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Samenvatting 
 

De PiëzoMethodiek heeft als doel het vergroten van de maatschappelijke participatie van mensen die 

door omstandigheden nog niet volwaardig participeren in de samenleving. De nieuwe 

vergunninghouders zijn daarbij een belangrijke doelgroep, omdat problemen rondom achterblijvende 

participatie in versterkte mate bij deelnemers met een migrantachtergrond en vluchtgeschiedenis 

spelen (zie ook hoofdstuk 4). Er wordt naar toegewerkt dat zij zo optimaal mogelijk meedoen in de 

maatschappij. Dat kan zijn door middel van het verrichten van betaald werk, het volgen van een 

opleiding, vrijwilligerswerk en/of deelname aan sociaal culturele activiteiten. 

 

De PiëzoMethodiek bestaat uit vijf fases: eerste maatschappelijke activering (fase 0), deelname aan 

activiteiten in het PiëzoCentrum als educatieve plek (fase 1), lerend vrijwilligerswerk binnen het 

PiëzoCentrum (fase 2), lerend vrijwilligerswerk bij partnerorganisaties (fase 3), naar een opleiding 

en/of een reguliere baan (fase 4). De deelnemers worden ondersteund door trajectbegeleiders. In 

hoofdstuk 2 vindt u meer informatie over de PiëzoMethodiek. 

 

Een belangrijk uitgangspunt van de aanpak van de PiëzoMethodiek is dat deze nadrukkelijk is 

ingebed in het totaalaanbod van activiteiten en trajecten in een gemeente. Het is een 

ontwikkelingsgerichte methodiek en in elke fase kunnen activiteiten worden ingezet uit het bestaande 

aanbod van maatschappelijke organisaties binnen een gemeente. De introductie van de 

PiëzoMethodiek in nieuwe gemeenten gebeurt dan ook nooit los van de gemeentelijke context. In 

paragraaf 2.7 is meer te lezen over de gemeentelijke context van Zoetermeer, waarin de 

PiëzoMethodiek ontstaan is en al tien jaar toegepast wordt. De PiëzoMethodiek wordt daarnaast 

inmiddels ook in acht andere gemeenten ingezet en de belangstelling neemt nog altijd toe.  

 

Op dit moment vindt een tweejarig onderzoeksproject plaats naar de effectiviteit van de 

PiëzoMethodiek (2016-2018). Dit is gefinancierd vanuit het programma Vakkundig aan het werk van 

ZonMw, gericht op het vergroten van kennis over effectieve aanpakken voor de (arbeids)participatie 

van nieuwe vergunninghouders. In de eerste fase van het onderzoek is nagegaan hoe de beoogde 

werking van de PiëzoMethodiek is. In deze tussenrapportage presenteren we de eerste resultaten. 

 

Inzicht in de werkzame mechanismen van de PiëzoMethodiek is belangrijk voor de verdere 

verspreiding van de methodiek. Werkzame mechanismen zijn de belangrijkste of de meest 

succesvolle onderdelen van een interventie die ervoor zorgen dat de interventie - in dit geval de 

PiëzoMethodiek - de gewenste uitwerking heeft. De werkzame mechanismen zijn daarbij gekoppeld 

aan de gekozen doelen van de interventie, sluiten aan bij de doelgroep en dragen bij aan een goede 

uitvoering van de interventie. 

 

Op basis van documentanalyse en gesprekken met de bedenkers van de PiëzoMethodiek zijn de 

veronderstelde werkzame mechanismen gereconstrueerd en geëxpliciteerd. Het gaat daarbij om de 

volgende zes mechanismen, die in hoofdstuk 3 ook visueel worden weergegeven:  

 

 Het PiëzoCentrum als veilige thuishaven. Deelnemers die vaak ontwrichtende gebeurtenissen 

mee hebben gemaakt ervaren in het PiëzoCentrum en bij hun individuele begeleiders 

veiligheid, gastvrijheid en zorg voor elkaar. Daardoor voelen ze zich zekerder over zichzelf en 

hun plek in de maatschappij en krijgen ze meer vertrouwen om maatschappelijk actief te 

worden. 

 Integrale begeleiding. Deelnemers die vaak kampen met meerdere problemen krijgen beter 

grip op de thuissituatie en worden meer maatschappelijk zelfredzaam doordat tijdens de 

begeleiding alle levensdomeinen in kaart worden gebracht en, eventueel middels 
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doorverwijzing, aangepakt worden. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor maatschappelijke 

participatie. 

 Mens- en talentgerichte interventie. Deelnemers die vaak slecht zicht hebben op de eigen 

mogelijkheden, krijgen binnen de PiëzoMethodiek beter zicht op wat ze zelf willen en kunnen 

en de mogelijkheden die er binnen de (Nederlandse) samenleving zijn. Door hierbij aan te 

sluiten is de motivatie voor maatschappelijke participatie groter en neemt de kans van slagen 

toe. 

 Netwerkinterventie. Deelnemers die vaak beperkte sociale netwerken hebben maken in het 

PiëzoCentrum contact met de andere deelnemers, vrijwilligers en professionals. Daarbij is het 

belangrijk dat de PiëzoMethodiek een generieke interventie is, waardoor de deelnemers en 

hun kennis, ervaringen en netwerken zeer divers zijn en ze voor elkaar als rolmodel fungeren 

om daadwerkelijk maatschappelijk actief te worden. 

 Ontwikkelingsgerichte interventie. Deelnemers die beperkte werkervaring en/of 

werknemersvaardigheden hebben, of werkervaring die in de nieuwe situatie van beperkte 

betekenis is, krijgen de kans om met uiteenlopende activiteiten vanuit een 

ontwikkelingsgericht perspectief aan de slag te gaan. De werkervaring en vaardigheden die 

deelnemers op deze wijze bijvoorbeeld tijdens het lerend vrijwilligerswerk op doen vergroten 

hun kansen op maatschappelijke participatie en activering naar werk.  

 Nederlandstalige omgeving. Deelnemers die laaggeletterd zijn en/of de Nederlandse taal 

onvoldoende beheersen, komen in het PiëzoCentrum in een (Nederlands)talige omgeving 

terecht voor educatieve activiteiten en lerend vrijwilligerswerk waarin (de Nederlandse) taal 

actief wordt toegepast. Dit draagt bij aan een betere (Nederlandse) taalbeheersing, waardoor 

de mogelijkheden om maatschappelijk actief te zijn worden vergroot. 

 

Over het algemeen kan gesteld worden dat er in de literatuur ondersteuning te vinden is voor 

bovengenoemde werkzame mechanismen achter de PiëzoMethodiek (zie hoofdstuk 5). Wel moet 

benadrukt worden dat de aangehaalde onderzoeken vaak kwalitatief van aard zijn. De bewijskracht 

van het beschikbare onderzoek is beperkt. Daarnaast gaan veel onderzoeken specifiek over 

arbeidsparticipatie en over de brede groep van uitkeringsgerechtigden. Onderzoeken die zich meer 

richten op het bevorderen van maatschappelijke participatie in bredere zin en op de specifieke 

doelgroep vluchtelingen, zijn we relatief weinig tegen gekomen. Ook worden in de literatuur nog 

verschillende andere factoren onderscheiden die vooral betrekking hebben op de werkgever, zoals het 

creëren van vertrouwen bij de werkgever dat een potentiële werknemer goed werk zal verrichten. 

Hoewel de hiervoor genoemde inhoudelijk werkzame mechanismen zich vooral richten op factoren bij 

de deelnemers zelf, is er bij de praktische werkzame mechanismen van de PiëzoMethodiek ook 

aandacht voor factoren die gelegen zijn bij de samenwerkingspartners zoals de 

vrijwilligersorganisaties of werkgevers.  

 

Zicht op de praktische werkzame mechanismen of randvoorwaarden is eveneens van belang voor een 

goede uitvoering van de PiëzoMethodiek. Bij de invoering van een interventie in een nieuwe wijk of 

gemeente kan dan nagegaan worden of deze uitvoeringsaspecten aanwezig of realiseerbaar zijn. 

Voor de PiëzoMethodiek zijn op basis van de documentanalyse en de gesprekken met de bedenkers 

de volgende aspecten als belangrijk aangemerkt: 

 Draagvlak. De PiëzoMethodiek vraagt een andere manier van werken. Dit werkt alleen als alle 

betrokkenen binnen de eigen organisatie én de partnerorganisaties gemotiveerd zijn om 

hiermee aan de slag te gaan. Het is belangrijk dat deze organisaties met een open blik naar 

de deelnemers en hun mogelijkheden kijken en ook bereid zijn hier tijd in te investeren.  

 Kennis, inzet, netwerk. De kennis, de inzet en het netwerk van professionals, vrijwilligers en 

deelnemers is relevant, omdat zij met elkaar vorm geven aan de uitvoering van de methodiek. 

Door aan te sluiten bij hun kennis, kunde en netwerk wordt optimaal gebruik gemaakt van dit 

kapitaal binnen de organisatie. Zeer relevant is dan ook om dit kapitaal te erkennen en open 
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te staan voor de vernieuwende ideeën en contacten die deze professionals, vrijwilligers en 

deelnemers meebrengen. 

 Mogelijkheden creëren. De PiëzoMethodiek gaat niet alleen uit van de mogelijkheden die er in 

de samenleving zijn, maar creëert ook actief mogelijkheden. Wanneer er in de regio geen 

passend opleidingsaanbod is wordt hierover het gesprek aangegaan met lokale 

onderwijsaanbieders. Wanneer bij vrijwilligersorganisaties of werkgevers het beeld bestaat dat 

deelnemers die de Nederlandse taal nog onvoldoende spreken niet plaatsbaar zijn binnen hun 

organisatie, is het belangrijk te laten zien welke mogelijkheden zij wel hebben.  

 Kundige professionals en vrijwilligers. De PiëzoMethodiek wordt door professionals en vele 

vrijwilligers ingezet: ze zijn getraind, kennen de doelen en weten welke resultaten ze hiermee 

kunnen bereiken. 

 Locatie en werkruimtes. Het PiëzoCentrum is het kloppend hart voor de deelnemers. Het 

PiëzoCentrum (hiervoor wordt lokaal vaak een andere naam gekozen) kan op allerlei plekken 

in de wijk gesitueerd worden, zoals een buurthuis, bibliotheek, kringloopbedrijf of 

gezondheidscentrum. Op de gekozen locatie moeten werkruimtes beschikbaar zijn om de 

activiteiten uit te kunnen voeren, mensen te spreken, administratie te voeren.  

 Financiële middelen. Het is noodzakelijk dat er financiële ondersteuning, het liefst op een 

duurzame manier, is voor de uitvoering van de diverse activiteiten en projecten. Daarbij mag 

voor de deelnemers armoede nooit een belemmering zijn om achter de voordeur weg te 

komen en deel te nemen aan activiteiten.  

