos.
• Het Stadsmuseum Zoetermeer en het Nationaal Archief. 

Door de dynamiek en flexibele werkwijze van Piëzo worden steeds nieuwe 
verbindingen gelegd en komen nieuwe initiatieven tot stand. In 2015 is het 
aantal uitrolorganisaties die in Nederland met de PiëzoMethodiek werken 
uitgebreid, er is een succesvolle conferentie georganiseerd, het handboek van 
de PiëzoMethodiek is opgeleverd en het PMsys (deelnemervolgsysteem van 
Piëzo) is verder -door input van de uitrolorganisaties- verbeterd.

Groeiprogramma 3
In december 2015 was de officiële afsluiting van Groeiprogramma 3 waar Piëzo 
aan deelnam. Het was op dat moment alweer ruim 3 jaar geleden dat het Groei-
programma gestart is door het Oranje Fonds. Nu ruim drie jaar later is door 
deelname aan het Groeiprogramma de PiëzoMethodiek in Zoetermeer – met 
ondersteuning van diverse belangrijke partners - verder inhoudelijk versterkt 
en geworteld geraakt in de samenleving.

Inmiddels wordt in Zoetermeer, Leiden, Amsterdam, Pijnacker-Nootdorp, Lansin-
gerland, Alphen aan de Rijn en Rijswijk met de PiëzoMethodiek gewerkt. In on-
derstaande tabel een overzicht van het aantal locaties in Nederland waar gewerkt 
wordt met de PiëzoMethodiek met unieke deelnemers en unieke vrijwilligers.

Locaties PiëzoMethodiek Unieke deelnemers Unieke vrijwilligers

18 locaties 9857 1495
 
Een prachtig resultaat waar Piëzo trots op is. Tien organisaties –met een nog 
onbekend aantal locaties- hebben aangegeven in 2016 met de PiëzoMethodiek 
te willen gaan starten en hebben al vergevorderde plannen om dit te realiseren. 

DEELNEMERS PIËZOMETHODIEK ZOETERMEER
Fase 0: 220 / Fase 1: 3252 / Fase 2: 355 / Fase 3: 170 / Fase 4: 197 deelnemers
Totaal: 4144 unieke deelnemers
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In fase 2 krijgen de deelnemers de gelegenheid om te leren 
en te werken als vrijwilliger binnen een veilige omgeving. 
Lerend vrijwilligerswerk binnen de organisatie kan zijn: 
gastvrouw of gastheer, administratief ondersteuner, balie-
medewerker of ondersteuner van een vrijwilliger bij educa-
tieve lessen, sportlessen of creatieve lessen voor volwasse-

nen en kinderen. Ook zijn lerende vrijwilligers fase 2 actief bij 
projecten die Piëzo organiseert in samenwerking met partners, 

komen ze in aanmerking voor extra taal- en vaardigheidstrainin-
gen en is er de mogelijkheid dat zij extra ondersteund worden door een Piëzo-
Maatje. Supervisiegroepen voor georganiseerd voor vrijwilligers georganiseerd 
en er zijn ‘taal in praktijklessen’ ontwikkeld voor deelnemers uit fase 2.

Ontbijt op school
Het project ‘ontbijt op school’ is één van de projecten van Piëzo en samen-
werkingspartners waar fase 2 lerende vrijwilligers actief zijn. Piëzo biedt in 
opdracht van de gemeente op twee basisscholen een ontbijt. Door tweeweke-
lijks een gezond ontbijt op school aan te bieden worden kinderen die niet thuis 
ontbijten in de gelegenheid gesteld dit op school te doen. Ouders van kinderen 
die niet ontbijten worden gewezen op de ontbijtmogelijkheid voor hun kind op 
school. Zowel binnen de school als binnen Meerpunt verband wordt extra aan-
dacht besteed aan het doorverwijzen van kinderen die thuis geen ontbijt aan-
geboden krijgen en daarnaast worden door onderwijs en partners Meerpunt 
interventies gepleegd richting de gezinnen. Gemiddeld komen er tussen de 
40 en 50 kinderen per ontbijt. Kinderen eten met elkaar aan gedekte tafels en 
worden begeleid door een beroepskracht en (lerende) vrijwilligers van Piëzo.