 

Dit document betreft een tussenrapportage. Tijdens de volgende fase van het onderzoek worden de 

hier genoemde veronderstelde werkzame mechanismen ook getoetst aan de ervaringen van de 

uitvoerders (met behulp van leerwerkplaatsen) en deelnemers (via diepte-interviews). Ook zullen deze 

onderzoeksactiviteiten meer zicht geven op de werkzame mechanismen per fase van de methodiek. 

Hierbij blijven we alert op aanvullende inzichten vanuit de internationale literatuur. Verder expliciteren 

we de inhoud van de trajectbegeleiding per fase en maken we deze in een praktijkgerichte handleiding 

overdraagbaar. Tot slot hebben we het deelnemersvolgsysteem dat binnen de PiëzoMethodiek 

gebruikt wordt (PMsys) verrijkt met vragen waarmee we de resultaten op het gebeid van participatie, 

toeleiding naar werk en gezondheid kunnen meten. Op deze wijze komen we aan het einde van dit 

tweejarige onderzoeksproject met een totaalrapportage over de effectiviteit van de PiëzoMethodiek, 

waarin uiteindelijk ook aanbevelingen voor verbetering opgenomen zullen zijn. 
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1. Inleiding 

1.1  Achtergrond van het onderzoek 

Gemeenten kregen recent te maken met de vestiging van een toenemend aantal nieuwe 

vergunninghouders. Hun integratie en participatie is daarmee voor deze gemeenten een prioritair 

thema. Er bestaat dan ook een sterke behoefte aan kennis over wat effectieve aanpakken zijn voor 

vergunninghouders gericht op (arbeids)participatie. In het kader van het ZonMw programma 

Vakkundig aan het werk is daarom op dit thema een subsidieoproep geformuleerd. Dit onderzoek naar 

de PiëzoMethodiek is een van de drie gehonoreerde onderzoeksprojecten.  

 

In Zoetermeer werd in 2016 het tienjarig jubileum van de PiëzoMethodiek gevierd. Al tien jaar wordt er  

met behulp van deze methodiek gewerkt aan de participatie, integratie en emancipatie van onder 

meer deelnemers met een vluchtelingachtergrond. In die tien jaar is de methodiek niet onopgemerkt 

gebleven. De interventie wordt binnen steeds meer gemeenten door organisaties ingezet. Inmiddels 

gaat het om acht gemeenten: Leiden, Amsterdam, Rotterdam, Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland, 

Alphen aan den Rijn, Rijswijk en Katwijk. Op achttien locaties zijn bijna 10.000 deelnemers actief, 

waarvan ruim een kwart vergunninghouder is. Nog zo’n tien gemeenten hebben belangstelling 

getoond om met de PiëzoMethodiek te gaan werken, waarvan sommigen al vergevorderde plannen 

hebben. Soms gaat het daarbij specifiek om de inzet voor nieuwe vergunninghouders. 

 

De inmiddels langdurige inzet en spreiding van de interventie laat zien dat deze als succesvol wordt 

ervaren. De methodiek is echter nog nauwelijks geëvalueerd. Vanuit de gemeente Zoetermeer en 

Stichting Piëzo werd dit onderzoekproject daarom als een kans ervaren om beter zicht te krijgen op de 

effectiviteit, te kunnen werken aan verdere kwaliteitsverbetering en de overdraagbaarheid te 

vergroten.  

1.2  Opzet van het onderzoek 

In dit project wordt een effectonderzoek gedaan dat bewijskracht voor de PiëzoMethodiek levert 

volgens eerste aanwijzingen van effectiviteit. We hebben daarbij gekozen voor een praktijkgestuurd 

effectonderzoek (Van Yperen e.a., 2008) waarbij het meten van effecten wordt ingebed in het 

reguliere werkproces. We verrijken het in de PiëzoMethodiek gehanteerde volgsysteem PMsys met de 

in het onderzoeksproject gedefinieerde uitkomstmaten voor participatie, toeleiding naar werk en 

gezondheid. Het voordeel van deze inbedding is onder meer dat na beëindiging van het 

onderzoeksproject de ontwikkeling van de deelnemers gevolgd kan blijven worden. Daarnaast voeren 

we verklarend onderzoek uit om inzicht te krijgen in de werkzame mechanismen. De onderzoeksopzet 

van dit onderdeel is gebaseerd op het model van het SCO Kohnstamm instituut voor verklarend 

onderzoek (Pather e.a. 2012). De werkzame mechanismen worden daarbij met behulp van mixed 

methods (documentanalyse, literatuursearch, diepte-interviews, focusgroepen) in kaart gebracht, 

waarbij bovendien een lerende dialoog tussen onderzoekers en de diverse bij de interventie betrokken 

partijen ontstaat. 

 

Dit is een rapportage van de eerste en tweede fase van het onderzoeksproject. De eerste fase 

bestond uit het expliciteren en verduidelijken van de beoogde werking van de PiëzoMethodiek, de 

(beleids)context van Zoetermeer waarbinnen de methodiek wordt uitgevoerd en de veronderstelde 

werkzame mechanismen. Eerst is tijdens een deskresearch van beschikbare materialen, documenten, 

projectaanvragen, wetsvoorstellen, nota’s, adviezen etc. (zie voor een overzicht bijlage 4) informatie 

verzameld over de PiëzoMethodiek en de (beleids)context. Er is nagegaan wat het vraagstuk of 

probleem is waarop de PiëzoMethodiek een antwoord zou moeten zijn en wat in relatie tot dat 

probleem de veronderstelde werkzame mechanismen binnen de PiëzoMethodiek zijn. Deze 

werkzame mechanismen zijn vervolgens tijdens interviews met vier Piëzo-medewerkers die betrokken 
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zijn geweest bij de (door)ontwikkeling van de methodiek verder geëxpliciteerd. Daarnaast is in 

interviews met vier medewerkers van de gemeentelijke afdelingen Zorg en Welzijn en Werk en 

Inkomen en een medewerker van Vluchtelingenwerk Zoetermeer nader verkend wat de 

(beleids)context in Zoetermeer is. Hoe draagt de PiëzoMethodiek volgens hen bij aan hun opdracht en 

herkennen zij de veronderstelde werkzame mechanismen? In bijlage 3 is meer achtergrondinformatie 

te vinden over de onderzoeksaanpak van deze fase. 

 

In de tweede fase van het onderzoeksproject zijn de probleemanalyse en de geformuleerde werkzame 

mechanismen vergeleken met wat er in internationale literatuur bekend is over wat werkt bij participatie 

en toeleiding naar werk in het algemeen en van vergunninghouders in het bijzonder. We hebben daarbij 

gezocht naar bewijs voor de werking van de veronderstelde werkzame mechanismen binnen de 

PiëzoMethodiek en de daarvoor benodigde randvoorwaarden. Hierbij is gebruik gemaakt van de bij de 

Theory based evaluation (zie o.a. Felten e.a., 2015 ; Taouanza en Keuzenkamp 2016) gebruikelijke 

stappen. In bijlage 3 is een toelichting te vinden op de methode van dataverzameling. 

 

De PiëzoMethodiek is bedoeld voor een brede doelgroep van mensen die niet volwaardig participeren 

in de maatschappij (zie paragraaf 2.3). In dit onderzoeksproject wordt daarom breed gekeken naar 

mogelijke oorzaken en werkzame mechanismen bij de aanpak hiervan. Omdat de focus van het totale 

onderzoeksproject ligt op de participatie van statushouders, zal hier in alle hoofdstukken extra aandacht 

aan worden besteed. 

 

In latere stadia van dit onderzoeksproject zullen we de veronderstelde werkzame mechanismen 

toetsen aan de praktijkervaringen van de uitvoerders (in leerwerkplaatsen) en deelnemers (middels 

diepte-interviews). Ook blijven we de internationale literatuur in de gaten houden en vullen we de 

theoretische onderbouwing waar relevant aan. Samen met de analyse van de effectmetingen middels 

het deelnemersvolgsysteem PMsys komen we uiteindelijk tot een totaalrapportage over effectiviteit 

van de PiëzoMethodiek. 

1.3  Leeswijzer 

Deze rapportage is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 en 3 komen de resultaten van de eerste fase 

van het onderzoek (deskresearch en interviews) aan bod. In hoofdstuk 2 starten we met een nadere 

beschrijving van de PiëzoMethodiek zelf: wat was de aanleiding voor het opzetten van de methodiek, 

op welk probleem zou de methodiek een antwoord moeten zijn, wat is het doel en de doelgroep van 

de interventie en welke aanpak wordt gehanteerd om dit doel te bereiken? In dat hoofdstuk wordt ook 

de (beleids)context van de gemeente Zoetermeer geschetst en hoe de PiëzoMethodiek daarbinnen 

past. In hoofdstuk 3 gaan we dieper in op de veronderstelde werking van de PiëzoMethodiek. Wat zijn 

volgens de bedenkers de werkzame mechanismen? Welke praktische randvoorwaarden zijn 

belangrijk? Hoofdstuk 4 en 5 zijn het resultaat van de tweede fase van het onderzoek 

(literatuuronderzoek). In hoofdstuk 4 wordt de probleemanalyse van de PiëzoMethodiek onder de loep 

genomen. In hoeverre wijst de literatuur uit dat het probleem waarop de methodiek een antwoord 

probeert te geven, ook daadwerkelijk een probleem is qua omvang en ernst? In hoofdstuk 5 worden 

de werkzame mechanismen getoetst aan de beschikbare wetenschappelijke literatuur. De 

samenvatting van deze rapportage heeft u al aan het begin van de rapportage aangetroffen. 

1.4  Woord van dank 

Alle geïnterviewden van Piëzo, de gemeente Zoetermeer en Vluchtelingenwerk Zoetermeer bedanken 

we voor de beschikbaar gestelde documenten, tijd en openhartigheid. In de literatuursearch hebben 

we bevindingen uitgewisseld en gedeeld met het Verwey-Jonker instituut en Regioplan. Ook 

organiseerden we samen met hen een bijeenkomst waarbij we de plausibiliteit van de werkzame 

mechanismen getoetst hebben aan experts op het thema arbeidsparticipatie van vluchtelingen. Verder 
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heeft stagiaire Lianne Luijk een bijdrage geleverd aan de interviews en de literatuursearch, waarvoor 

dank.  
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2. De PiëzoMethodiek 
 

Dit hoofdstuk bevat een beschrijving van de PiëzoMethodiek. Eerst wordt kort ingegaan op de 

aanleiding voor de ontwikkeling van de PiëzoMethodiek en het vraagstuk waarop de PiëzoMethodiek 

een antwoord zou moeten bieden. Vervolgens volgt een inhoudelijke beschrijving van de methodiek: 

wat is het doel, voor welke doelgroep, hoe ziet de aanpak er per fase uit en op welke wijze vindt de 

begeleiding daarbij plaats?  