PiëzoMaatjes
Nieuw sinds september 2015 is het project PiëzoMaatjes. PiëzoMaatjes zijn 
vrijwilligers die fase 2 en 3 deelnemers aan de PiëzoMethodiek ondersteu-
nen in het lerend vrijwilligerswerk en met vragen rond de thuissituatie. In 
2015 zijn de eerste 6 maatjes getraind en begonnen met de begeleiding van 
de deelnemers. Het project is gestart in PiëzoCentrum Meerzicht en wordt 
gefaseerd geïmplementeerd in de andere PiëzoCentra. Na een jaar hebben 
alle PiëzoCentra PiëzoMaatjes en wordt het project verankerd binnen de or-
ganisatie. Het project PiëzoMaatjes wordt financieel mogelijk gemaakt door 
een bijdrage van het Oranje Fonds en fonds 1818.

Brede school
Piëzo verzorgt in samenwerking met het Openbaar Primair Onderwijs Zoe-
termeer brede school activiteiten op zes VVE-basisscholen. (De Meerpaal, de 
Watersnip, de Vijverburg, de Triangel, het Zwanenbos en het Groene Hart.) 
Piëzo verzorgt een Open Atelier en de basisscholen kunnen andere losse 
activiteitenreeksen afnemen. De activiteiten worden begeleid door een be-
roepskracht van Piëzo en lerende vrijwilligers. Doel van de activiteiten is het 
bevorderen en stimuleren van ontwikkeling, ontmoeting en het inzetten van 
talenten van kinderen.

Naast de activiteiten die Piëzo verzorgt op de basisscholen bieden lerende 
vrijwilligers van Piëzo voorafgaand aan de brede school activiteit fruit en 
limonade aan voor de kinderen die deelnemen.

In fase 1 worden mensen ingeschreven in een PiëzoCentrum,  
EpiCentrum/Steunpunt of de Ambachtenwerkplaats als 
deelnemer aan een activiteit. Deelnemers krijgen een keu-
ze uit een breed scala van vraaggerichte activiteiten om 
zich te ontwikkelen of te participeren. Activiteiten zijn op-
gezet voor mannen en vrouwen van alle leeftijden en met 

elke achtergrond. Activiteiten zijn divers, zoals onderwijs 
in lezen en schrijven en cursussen Nederlands of maatschap-

pelijke vorming, computertrainingen, maar ook ontspannings-
activiteiten zoals lessen kleding maken, fietsreparatie, koken, solliciteren, 
creatieve lessen en sport. 

De cursussen, trainingen en activiteiten hebben betrekking op uiteenlopende 
talenten. 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 eerste 
stap(pen) op weg naar een grotere deelname aan de samenleving. Een loca-
tie 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 2015 in de verschillende locaties en de randvoorwaarde 
die nodig zijn om de activiteiten geschikt te maken voor iedereen.

Computerlessen 
In de centra in Buytenwegh, Oosterheem, Meerzicht en Slaaghwijk zijn com-
puterlessen gegeven. De computerlessen die bij Piëzo gegeven worden, zijn 
gebaseerd op de methode van Visual Steps en zijn bedoeld om de deelnemers 
extra te ondersteunen op hun weg naar grotere participatie aan de heden-
daagse samenleving. Alle lessen worden uitgevoerd door vrijwilligers. De vol-
gende cursussen zijn gegeven: basiscomputergebruik, vervolg op basiscom-
putergebruik, omgaan met sociale media, Picasa (beheren en bewerken van 
foto’s), Excel en tekstverwerken. 

Een zomer vol taal 
Vanwege grote belangstelling om ook in de zomervakantie Nederlandse taal-
lessen te volgen hebben taalvrijwilligers zich beschikbaar gesteld om les te 
geven. Zo ontstond de mogelijkheid voor onze deelnemers om in alle Piëzo-
Centra in de zomervakantie extra taallessen te volgen. 

Mannenemancipatie EpiCentrum
Piëzo kent haar oorsprong in het activeren en vergroten van maatschappelijke 
participatie van vrouwen. Meteen sinds de start zijn mannen ook welkom in de 
centra, maar in het totale beeld bleef de participatie van mannen achter. Samen 
met de gemeente Zoetermeer en met financiële steun van het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap- is het project EpiCentrum gestart. Doel van 
het project is de participatie van mannen in de Zoetermeerse samenleving te 
vergroten. Hiervoor zijn specifiek een aantal mannenactiviteiten opgezet, zoals 
Piëzo2work voor mannen, sport- en bewegingsactiviteiten voor mannen, kook-
lessen voor mannen, Nederlandse taallessen voor mannen etc. In 2015 zijn 
zo’n vijf specifieke mannenactiviteiten per week in de PiëzoCentra georgani-
seerd. In 2015 zijn de eerste mannen ook deel gaan nemen aan de opleidingen 
van Piëzo in fase 4. In totaal hebben 856 mannelijke deelnemers in 2015 deel-
genomen aan de PiëzoMethodiek en aan activiteiten voor ouders en kinderen.