2.1  Aanleiding  

In 2016 vierde Piëzo haar tienjarig jubileum. Piëzo staat voor Participatie, integratie en emancipatie in 

Zoetermeer. Directe aanleiding voor de oprichting van Piëzo in 2006 was de inburgering van 

oudkomers: mensen die al langere tijd geleden naar Nederland waren geëmigreerd. Gemeenten 

waren toen verantwoordelijk voor de inburgering van migranten. Zoetermeer bood vanuit de wijk 

inburgeringslessen voor de nieuwkomers. Maar wat moest er met de oudkomers gebeuren? 

Daarnaast bleek dat het ook na de inburgeringslessen belangrijk blijft mensen met een 

migrantachtergrond te betrekken bij de samenleving. Daarom kreeg de initiatiefnemer en directeur van 

Piëzo, Mirjam van Bijnen, de opdracht om na te gaan of voor bewoners met een migrantachtergrond 

sociaal-culturele activiteiten opgezet konden worden. Uiteindelijk ontstonden hieruit de PiëzoCentra: 

centra voor participatie, integratie en emancipatie in Zoetermeer. De centrale visie was dat het 

belangrijk is onderdeel te zijn van de samenleving, je stad te kennen en te weten waar je terecht kunt 

als je ondersteuning nodig hebt. De sociaal culturele activiteiten groeiden uit tot een 

ontwikkelingsgerichte gefaseerde aanpak, de PiëzoMethodiek. Deze methodiek wordt inmiddels ook 

buiten de gemeente Zoetermeer ingezet door allerlei maatschappelijke organisaties en de 

belangstelling neemt nog steeds toe. 

2.2  Probleemanalyse 

Op welk probleem biedt de PiëzoMethodiek een antwoord? In deze paragraaf volgt een analyse van 

het vraagstuk dat aan de PiëzoMethodiek ten grondslag ligt. Deze probleemanalyse is in essentie 

gebaseerd op de inzichten van Piëzo zelf (zie voor een overzicht van de documenten bijlage 4). 

 

Probleem 

Veel mensen staan – om uiteenlopende redenen – ‘buiten’ de samenleving of dreigen in een 

dergelijke situatie te geraken. Zij participeren niet volwaardig: ze zijn onvoldoende zelfredzaam, ze 

hebben geen zinvolle dagbesteding en/of zijn werkloos. 

 

Gevolgen 

Veel talent, waar de samenleving zowel maatschappelijk als financieel haar voordeel mee kan doen, 

blijft hierdoor onbenut. Het levensplezier dat deelname aan de samenleving biedt blijft in de huidige 

situatie voor veel medemensen ‘onbereikbaar’. Ook dreigen zij in sociaal isolement te vallen, 

geldproblemen te krijgen, gezondheidsproblemen te ontwikkelen, steeds kwetsbaarder te worden etc. 

 

Oorzaken 

Er worden door de bedenkers van Piëzo verschillende factoren onderscheiden die een niet 

volwaardige participatie aan de samenleving kunnen veroorzaken: 

 Psychische en/of lichamelijke klachten 

 Laaggeletterdheid 

 Geen diploma 

 Beperkte sociale netwerken 

 Ontwrichtende gebeurtenissen 

 Problemen in de thuis/privé situatie 
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 Slecht zicht op de eigen mogelijkheden 

 Beperkte werkervaring en/of werknemersvaardigheden 

 

Bij deelnemers met een migrantachtergrond spelen de hierboven genoemde factoren vaak in 

versterkte mate een rol. Daarnaast spelen ook de volgende oorzaken een rol: 

 Slechte beheersing van de Nederlandse taal. 

 Slecht hun weg weten te vinden in de Nederlandse samenleving. 

 De geringe betekenis van de opleiding en/of werkervaring in land van herkomst op de 

Nederlandse arbeidsmarkt en/of een diploma dat niet erkend wordt. 

 Heimwee. 

 

Bij deelnemers met een vluchtgeschiedenis komt daar nog bij: 

 Het door de oorlogssituatie en vlucht onderbroken arbeidsverleden. 

 Getraumatiseerd door de onveilige situatie in het thuisland, de vlucht en vaak ook verlies van 

familieleden en/of vrienden.  

 Zorgen over de situatie (van familieleden en/of vrienden) in het thuisland.  

 Gebroken gezinnen en/of wachten op gezinshereniging. 

2.3  Doelgroep  

De doelgroep van de PiëzoMethodiek zijn alle mensen die om de hiervoor genoemde redenen ‘buiten’ 

de samenleving zijn komen te staan of dreigen in een dergelijke situatie te geraken. Zij participeren 

niet volwaardig: ze zijn onvoldoende zelfredzaam, ze hebben geen zinvolle dagbesteding en/of zijn 

werkloos. 

 

Waar zoals eerder te lezen was de oorspronkelijke doelgroep uit ‘oudkomers’ bestond, is de 

doelgroep inmiddels dus veel breder. Van de 2324 deelnemers die momenteel in Zoetermeer in de 

PiëzoMethodiek zitten komen er 466 uit Nederland (20.1%) en zijn er 827 statushouders (35.6%), 

waarvan de meeste afkomstig zijn uit Afghanistan (10.6% van het totaal), Syrië (10.2%) en Irak 

(6.4%). Van de overige deelnemers hebben er 805 (34.6%) een niet-westerse migrantachtergrond 

(grootste groepen: Marokko, Suriname, Turkije), 113 (4.9%) een westerse migrantachtergrond 

(grootste groepen: Polen, Bulgarije, Oekraïne) en is van 118 deelnemers (5.1%) het land van 

herkomst onbekend of niet geregistreerd.  

 

Overigens zijn de PiëzoCentra ook een algemene voorziening gebleven. Er zijn ook deelnemers die 

alleen voor een specifieke activiteit komen en niet als deelnemer in de PiëzoMethodiek stromen. Maar 

de meeste deelnemers van de PiëzoCentra behoren tot bovengenoemde doelgroep en zijn daarmee 

tevens deelnemer aan de PiëzoMethodiek. 

2.4  Doelen 

Het hoofddoel van de PiëzoMethodiek is het vergroten van de maatschappelijke participatie van de 

deelnemers door middel van deelname aan sociaal culturele activiteiten, het verrichten van 

vrijwilligerswerk of betaald werk, of het volgen van een opleiding. 

 

In onderstaand schema wordt inzichtelijk welke factoren de PiëzoMethodiek aanpakt en hoe zich dat 

vertaalt naar de beoogde subdoelen. 
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Factoren Subdoelen 

 Ontwrichtende gebeurtenissen 

 Getraumatiseerd door de onveilige situatie in het thuisland, de 

vlucht en vaak ook verlies van familieleden en/of vrienden 

 Zorgen over de situatie (van familieleden en/of vrienden) in het 

thuisland 

 Heimwee 

 

Deelnemers ervaren veiligheid, 

gastvrijheid & zorg voor elkaar 

 

 Problemen in de thuis/privé situatie  

 Psychische en/of lichamelijke klachten 

 Gebroken gezinnen en/of wachten op gezinshereniging 

 Slecht hun weg weten te vinden in de Nederlandse samenleving 

Deelnemers hebben grip op hun 

(thuis)situatie en zijn 

maatschappelijk zelfredzaam 

 

 Slecht zicht op de eigen mogelijkheden 

 Slecht hun weg weten te vinden in de Nederlandse samenleving 

Deelnemers hebben zicht op hun 

mogelijkheden 

 

 Laaggeletterdheid 

 Slechte beheersing van de Nederlandse taal 

 

Deelnemers beheersen en 

benutten de Nederlandse taal 

 Beperkte sociale netwerken 

 

Deelnemers hebben een sterk & 

gevarieerd sociaal netwerk 

 Beperkte werkervaring en/of werknemersvaardigheden 

 De geringe betekenis van de opleiding en/of werkervaring in land 

van herkomst op de Nederlandse arbeidsmarkt 

 Het door de oorlogssituatie en vlucht onderbroken arbeidsverleden 

 

Deelnemers hebben werkervaring 

en werknemersvaardigheden 

opgedaan 

 

Het bevorderen van de gezondheid is geen expliciet doel van de PiëzoMethodiek, maar maakt 

onderdeel uit van het doel ‘deelnemers hebben grip op hun (thuis)situatie en zijn maatschappelijk 

zelfredzaam’. De psychische en lichamelijke gezondheid worden nadrukkelijk als belangrijke factor 

meegenomen. Hier is zowel tijdens de intake als tijdens de individuele begeleiding van de deelnemers 

veel aandacht voor. Bij hulpvragen rondom de psychische en lichamelijke gezondheid worden de 

deelnemers doorverwezen naar samenwerkende zorginstellingen. 

 

Op macro ofwel maatschappelijk niveau helpt de PiëzoMethodiek voor deelnemers met een 

migrantachtergrond of vluchtgeschiedenis de kloof te overbruggen tussen inburgering en 

(arbeids)participatie, doordat er gefaseerd aandacht besteed wordt aan maatschappelijke activering, 

lerend vrijwilligerswerk binnen en buiten het PiëzoCentrum, opleiding en werk. Ook opent de 

PiëzoMethodiek bij (arbeids)organisaties vaak deuren voor de deelnemers die voorheen gesloten 

waren omdat organisaties de mogelijkheden van deelnemers die bijvoorbeeld beperkt Nederlands 

spreken niet of onvoldoende zagen.  

2.5  De aanpak 

Op basis van de documentanalyse (zie voor een overzicht van de documenten bijlage 4) volgt hier 

een beschrijving van de aanpak van de PiëzoMethodiek. Tijdens de leerwerkplaatsen in de volgende 

fase van het onderzoek zullen we de begeleiding per fase nader expliciteren.  
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Opzet van de interventie 

 

 
 

De interventie is opgebouwd uit vijf fasen. In elke fase ligt de nadruk op een bepaalde vaardigheid, die 

Piëzo belangrijk acht op de weg richting participatie. Fase 0 draait vooral om het in kaart brengen van 

de situatie van de deelnemer. Tijdens een persoonlijk en uitgebreid intakeproces bij de deelnemers 

thuis worden deelnemers gestimuleerd om na te denken over de mogelijkheden voor hen om actief te 

worden. Verder staat de maatschappelijke zelfredzaamheid centraal in deze fase. In fase 1 gaan 

deelnemers meedoen aan activiteiten binnen het PiëzoCentrum die passen bij de deelnemer zelf. Het 

opbouwen van een positieve en zinvolle dagbesteding staat in deze fase centraal. Daarnaast wordt 

een start gemaakt met de ontwikkeling van taal- en andere vaardigheden. In fase 2 gaat de deelnemer 

binnen het PiëzoCentrum lerend vrijwilligerswerk uitvoeren, het draait hierbij vooral om het eigen 

maken van werknemers/vrijwilligersvaardigheden. In fase 3 gaat de deelnemer lerend vrijwilligerswerk 

doen bij een partnerorganisatie. Hier wordt aandacht besteed aan wat de deelnemer nodig heeft om 

zich verder te ontwikkelen naar een opleiding en/of werk. Fase 4 gaat het om het begeleiden van de 

deelnemer naar een daadwerkelijke opleiding of baan.  

 

Belangrijk hierbij is dat deelnemers in iedere fase in- of uit kunnen stromen, afhankelijk van hun 

(voor)opleiding, capaciteiten en wensen. Soms kan het ook nodig zijn om door omstandigheden een 

stapje ‘terug’ te zetten om zo te leren om te gaan met de veranderde situatie en daarna weer verder te 

ontwikkelen naar de gewenste rol. In andere situaties wordt soms een fase overgeslagen. Ook kan het 

zijn dat deelnemers eerder uitstromen omdat een ander traject binnen de gemeente beter past bij zijn 

of haar situatie. Elke deelnemer is uniek en doorloopt zijn eigen ontwikkeling. Er is daarom geen vaste 

tijdsduur per fase en voor het traject als geheel. Dit laatste kan uiteenlopen van bijvoorbeeld zes 

maanden tot vier jaar. Ook wordt samen met de deelnemer per fase bepaald welke activiteiten of 

instrumenten binnen de betreffende fase aansluiten bij de (ontwikkel-)behoefte van de deelnemer. 

Aan het einde van iedere fase heeft de deelnemer iets nieuws geleerd. Elke deelnemer heeft een 

eigen individuele trajectbegeleider. Het aantal begeleidingscontacten is variabel. 

 

Werving van deelnemers 

Deelnemers melden zichzelf aan of komen via andere deelnemers bij het PiëzoCentrum terecht. Ook 

worden sommigen via organisaties uit het netwerk van het PiëzoCentrum benaderd. Hierbij kan 

gedacht worden aan de volgende netwerkorganisaties: 

 Onderwijsinstellingen 

 Zorginstellingen (denk aan huisartsen, consultatiebureaus) 

 Gemeenten (denk aan klantmanagers) 

 Sociale wijkteams 

 Maatschappelijke organisaties (denk aan maatschappelijk werk of VluchtelingenWerk) 

In verband met de privacy van de deelnemers wordt de doorverwijzende organisaties gevraagd om bij 

het doorgeven van gegevens toestemming te vragen aan de deelnemer. 

 

Fase 0 Eerste maatschappelijke activering 

Potentiële deelnemers worden via een huisbezoek door een ervaren en getrainde medewerker of 

vrijwilliger van het PiëzoCentrum benaderd, soms via bemiddeling van een samenwerkingspartner die 

al achter de voordeur van de deelnemer komt. Soms vindt de intake in het PiëzoCentrum plaats.  
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Tijdens de intake wordt de persoonlijke situatie van de deelnemer in kaart gebracht. Om een zo goed 

en volledig mogelijk beeld te krijgen van de achtergrond, de huidige situatie en de wensen en 

behoeften voor de toekomst wordt hiervoor de intakecirkel gebruikt. In de intakecirkel is aandacht voor 

de thuissituatie (gezinsleden), de opleidingsachtergrond, de werkervaring, de fysieke en geestelijke 

situatie, de dagbesteding, het sociaal netwerk (vrienden/familie) en de behoeften (waar naartoe 

ontwikkelen) van de deelnemer. Daarnaast is er een intakeformulier dat wordt ingevuld. 

 

Vaak is er voor het in kaart brengen van de situatie meer dan één bezoek nodig. Een dergelijke 

persoonlijke en uitgebreide intake wordt gehanteerd om vaak zeer geïsoleerde deelnemers op een 

zorgvuldige manier te laten wennen aan een nieuwe stap en het contact dat zij opbouwen met de 

medewerker van het PiëzoCentrum.  

 

De deelnemers die thuis bezocht worden hebben vaak een hulpvraag. De intaker gaat dan samen met 

de hulpverlener na of er vanuit het PiëzoCentrum zelf met de hulpvraag aan de slag gegaan kan 

worden of dat er een andere organisatie bij betrokken moet worden die beschikt over de juiste 

expertise. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval wanneer er sprake is van opvoedings-, schulden-, 

verslavings- of psychiatrische problematiek. Door de kwetsbaarheid van de deelnemers in deze fase 

kan het voorkomen dat de intaker meegaat met de deelnemer naar de desbetreffende organisatie toe. 

 

Op basis van de intakegesprekken wordt bekeken of er een match kan worden gemaakt tussen de 

wensen en mogelijkheden van de deelnemer en wat de PiëzoMethodiek kan bieden. Indien mogelijk 

en afhankelijk van de behoeften, kan een activiteit aangeboden worden bij de deelnemer thuis als 

opstap naar een activiteit buitenshuis.  

 

 
 

Zodra de deelnemer de stap naar een activiteit buiten de deur zet, is de stap naar fase 1 gemaakt. 

 

Fase 1 Meedoen aan educatieve activiteiten in het PiëzoCentrum 

In deze fase worden mensen ingeschreven als deelnemer aan een activiteit/cursus. Met de 

deelnemers wordt gesproken over hun talenten en vaardigheden en hoe zij dit verder ontwikkelen 

binnen fase 1. De activiteiten die worden aangeboden, worden afgestemd op de behoefte van de 

deelnemer.  

 

Het gaat erom dat de deelnemers zich veilig gaan voelen in het PiëzoCentrum en binnen de diverse 

activiteiten/cursussen. Ook wordt door het volgen van de activiteiten/cursussen een basis gelegd voor 

een dagritme. Deelnemers hebben een reden om het huis uit te komen. De deelnemer krijgt sociale 

contacten en mensen gaan verder kijken dan hun eigen (directe) omgeving. Deelnemers ontwikkelen 

in en vanuit het PiëzoCentrum een thuisgevoel: ze komen bekenden tegen op straat die ze begroeten, 

ze hebben het idee dat de buurt ook ‘hun buurt’ is, ze gaan zich druk maken over de buurt en de 

dingen om hen heen gebeuren. Dit zijn eerste stappen tot maatschappelijke participatie en integratie 
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in de samenleving. Ook wordt door het volgen van activiteiten/cursussen een ontwikkeling op gang 

gebracht. Met het PiëzoCentrum wordt de brug geslagen tussen thuis zitten en actief deelnemen aan 

de samenleving. 

 

 
 

Zodra deelnemers toe zijn aan het ontwikkelen van initiatief en meedoen, verlaten zij fase 1 en gaan 

naar fase 2 om lerend vrijwilligerswerk te gaan doen binnen de organisatie.  

 

Fase 2 Lerend vrijwilligerswerk in het PiëzoCentrum 

Deelnemers die activiteiten in fase 1 hebben gevolgd om zich te kunnen ontwikkelen gaan in fase 2 

hun eigen vaardigheden en talenten inzetten om andere deelnemers te ondersteunen. Deze 

wederkerigheid heeft te allen tijde een vrijwillig karakter. Iemand die iets ontvangt gaat meestal 

vanzelf iets teruggeven. Terwijl deelnemers zichzelf in deze fase ontwikkelen, worden zij actief 

betrokken bij het bereiken en ontwikkelen van mensen uit hun eigen omgeving/wijk. 

 

Deelnemers krijgen in deze fase de gelegenheid om te leren en te werken als lerende vrijwilliger 

binnen de veilige omgeving van het PiëzoCentrum. Doordat zij beperkte verantwoordelijkheid krijgen, 

kunnen de lerende vrijwilligers al doende leren en hun talenten verder ontplooien. Lerend vrijwilligers 

doen werkzaamheden bij de activiteiten en cursussen die in het PiëzoCentrum worden aangeboden, 

maar ook achter de schermen bij de organisatie en administratie van de activiteiten en cursussen.  

 

Ter ondersteuning aan het ontwikkelproces van de lerend vrijwilligers kunnen activiteiten en trainingen 

worden georganiseerd waarbij specifieke vaardigheden extra aandacht krijgen, denk aan 

computercursussen, taalondersteuning, communicatieve vaardigheden, time management en 

intervisie. 
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Zodra deelnemers meer eigen verantwoordelijkheid aan kunnen, zelf initiatief tonen en buiten de 

veilige omgeving aan de slag durven stromen zij door naar fase 3. 

 

Fase 3  Lerend vrijwilligerswerk bij partnerorganisaties 

Deelnemers krijgen de gelegenheid om te leren en te werken als lerende vrijwilliger binnen een 

nieuwe omgeving. In deze fase wordt nauwe samenwerking gezocht met partnerorganisaties. 

Deelnemers gaan daar lerend vrijwilligerswerk doen en hebben nog steeds de verbinding met het 

PiëzoCentrum. Soms ontwikkelen het PiëzoCentrum en de partnerorganisaties samen activiteiten en 

projecten. Deze activiteiten kunnen divers van aard zijn, maar sluiten aan bij de behoefte die er is 

vanuit de lerende vrijwilligers. 

 

Deelnemers gaan bij de partnerorganisaties de vaardigheden en talenten die zij in fase 2 hebben 

ontwikkeld meer zelfstandig uitvoeren. Ook in deze fase geldt dat er ter ondersteuning aan het 

ontwikkelproces van de lerend vrijwilligers activiteiten en trainingen kunnen worden georganiseerd 

waarbij specifieke vaardigheden extra aandacht krijgen. Specifiek voor vrouwen is er Vrouw in Actie: 

waarbij een groep vrouwen met afstand tot de arbeidsmarkt deelneemt aan een vijftal workshops, 

eventueel gevolgd door een verdiepingscursus, om hen te activeren richting (lerend) vrijwilligerswerk, 

werk of opleiding. Voor mannen is er Mannen in Ontwikkeling, met als doel hun, doorgaans 

achterblijvende, maatschappelijke participatie te stimuleren. 

 

Overigens komt het ook voor dat deelnemers in deze fase lerend vrijwilligerswerk binnen het 

PiëzoCentrum doen, die meer uitdaging, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van ze vraagt dan 

het lerend vrijwilligerswerk in fase 2. Denk bijvoorbeeld aan functies binnen de kinderopvang of de 

(financiële) administratie. 

 

 
 

Fase 4  Naar een opleiding of reguliere baan 

In deze fase passen de deelnemers de talenten en vaardigheden die zij zich in de voorgaande fasen 

hebben eigen gemaakt toe in hun zoektocht naar werk of het volgen van een opleiding. Ook in deze 

fase wordt nauwe samenwerking gezocht met partnerorganisaties, onderwijsinstellingen, gemeente en 

het bedrijfsleven voor ondersteuning en om deelnemers te voorzien in werk- en/of opleidingsplekken.   

 

In fase 4 is ook aandacht voor nazorg. Deelnemers die uitstromen moeten hun plek (her)vinden in de 

samenleving. Deelnemers die zijn uitgestroomd worden gevolgd en krijgen persoonlijke 

ondersteuning. Ook kunnen zij desgewenst nog deelnemen aan activiteiten en trainingen binnen de 

verschillende fasen.  
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Na fase 4 wordt de ondersteuning losgelaten, maar het contact blijft behouden. 