Nederlandse taallessen, maatschappijoriëntatie en andere activitei-
ten voor vluchtelingenjongeren
In het eerste halfjaar van 2015 zijn vluchtelingenjongeren van 16 en 17 jaar- 
vanwege het ontbreken van een Internationale Schakelklas (ISK- klas) in Zoe-
termeer of omstreken- in een klas bij Piëzo opgevangen. In deze klas hebben 
zij zich kunnen ontwikkelen op het gebied van de Nederlandse taal, maat-
schappijoriëntatie (bezoek aan het Stadsmuseum Zoetermeer, Tweede Kamer 
in Den Haag, geschiedenis- en democratie-lessen, arbeidsmarktoriëntatie), 
rekenlessen, creatieve (o.a. meerdere activiteiten bij het CKC, teken- en schil-
derlessen) en sportieve activiteiten (fitness en voetbal). Na de zomervakantie 
zijn zij uitgestroomd naar de ISK- klas op het ID College Zoetermeer. De lessen 
zijn verzorgd door vele enthousiaste vrijwilligers van Piëzo, onder leiding van 
een jongerencoach en een NT2- docent.

Opvoeden Samen Aanpakken (OSA) 
In 2015 zijn 49 bijeenkomsten van Opvoeden Samen Aanpakken (OSA) ge-
houden. Tijdens deze bijeenkomsten gaan ouders met elkaar in gesprek over 
opvoeden en opgroeien. De volgende doelgroepen zijn in 2015 bereikt:
• ouder uit ouderkamers;
• deelnemers in de PiëzoCentra;
• tienermoeders;
• ouders met kinderen met een beperking;
• samengestelde gezinnen;
• grootouders.

Ouders die deelnemen aan OSA ervaren erkenning en herkenning. Zij delen 
ervaringen en geven elkaar praktische tips over het opvoeden en opgroeien 
van hun kinderen. Vanuit deelname aan een OSA bijeenkomst Regelmatig voor 
dat ouders/opvoeders meegaan doen aan als deelnemer in de PiëzoMethodiek. 
In 2015 zijn 15 nieuwe vrijwilligers getraind tot gespreksleider. In totaal zijn in 
2015 25 gespreksleiders actief. De training wordt die verzorgd door Piëzo en 
de Jeugdgezondheidszorg. Voor dit project werkt Piëzo samen scholen, kinder-
opvangorganisaties, zorg- en welzijnsinstellingen en de bibliotheek Zoetermeer.

Een aantal activiteiten in de PiëzoCentra en het EpiCentrum is gericht op talen-
tontwikkeling van ouders samen met hun kinderen van 0 tot 12 jaar. Doordat 
ouders en kinderen samen aan activiteiten deelnemen, wordt de ouderbetrok-
kenheid vergroot. Daarnaast krijgen de kinderen meer kans hun talenten te 
ontplooien. 

Kinderoppas 
De aanwezige kinderoppas in de PiëzoCentra en het EpiCentrum voor 0- tot 
4-jarige kinderen maakt het mogelijk dat deelnemers aan de activiteiten hun 
zorgtaken en initiatieven tot zelfontplooiing kunnen combineren. De kinder-
oppasvoorziening is ook een vindplaats voor kinderen met een mogelijke ont-
wikkelingsachterstand. Deze kinderen worden doorverwezen naar passende 
voorzieningen om de achterstanden in te lopen. Ouders die vragen hebben 
over het opvoeden en opgroeien van hun kind(eren) worden doorverwezen 
naar het inlooppunt van Meerpunt. Is de hulpvraag duidelijk? Dan worden de 
ouders direct doorverwezen naar een ketenpartner. Voor veel ouders is de 
kinderoppas ook een oefenplek om hun kinderen iets meer ‘los’ te laten als 
voorbereiding op de VVE- peuterspeelzaal.