2.6  Individuele trajectbegeleiding 

De deelnemers worden begeleid door individuele trajectbegeleiders. Zij begeleiden de deelnemers in 

de stappen die gericht zijn op het bereiken van de persoonlijke doelen. Als deelnemers genoeg 

geleerd hebben in één specifieke fase, kan worden doorgestroomd naar de volgende fase. De 

trajectbegeleider ondersteunt dit proces. Een trajectbegeleider heeft periodiek contact met de 

deelnemer om zijn/haar persoonlijke ontwikkeling te bespreken en over de te nemen vervolgstappen 

binnen het leerproces. 

 

De meeste deelnemers in fase 1 en fase 2 van de PiëzoMethodiek worden begeleid door Sociaal 

Cultureel Werkers. Zij worden hierin ondersteund door de vele taalvrijwilligers, vrijwillige activiteiten- of 

cursusleiders en vrijwillige coaches. Deze vrijwilligers kunnen zowel lerend als faciliterend vrijwilligers 

zijn. Lerend vrijwilligers zijn deelnemers van de PiëzoMethodiek. Faciliterend vrijwilligers helpen bij de 

realisatie van de PiëzoMethodiek (zie ook ‘uitvoerders’).  

 

In fase 2 vervullen ook de leiders van projecten waarin de deelnemers lerend vrijwilligerswerk doen de 

rol van trajectbegeleider van deze deelnemers. In fase 3 en 4 kunnen de trajectbegeleiders ook 

professionals of vrijwilligers van de partnerorganisaties zijn waar de deelnemer aan de slag is als 

lerend vrijwilliger, stagiair of werknemer. Het is dus niet noodzakelijk voor de deelnemer één 

trajectbegeleider aan te stellen voor fase 0 tot en met fase 4. Deze rol kan heel goed vervuld worden 

door meerdere trajectbegeleiders. 

 

Ten slotte wordt in fase 2 en 3 met PiëzoMaatjes gewerkt. PiëzoMaatjes zijn getrainde vrijwilligers die 

hun kennis en expertise inzetten om lerend vrijwilligers te begeleiden tijdens de uitvoering van hun 

vrijwilligerswerk en in hun ontwikkeling. Het gaat daarbij om lerend vrijwilligers die behoefte hebben 

aan extra contact en een meer gerichte (werk)begeleiding. De PiëzoMaatjes begeleiden deze 

vrijwilligers één op één.  

 

Een trajectbegeleider kan verantwoordelijk zijn voor één of meerdere deelnemers tegelijk en heeft 

nauw contact met andere trajectbegeleiders, vrijwilligers en medewerkers binnen en buiten het 

PiëzoCentrum.  

 

De vorm van de PiëzoMethodiek-pijl impliceert een ontwikkelingsrichting van links naar rechts: van 

fase 0 naar 4. Het is mogelijk dat deelnemers die zich hebben ontwikkeld naar een bepaalde fase, in 

een situatie terecht komen die vereist dat een stapje ‘terug’ wordt gezet. ‘Terug’ betekent in dit geval 
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zeker niet een achteruitgang, maar juist het leren omgaan met een veranderde situatie. Hiervan leren, 

nieuwe ervaringen en vaardigheden opdoen om daarna weer verder te ontwikkelen. Bij doorstroming 

is het uitgangspunt dat ieder mens uniek is. Ontwikkeling is een uniek proces en zal bij iedere 

deelnemer anders zijn. 

 

Na de intake in fase 0 wordt iedere deelnemer ingevoerd in het deelnemervolgsysteem PMsys. Zo 

wordt informatie vastgelegd en gedeeld tussen trajectbegeleiders. Het wordt inzichtelijk in welke fasen 

de deelnemers zich bevinden en welke activiteiten, taken en rollen de deelnemers uitvoeren.  

 

Samenvatting van de taken van de trajectbegeleiders: 

 Een professionele vertrouwensrelatie opbouwen met de deelnemer. 

 Helder maken en formuleren van ontwikkeldoelen van de deelnemer. 

 Doelen registreren in PMsys, zodat het ontwikkelportfolio kan worden opgebouwd. 

 Samen stappen uitstippelen, waarin de doelen behaald kunnen worden. 

 Begeleiden van deelnemers in het bereiken van hun ontwikkeldoelen. 

 Samen de werkzaamheden en groei evalueren. 

 Feedback geven op de ontwikkeling die de trajectbegeleider bij de deelnemer ziet. 

 Nieuwe kansen samen onderzoeken en verkennen. 

 Knelpunten inventariseren en gezamenlijk oplossingen hiervoor aandragen. 

 Deelnemers enthousiasmeren. 

 Begeleiden naar de vervolgstap, bijvoorbeeld richting de volgende fase. 

2.7  De gemeentelijke context 

Een uitgangspunt van de aanpak van de PiëzoMethodiek is dat deze nadrukkelijk is ingebed in het 

totaalaanbod van activiteiten en trajecten in een gemeente. Het is een ontwikkelingsgerichte 

methodiek en in elke fase kunnen activiteiten worden ingezet uit het bestaande aanbod van 

maatschappelijke organisaties binnen een gemeente. De introductie van de PiëzoMethodiek in nieuwe 

gemeenten gebeurt dan ook nooit los van de gemeentelijke context.  

 

In deze paragraaf geven we daarom een inkijkje in hoe de PiëzoMethodiek wordt ingezet in de 

gemeentelijke context van Zoetermeer. 

 

De accounthouder van Piëzo bij de gemeente Zoetermeer is een netwerkregisseur Zorg en Welzijn 

van de afdeling Samenleving. In de subsidiebeschikking (zie ook bijlage 5) valt terug te lezen dat de 

subsidie voor de PiëzoCentra primair verstrekt wordt voor het realiseren van beleidsdoelstellingen die 

betrekking hebben op het vergroten van zelfredzaamheid en participatie. Via de PiëzoMethodiek 

worden deelnemers stapsgewijs actiever en zelfbewuster.  

 

De afdeling Samenleving is samen met de afdeling Werk, Zorg en Inkomen verantwoordelijk voor de 

uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), gericht op mensen die niet op eigen 

kracht zelfredzaam zijn. Het welzijnswerk (organisaties als MOOI, Palet Welzijn en Stichting Piëzo) en 

het vrijwilligerswerk richten zich vooral op de mensen die kwetsbaar zijn en een hoog risico op 

maatschappelijke uitval hebben. Deze welzijnsinstellingen hebben daarbij een structurele en 

toenemende taakstelling voor wijkactivering. Meedoen staat centraal. In de eerste fasen van de 

PiëzoMethodiek worden de deelnemers geactiveerd. Ook doen deelnemers in het PiëzoCentrum 

sociale contacten op en wordt er een appèl gedaan op wederkerigheid en eigen verantwoordelijkheid. 

Verder past het goed bij het beleid van Zoetermeer dat binnen de PiëzoMethodiek veel vrijwilligers 

ingezet worden. 

 

Ook vergunninghouders die nieuw zijn in de Nederlandse samenleving, worden door de afdeling 

Samenleving als een belangrijke doelgroep van de PiëzoMethodiek gezien. VluchtelingenWerk doet 
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de eerste begeleiding bij vestiging in Zoetermeer. Het werk van VluchtelingenWerk raakt het meest 

aan de PiëzoMethodiek wanneer het gaat om de coaching bij integratie. Piëzo is één van de 

maatschappelijke organisaties die zich inzet voor de integratie van vluchtelingen en alles wat daarbij 

komt kijken: het leren van de taal, weten hoe de samenleving in elkaar zit, het meedoen aan 

activiteiten en aan het (vrijwilligers)werk gaan, en het toe leiden van de kinderen naar scholen. Ook is 

Piëzo samen met VluchtelingenWerk verantwoordelijk voor het aanbod van workshops in het kader 

van het Participatieverklaringtraject. De gemeente Zoetermeer heeft hier een uitgebreider en 

intensiever traject van gemaakt dan wettelijk verplicht is. In een maand tijd volgen de nieuwe 

vergunninghouders taallessen en een aantal workshops over financiën, werk en opleiding, zorg, 

wonen, vrijetijdsbesteding, politiek & democratie, geschiedenis & cultuur van Nederland en 

Zoetermeer en de Nederlandse waarden. Veel vergunninghouders stromen daarna als deelnemer bij 

de PiëzoMethodiek in. 

 

Volgens de eerder genoemde subsidiebeschikking levert de PiëzoMethodiek ook een bijdrage aan de 

realisatie van beleidsdoelstellingen: iedereen werkt, leert en doet naar vermogen mee. Dit zijn de 

beleidsdoelstellingen in het kader van de Participatiewet en waar de afdeling Werk en inkomen 

uitvoering aan geeft. De gemeente biedt ondersteuning aan alle mensen die dat nodig hebben om aan 

het werk te kunnen. Dit gebeurt door de klantmanagers Werk en Inkomen. Daarbij staat re-integratie 

direct op de reguliere werkvloer in Zoetermeer centraal. Zo werkt de gemeente met een groot aantal 

bedrijven samen om mensen in werkervaringsplaatsen onder begeleiding in een echte werkomgeving 

te laten werken aan leerdoelen en zo in contact te komen met bedrijven waar ze mogelijk in de 

toekomst in dienst kunnen komen. Voor vergunninghouders kan ook taalontwikkeling in zo’n 

werkervaringsplaats een leerdoel zijn. Voor de nieuwe vergunninghouders werkt de gemeente 

Zoetermeer met een team gespecialiseerde klantmanagers die een lagere caseload hebben, zodat ze 

intensievere begeleiding kunnen bieden. Ook voor de nieuwkomers is het doel dat ze zo snel mogelijk 

uitstromen naar bij voorkeur regulier werk. 

 

Omdat de gemeente activering primair in eigen beheer doet, zien de klantmanagers Werk en Inkomen 

een bescheiden rol voor Piëzo als het gaat om toeleiden van werkzoekenden naar werk. Zij zetten 

soms heel gericht partijen in die een onderdeel van de plannen van hun klanten uitvoeren. Hiertoe 

behoren ook welzijnsinstellingen, waarvan Piëzo er één is. Dan gaat het in principe om klanten die 

(nog) niet direct of volledig kunnen werken, maar (aanvullend) wel in aanmerking komen voor andere 

activiteiten gericht op maatschappelijke participatie en/of persoonlijke ontwikkeling en herstel. 

 

Als mensen een (te) grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben is de ondersteuning door de gemeente 

(in eerste instantie) gericht op sociale activering. Deze mensen vallen onder de klantmanagers Zorg 

en Inkomen. De PiëzoMethodiek is volgens de gemeente vooral voor deze klanten relevant. Allereerst 

om uit huis te komen: de PiëzoCentra zijn laagdrempelig en de sfeer is ongedwongen. Voor de 

klanten van Zorg en Inkomen helpt het dat bij de PiëzoCentra het plezier voorop staat. Gaandeweg 

leren ze, zijn ze onder de mensen en worden ze actief in de wijk. Daarbij werkt het voor hun klanten 

goed dat de PiëzoMethodiek al achter de voordeur begint: ze worden in fase 0 geholpen uit huis te 

komen. Vervolgens geeft het programmatische werken van de PiëzoMethodiek een doel en worden 

de deelnemers die weliswaar nog niet in aanmerking komen voor werk toch aangemoedigd om 

stappen door te maken. 
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3. De werking van de PiëzoMethodiek 
 

In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de veronderstelde werking van de PiëzoMethodiek. Wat zijn 

volgens de bedenkers de werkzame mechanismen? En welke praktische randvoorwaarden zijn 

daarbij belangrijk? 

3.1   Werkzame mechanismen 

Om met de PiëzoMethodiek de beoogde (sub)doelen (zie paragraaf 2.4) te bereiken heeft de aanpak 

onderstaande kenmerken ofwel werkzame mechanismen. Werkzame mechanismen definiëren we 

daarbij als de belangrijkste of de meest succesvolle onderdelen van een interventie die ervoor zorgen 

dat de interventie - in dit geval de PiëzoMethodiek - de gewenste uitwerking heeft. De werkzame 

mechanismen zijn daarbij gekoppeld aan de gekozen doelen van de interventie, sluiten aan bij de 

doelgroep en dragen bij aan een goede uitvoering van de interventie.  

 

Bij elk mechanisme is een figuur (het ‘causale schema’) toegevoegd, waarin te zien is hoe de 

activiteiten van de interventie bij zouden moeten dragen aan het hoofddoel van de PiëzoMethodiek: 

het vergroten van de maatschappelijke participatie van de deelnemers. 

 

Werkzaam mechanisme 1: Het PiëzoCentrum als veilige thuishaven 

Het PiëzoCentrum fungeert voor de deelnemers als veilige thuishaven. Deelnemers die vaak 

ontwrichtende gebeurtenissen mee hebben gemaakt ervaren in het PiëzoCentrum en bij hun 

individuele begeleiders veiligheid, gastvrijheid en zorg voor elkaar. Daardoor krijgen ze meer 

vertrouwen om maatschappelijk actief te worden, waardoor de maatschappelijke participatie van 

deelnemers vergroot. Het werkzame mechanisme achter deze interventie is dat mensen eerder 

maatschappelijk actief worden, wanneer ze zich zekerder over zichzelf en hun plek in de maatschappij 

voelen doordat ze veiligheid, gastvrijheid en zorg voor elkaar ervaren. 
 

Figuur 1: Het PiëzoCentrum als veilige thuishaven 
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Werkzaam mechanisme 2: Integrale begeleiding 
De PiëzoMethodiek is een interventie die inzet op integrale begeleiding. Deelnemers die vaak kampen 

met meerdere problemen krijgen beter grip op de thuissituatie en worden meer maatschappelijk 

zelfredzaam doordat tijdens de begeleiding met behulp van de intake-cirkel alle levensdomeinen1 in 

kaart worden gebracht en, eventueel middels doorverwijzing, aangepakt worden. Ook in latere fases 

van de PiëzoMethodiek blijft hier aandacht voor in de begeleiding. Het veranderingsmechanisme 

achter deze interventie is dat er meer ruimte is voor maatschappelijke participatie wanneer problemen 

in de (thuis)situatie opgelost zijn en het eigen probleemoplossend vermogen is vergroot.  

 

Figuur 2: Integrale begeleiding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 De levensdomeinen die in (de intake-cirkel van) de PiëzoMethodiek worden gehanteerd zijn 
gezinsleden/gezinssituatie, opleiding, werkervaring, fysieke en geestelijke situatie, dagbesteding, sociaal netwerk 
(vrienden/ familie) en behoeften (waar naartoe ontwikkelen). 
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Werkzaam mechanisme 3: Mens- en talentgerichte interventie 

Deelnemers die vaak slecht zicht hebben op de eigen mogelijkheden, krijgen binnen de 

PiëzoMethodiek beter zicht op wat ze zelf willen en kunnen en de mogelijkheden die er binnen de 

(Nederlandse) samenleving zijn. Maatwerk is daarbij belangrijk: de activiteiten van de deelnemers 

sluiten aan bij hun eigen wensen en talenten. Ook wordt daarin het eigen tempo gevolgd: deelnemers 

die bijvoorbeeld direct toe zijn aan vrijwilligerswerk, een opleiding of betaalde arbeid kunnen in fase 2, 

3 of 4 instromen. Piëzo creëert waar nodig aansluitend bij de eigen wensen en talenten van de 

deelnemers samen met haar samenwerkingspartners mogelijkheden die er eerder niet waren, zoals 

nieuwe activiteiten of opleidingen. Zo zijn bijvoorbeeld nieuwe mbo-opleidingen ontstaan die beter 

aansluiten bij de situatie van veel van haar deelnemers en de wensen die zij richting de arbeidsmarkt 

hebben. Door aan te sluiten bij wat de deelnemers willen en kunnen en de mogelijkheden die er in de 

samenleving zijn, is de motivatie voor maatschappelijke participatie groter. 

 

Figuur 3: Mens- en talent gerichte interventie 
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Werkzaam mechanisme 4: Netwerkinterventie 

De PiëzoMethodiek brengt mensen bij elkaar en verbindt. Deelnemers die vaak beperkte sociale 

netwerken hebben, maken in het PiëzoCentrum contact met de andere deelnemers, vrijwilligers en 

professionals en kunnen zodoende gebruik maken van hun kennis, ervaring en netwerken. Daarbij is 

het belangrijk dat de PiëzoMethodiek een generieke interventie is, die zich richt op iedereen die door 

omstandigheden niet volledig participeert in de samenleving. Deelnemers en hun kennis, ervaringen 

en netwerken zijn daarmee zeer divers. Doordat de inzet van (lerend) vrijwilligers en hun 

ervaringsdeskundigheid in de PiëzoMethodiek centraal staat, vervullen zij bovendien een belangrijke 

rolmodelfunctie voor nieuwe instromende deelnemers en gaan zij meer mogelijkheden zien om 

maatschappelijk actief te worden.  

 

Figuur 4: Een netwerkinterventie 
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Werkzaam mechanisme 5: Ontwikkelingsgerichte interventie 

Deelnemers die beperkte werkervaring en/of werknemersvaardigheden hebben of werkervaring die in 

de nieuwe situatie van beperkte betekenis is, krijgen de kans zich te ontwikkelen binnen een 

stimulerende (werk)omgeving. Hierbij wordt ingezet op uiteenlopende activiteiten vanuit een 

ontwikkelingsgericht perspectief. Zo wordt er gesproken van ‘lerend vrijwilliger’ omdat het 

vrijwilligerswerk binnen en buiten het PiëzoCentrum expliciet gericht is op het aanleren van nieuwe 

vrijwilligers- en werknemersvaardigheden, waaronder ook de zoek- en sollicitatievaardigheden die 

ingezet worden bij het vinden van een plek voor het lerend vrijwilligerswerk. Deze vaardigheden 

vergroten de kansen van deelnemers op maatschappelijke participatie en activering naar werk.  

 

Figuur 5: Een ontwikkelingsgerichte interventie 
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Werkzaam mechanisme 6: Nederlandstalige omgeving 

Deelnemers die laaggeletterd zijn en/of de Nederlandse taal onvoldoende beheersen, komen in het 

PiëzoCentrum in een (Nederlands)talige omgeving terecht met educatieve activiteiten en lerend 

vrijwilligerswerk waarin (de Nederlandse) taal actief wordt toegepast. In een Nederlandstalige 

omgeving zijn en actief zijn dragen bij aan de (Nederlandse) taalbeheersing, waardoor de 

mogelijkheden om maatschappelijk actief te zijn worden vergroot. 

 

Figuur 6: Een Nederlandstalige omgeving: learning by doing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de documentanalyse is ook een studie gemaakt van de aannames die de werkzaamheid van 

de afzonderlijke fasen van de PiëzoMethodiek zou moeten verklaren. Deze zijn opgenomen in bijlage 

1. Deze aannames worden in de volgende fase van het onderzoek verder getoetst en geëxpliciteerd 

tijdens de leerwerkplaatsen met de uitvoerders en de diepte-interviews met de deelnemers.  

3.2  Praktische randvoorwaarden 

De basisvoorwaarden waaronder de PiëzoMethodiek volgens de initiatiefnemers het beste tot haar 

recht komt en die daarmee van belang zijn voor andere organisaties die met de PiëzoMethodiek aan 

de slag willen, zijn de volgende: 

 

Draagvlak 

De PiëzoMethodiek vraagt een andere manier van werken. Dit werkt alleen als alle betrokkenen 

binnen de eigen organisatie én de partnerorganisaties gemotiveerd zijn om hiermee aan de slag te 

gaan. Dit draagvlak is van groot belang, omdat de methodiek alleen bij optimale verbindingen tussen 
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mensen en organisaties werkt. Het is belangrijk dat deze organisaties met een open blik naar de 

deelnemers en hun mogelijkheden kijken en ook bereid zijn hier tijd in te investeren.  

 

Kennis, inzet, netwerk 

De kennis, de inzet en het netwerk van professionals, vrijwilligers en deelnemers is relevant, omdat zij 

met elkaar vorm geven aan de uitvoering van de methodiek. Door aan te sluiten bij hun kennis, kunde 

en netwerk wordt optimaal gebruik gemaakt van dit kapitaal binnen de organisatie. Zeer relevant is 

dan ook om dit kapitaal te erkennen en open te staan voor de vernieuwende ideeën en contacten die 

de professionals, vrijwilligers en deelnemers meebrengen. 

 

Mogelijkheden creëren 

De PiëzoMethodiek gaat niet alleen uit van de mogelijkheden die er in de samenleving zijn, maar 

creëert ook actief mogelijkheden. Wanneer er in de regio geen passend opleidingsaanbod is, dan 

wordt hierover het gesprek aangegaan met lokale onderwijsaanbieders. Wanneer bij 

vrijwilligersorganisaties of werkgevers het beeld bestaat dat deelnemers die de Nederlandse taal nog 

onvoldoende spreken niet plaatsbaar zijn binnen hun organisatie, dan is het belangrijk te laten zien 

welke mogelijkheden zij wel hebben. Wanneer je in je netwerk vertrouwen hebt opgebouwd, ontstaat 

er goodwill van waaruit je mogelijkheden kunt creëren met en voor de deelnemers. Al naar gelang de 

talenten van de deelnemers, worden er bovendien voortdurend nieuwe netwerken aangesproken. 

 

Kundige professionals en vrijwilligers 

De PiëzoMethodiek wordt door professionals en vele vrijwilligers ingezet: ze zijn getraind, kennen de 

doelen en weten welke resultaten ze hiermee kunnen bereiken. 

 

Locatie en werkruimtes 

Het PiëzoCentrum is het kloppend hart voor de deelnemers van de PiëzoMethodiek. Het 

PiëzoCentrum kan op allerlei plekken in de wijk gesitueerd worden, zoals een buurthuis, bibliotheek, 

kringloopbedrijf of gezondheidscentrum. Op de gekozen locatie moeten werkruimtes beschikbaar zijn 

om de activiteiten uit te kunnen voeren, mensen te spreken en administratie te voeren. In sommige 

gemeenten wordt gekozen voor een eigen benaming voor het PiëzoCentrum, zoals het EpiCentrum in 

Leiden (waarbij epi staat voor emancipatie, participatie en integratie).  

 

Financiële middelen 

Het is noodzakelijk dat er financiële ondersteuning, het liefst op een duurzame manier, is voor de 

uitvoering van de diverse activiteiten en projecten. Daarbij mag voor de deelnemers armoede nooit 

een belemmering zijn om achter de voordeur weg te komen en deel te nemen aan activiteiten. 

Wanneer deelnemers de eigen bijdrage niet kunnen betalen wordt altijd gekeken hoe daar een mouw 

aan te passen is door bijvoorbeeld na te gaan hoe iemand in natura iets terug kan doen. 
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4. Theoretische onderbouwing van de probleemanalyse 
 

In paragraaf 2.2 is het probleem omschreven waar de PiëzoMethodiek een antwoord op zou moeten 

formuleren. Veel mensen staan ‘buiten’ de samenleving of dreigen in een dergelijke situatie te 

geraken. Zij participeren niet volwaardig: ze zijn onvoldoende zelfredzaam, ze hebben geen zinvolle 

dagbesteding en/of zijn werkloos. Ook zijn daar de te verwachten gevolgen van het probleem 

beschreven. In dit hoofdstuk nemen we dit probleem nader onder de loep: hoeveel mensen 

participeren niet volwaardig in Nederland (paragraaf 4.1) en worden de verwachte gevolgen daarvan 

ook onderschreven in de literatuur (paragraaf 4.2)?  

 

We besteden hier niet expliciet aandacht aan de in paragraaf 2.2 genoemde factoren die het probleem 

dat mensen beperkt om te participeren in de maatschappij zouden kunnen veroorzaken. Deze 

factoren zijn één op één gekoppeld aan de subdoelen van de PiëzoMethodiek (zie paragraaf 2.4), en 

aan de werkzame mechanismen zoals die zijn beschreven in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 5 gaan we na 

in hoeverre de werkzame mechanismen theoretisch onderbouwd kunnen worden. Daarmee wordt ook 

ingegaan op de vraag of de genoemde factoren ook als zodanig door beschikbaar onderzoek 

bevestigd worden. 

4.1 Omvang van het probleem 

De PiëzoMethodiek is er voor mensen die niet volwaardig participeren in de maatschappij. Onder ‘niet 

volwaardig participeren’ wordt hier verstaan mensen die onvoldoende zelfredzaam zijn, die geen 

zinvolle dagbesteding hebben en/of die werkloos zijn.  

 

Wanneer we kijken naar de omvang van dit probleem, dan zijn vooral cijfers beschikbaar over 

uitkeringen en arbeidsparticipatie. Eind 2016 waren er 467.000 bijstandsgerechtigden tot de AOW-

leeftijd (CBS, 2017). Dit aantal groeit al sinds 2009, en is ook in 2016 met 18.000 toegenomen. Deze 

toename is volledig toe te schrijven aan een groei van het aantal bijstandsontvangers met een niet-

westerse migratieachtergrond. Het gaat daarbij voornamelijk om mensen die asiel hebben 

aangevraagd in Nederland en een verblijfsvergunning hebben. Per saldo is het aantal 

bijstandsontvangers van mensen met een Nederlandse of westerse achtergrond in 2016 juist licht 

gedaald. Als we kijken naar de arbeidsparticipatie dan zien we een vergelijkbaar beeld. Zo was de 

netto arbeidsparticipatie van vluchtelingen uit Afghanistan, Irak, Iran en Somalië in 2013 25-48%. Dit 

is veel lager dan de netto arbeidsparticipatie van personen met een Nederlandse achtergrond (68%), 

of een Turkse, Marokkaanse of Surinaamse achtergrond (46-61%). Daarnaast is er sprake van een 

refugee gap (Conner, 2010): de arbeidsmarktparticipatie van vluchtelingen is lager dan die van 

gezins- en arbeidsmigranten die zich in dezelfde periode in Nederland vestigden. Dit refugee gap 

wordt wel kleiner op den duur, maar blijft een langere periode bestaan (Maliepaard, Witkamp & 

Jennissen, 2017). Zo is 57% van de vluchtelingen die 15 jaar in Nederland zijn meer dan 8 uur per 

week werkzaam, tegenover 65% van de overige niet-westerse bevolking (dus excl. vluchtelingen). 

 

Ook wanneer we kijken naar andere vormen van maatschappelijke participatie zien we opmerkelijke 

verschillen tussen bevolkingsgroepen (CBS, 2015). Ten eerste zetten autochtonen zich vaker in als 

vrijwilliger (51%) dan westerse allochtonen (42%) en niet-westerse allochtonen (35%). Eenzelfde 

patroon zien we bij lidmaatschap van verenigingen. Waar gemiddeld 77% van de Nederlanders lid is 

van minstens één vereniging, is dit bij westerse allochtonen enigszins (75%), maar specifiek bij niet-

westerse allochtonen (54%) beduidend lager. Verder heeft in 2012 ongeveer 67% van de niet-

westerse stemgerechtigde allochtonen gestemd voor de Tweede Kamerverkiezingen, tegenover 82% 

van de westerse allochtonen en 85% van de autochtone Nederlanders. Ten slotte geven niet-westerse 

allochtonen vaker aan zelden of nooit contact te hebben met buren (19%) dan gemiddeld in de 

samenleving (15%). Daar staat wel tegenover dat niet-westerse allochtonen vaker dagelijks contact 

hebben met familieleden (36%) en vrienden (40%) dan beide andere groepen (gemiddeld 27%). Op 
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basis hiervan kunnen we concluderen dat de maatschappelijke participatie van niet-westerse 

allochtonen in het algemeen achterblijft op de participatie van westerse allochtonen en autochtonen. 

Er zijn geen specifieke gegevens gevonden over de maatschappelijke participatie van vluchtelingen. 

 

Ten slotte zijn er ook geen cijfers gevonden over de zelfredzaamheid van vluchtelingen. 

4.2  Gevolgen van geringe participatie 

Volgens de bedenkers van de Piëzomethodiek is geringe participatie een probleem omdat hierdoor 

veel talent, waar de samenleving zowel maatschappelijk als financieel haar voordeel mee kan doen, 

onbenut blijft. Daarnaast wordt aangegeven dat mensen die niet volwaardig participeren in de 

samenleving dreigen in sociaal isolement te vallen, geldproblemen te krijgen, gezondheidsproblemen 

te ontwikkelen en steeds kwetsbaarder te worden. Ten slotte zou het levensplezier dat deelname aan 

de samenleving biedt, voor veel medemensen ‘onbereikbaar’ blijven. 

 

Het is lastig om te onderzoeken of er veel talent verloren gaat wanneer mensen gering participeren in 

de samenleving. Wel wordt er in verschillende interventies vanuit gegaan dat ieder mens talenten 

heeft (zie bijvoorbeeld Miedema, Van Es & Studolski, 2010). Ook zijn er onderzoeken gedaan naar de 

relatie tussen verschillende vormen van participatie en andere problematiek. 

 

Ten eerste zijn er aanwijzingen dat maatschappelijke participatie samenhangt met sociaal contact. Het 

meeste onderzoek is gedaan naar de effecten van werk. Wat betreft de frequentie van sociaal contact 

zijn de verschillen klein; werkzame mensen hebben iets vaker contact met vrienden dan niet-

werkzame mensen, maar het tegenovergestelde is het geval voor contact met buren (CBS, 2015). Als 

we kijken naar de kwaliteit van de contacten zien we wel verschillen: niet-werkenden blijken minder 

tevreden te zijn met hun sociale leven dan werkenden. Zo geeft bijvoorbeeld ongeveer 10% van de 

werkenden aan dat hun contacten oppervlakkig zijn, tegenover 18% van de niet-werkenden. Het zou 

echter zo kunnen zijn dat dit verschil verklaard kan worden door andere achtergrondvariabelen. Van 

Beuningen en De Witt (2016) vonden namelijk dat het verschil in eenzaamheid tussen werkenden (3% 

van hen is eenzaam) en niet-werkenden (7%) verklaard wordt door opleidingsniveau, gezondheid en 

leeftijd. De verschillen ontstaan dus niet zozeer doordat mensen niet aan het werk zijn, maar omdat 

niet-werkenden vaker gezondheidsproblemen hebben, lager zijn opgeleid en ouder zijn. Op basis van 

enquêtes onder ongeveer 7500 mensen stellen Van Beuningen en De Witt (2016) dat ook het doen 

van vrijwilligerswerk en deelname aan het verenigingsleven samenhangen met 

eenzaamheidsproblematiek. Van de ‘eenzamen’ heeft bijna 33% in de afgelopen 12 maanden 

vrijwilligerswerk gedaan, terwijl dat bij anderen zo’n 50% is. Daarnaast geeft het merendeel (67%) van 

de eenzamen aan nooit deel te nemen aan verenigingsactiviteiten van één of meer verenigingen. Van 

de weinig tot niet-eenzamen is dat 42%. Wanneer we kijken naar verschillen tussen allochtone en 

autochtone Nederlanders blijkt de eenzaamheid onder niet-westerse allochtonen (7%) hoger dan de 

eenzaamheid onder autochtonen en westerse allochtonen (beide 4%). Er zijn geen cijfers gevonden 

over de eenzaamheid van vluchtelingen. 

 

Ten tweede is het aannemelijk dat voornamelijk het niet hebben van werk samen kan hangen met 

financiële problematiek. Het kan daarbij gaan om armoede- en schuldenproblematiek. Uit onderzoek 

van het SCP (2016) blijkt dat het risico op armoede het grootst is voor mensen die in de bijstand 

zitten: 45% van hen is arm, in vergelijking met 12% van alle zelfstandig werkenden en 3% van alle 

werknemers. Daarnaast zijn er verschillende onderzoeken die aangeven dat vluchtelingen regelmatig 

financiële problemen hebben (zie bijvoorbeeld Ferrier & Massink, 2016), en dat (afhankelijk van de 

definitie) tussen de 26.2% en 34.3% van de vluchtelingen in Nederland onder de armoedegrens leeft 

(Klaver, Witkamp, Paulussen-Hoogeboom, Slotboom & Stouten, 2014). Ook bij het ontstaan van 

schuldenproblematiek speelt het hebben van werk een rol. Op basis van 200 diepte-interviews met 

schuldenaren concluderen Westhof, de Ruig en Kerckhaert (2015) dat schulden ontstaan door 
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omgeving, gedrag, persoon en gebeurtenissen. Onder de omgeving van de schuldenaar valt onder 

andere het leven in structurele armoede, wat weer samenhangt met het niet hebben van betaald werk. 

Daarnaast is werkloos worden een gebeurtenis die vaak vooraf gaat aan schuldenproblematiek. We 

spreken dan van aanpassingsschulden: schulden die ontstaan omdat mensen er niet in slagen om 

hun uitgavenpatroon aan te passen aan een gedaald inkomen. De relatie is echter wederkerig: 

tegelijkertijd neemt de kans dat uitkeringsgerechtigden aan het werk komen significant af wanneer er 

sprake is van beslaglegging op de uitkering – wat aan de orde is bij schulden (Houwing & Guiaux, 

2015). Volgens Zwinkels (2015) hebben niet-westerse allochtonen in Nederland ongeveer een 

viermaal zo grote kans op schulden vergeleken met autochtonen. Voor westerse allochtonen is dat 

een twee keer zo grote kans. Er zijn geen onderzoeken gevonden die het verband tussen het doen 

van vrijwilligerswerk en financiële problematiek hebben onderzocht. 

 

Ten derde is het bekend dat deelname aan maatschappelijke activiteiten de gezondheid kan 

bevorderen (zie bijvoorbeeld Ruijsbroek & Droomers, 2008) en hetzelfde geldt voor het doen van 

vrijwilligerswerk en betaald werk (zie bijvoorbeeld Harbers & Hoeymans, 2013). Het meeste bewijs is 

gevonden voor betaald werk. Zo bleek uit een internationale meta-analyse van 104 empirische studies 

dat werkloosheid samenhangt met zowel lichamelijke als psychische gezondheid (McKee-Ryan, Song, 

Wanberg & Kinicki, 2005). Harbers en Hoeymans (2013) merken echter op dat de relatie tussen 

gezondheid en (betaald) werk complex is: mensen met gezondheidsproblemen nemen over het 

algemeen minder deel aan (vooral) betaald werk, maar werk kan ook leiden tot minder 

gezondheidsproblemen. Er is bewijs gevonden dat door werken de kans op het krijgen van een 

depressie vermindert. Over de effecten van werk op psychologische ‘distress’ en angst en op 

lichamelijke gezondheid is de literatuur niet eenduidig. Ook de relatie tussen vrijwilligerswerk en 

gezondheid werkt twee kanten op. Zo bleek uit een empirische studie naar de samenhang tussen 

geestelijke gezondheid en het doen van vrijwilligerswerk dat het doen van vrijwilligerswerk leidde tot 

een betere geestelijke gezondheid van ouderen (60+), en dat ouderen met een betere geestelijke 

gezondheid vaker vrijwilligerswerk doen (Li & Ferraro, 2006). Bij volwassenen van middelbare leeftijd 

(40-59) werd echter alleen het tweede effect gevonden. De onderzoekers wijten dit eraan dat deze 

groep al meer sociale rollen vervult dan ouderen, waardoor vrijwilligerswerk voor hen minder 

belangrijk is. Dit zou echter betekenen dat vrijwilligerswerk voor volwassenen met een beperkt aantal 

sociale rollen en contacten nog steeds bevorderlijk kan zijn voor hun geestelijke gezondheid. Hier is 

geen verdere informatie over gevonden. Hoewel duidelijk is dat vluchtelingen een hoger risico hebben 

op psychische klachten (Gezondheidsraad, 2016), is er geen bewijs gevonden dat dit het gevolg is 

van geringe participatie. 

 

Ten slotte vinden we in de literatuur aanwijzingen dat deelname aan de maatschappij leidt tot meer 

levensplezier. Zo zijn mensen met veel en goede sociale contacten en mensen met werk gemiddeld 

gelukkiger dan mensen die dat niet hebben (CBS, 2016a). Uit internationaal onderzoek blijkt ook het 

doen van vrijwilligerswerk gerelateerd is aan levensgeluk (Borgonovi, 2008) en tevredenheid met het 

eigen leven (Meier & Stutzer, 2008). Een longitudinale studie vond aanwijzingen dat levensgeluk 

afneemt tijdens periodes van werkeloosheid, maar stelt wel dat de kwaliteit van het werk veel 

belangrijker is dan het hebben van werk of niet (Dockery, 2003). Ook indirect kunnen we verbanden 

tussen maatschappelijke participatie en geluksgevoel verwachten. Zo kan een lagere 

maatschappelijke participatie leiden tot een slechtere gezondheid (zie hierboven), en bestaat er een 

sterke relatie tussen geluksgevoel en gezondheid (CBS, 2016a). In lijn met de bevindingen over de 

maatschappelijke participatie van verschillende groepen in de samenleving, blijkt dat niet-westerse 

allochtonen gemiddeld minder vaak aangeven gelukkig te zijn (80.6%) dan westerse allochtonen 

(87.2%) en autochtonen (89.5%). Al deze relaties zijn echter niet causaal aangetoond. 
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4.3 Conclusie 

Op basis van bovenstaande gegevens kan geconcludeerd worden dat geringe participatie een 

relevant probleem is om aan te pakken. Niet alleen gaat het om een grote groep mensen, maar ook is 

er een verband tussen gering participeren en sociaal contact, financiële problematiek, 

gezondheidsproblematiek en levensplezier. Hierbij valt het op dat veel verbanden wederkerig zijn: zo 

veroorzaakt geringe participatie gezondheidsproblemen, maar leiden gezondheidsproblemen ook tot 

verminderde participatie. Daarnaast kan geconcludeerd worden dat er grote verschillen zijn in de mate 

van participatie tussen verschillende groepen in de samenleving, en dat de beschreven gevolgen van 

geringe participatie in versterkte mate spelen bij vluchtelingen en/of niet-westerse autochtonen. In het 

volgende hoofdstuk zullen we nader beschouwen of de veranderingsmechanismen die ingezet worden 

in de PiëzoMethodiek om deze problematiek aan te pakken, ook plausibel worden bevonden in de 

(internationale) literatuur. 
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5. Theoretische onderbouwing van de werkzame mechanismen  
 

In hoofdstuk 4 zijn de zes werkzame mechanismen beschreven die ten grondslag liggen aan de 

Piëzomethodiek. In de zes paragrafen hieronder wordt per mechanisme samengevat in hoeverre het 

mechanisme wordt ondersteund vanuit de literatuur. Waar mogelijk worden ook randvoorwaarden 

aangegeven om ervoor te zorgen dat het mechanisme daadwerkelijk kan optreden. Ten slotte wordt 

aangegeven of we in de literatuur nog belangrijke factoren zijn tegen gekomen die geringe participatie 

van statushouders kunnen veroorzaken, die niet door de PiëzoMethodiek worden aangepakt. 

 

5.1 Werkzaam mechanisme 1: Het PiëzoCentrum als veilige thuishaven 

In het PiëzoCentrum ervaren deelnemers veiligheid, gastvrijheid en zorg voor elkaar. De bedoeling is 

dat ze daardoor meer vertrouwen krijgen om maatschappelijk actief te worden, waardoor de 

maatschappelijke participatie van deelnemers vergroot. Theoretische ondersteuning voor dit 

veranderingsmechanisme kan voornamelijk gevonden worden in de behoeftepiramide van Maslow 

(1973). Volgens Maslow is er een ordening van behoeften, waarbij streven naar bevrediging van 

behoeften die ‘hoger’ in de hiërarchie staan (zoals ‘zelfactualisatie’ oftewel zelfontplooiing) pas kan 

plaatsvinden als behoeften ‘lager’ in de hiërarchie (zoals lichamelijke behoeften en veiligheid en 

zekerheid) bevredigd zijn. Zo bezien is het belangrijk om eerst een veilige situatie te creëren, alvorens 

men kan werken aan de ontplooiing van talenten en mogelijkheden, en toe te werken naar 

maatschappelijke participatie en toeleiding naar opleiding of werk.  

 

Er zijn weinig studies gevonden over het effect van het creëren van een veilige, vertrouwde omgeving 

op het bevorderen van (arbeids)participatie. Slechts een klein aantal studies wijst in deze richting. Zo 

wordt in een recente overzichtsstudie van circa 100 onderzoeken over participatiebevordering (sociale 

leven en openbare ruimte) van bijstandsontvangers (Lub, 2017) geconcludeerd dat een beschermde 

omgeving een belangrijke succesfactor is voor maatschappelijke participatie. Het gaat er dan vooral 

om dat er geen druk is om door te stromen naar werk en er geen tijdsdruk is voor het afronden van 

een traject. Lub stelt dat een dergelijk ‘recreatief’ traject (in plaats van een zakelijke, educatieve focus 

op ‘werk en inkomen’) de kans op maatschappelijke activatie/participatie vergroot in termen van het 

aangaan en vasthouden van maatschappelijke activiteiten als vrijwilligerswerk en het ontplooien van 

actief burgerschap. Meer in het algemeen wordt ook een goede vertrouwensband tussen cliënten en 

hulpverleners benoemd bij het aanpakken van problematiek (zie bijvoorbeeld Bosselaar, Maurits, 

Molenaar-Cox & Prins, 2010). In een kennissynthese van het Kennisplatform Werk en Inkomen 

(Bakker en Van Eekert, 2013) wordt gesteld dat werken met groepen ook bijdraagt aan een veilig 

leerklimaat: “In een groep kunnen mensen herkenning van hun problemen vinden en kunnen mensen 

elkaar stimuleren” (pp. 105). Daarbij is het belangrijk om een houding over te dragen “dat je van 

fouten kunt leren”. De PiëzoMethodiek probeert een dergelijke beschermde omgeving te creëren, 

waarin weinig (tijds)druk is. De activiteiten hebben in eerste instantie een recreatief karakter, en er 

wordt veel in groepen gewerkt. 

5.2 Werkzaam mechanisme 2: Integrale begeleiding 

De PiëzoMethodiek is een interventie die inzet op integrale begeleiding. Voor we kijken naar de 

effecten van een integrale benadering op participatie en toeleiding naar werk/opleiding, is het eerst 

belangrijk om de term ‘integraliteit’ te definiëren. Integraliteit kan namelijk opgevat worden in twee 

verschillende vormen: (1) een integrale aanpak of benadering die bezien vanuit de cliënt 

samenhangend is en aandacht heeft voor alle leefgebieden, en (2) het organisatorische aspect van 

integraliteit waarin professionals met elkaar samenwerken, processen, werkwijze en expertise op 

elkaar afstemmen om te komen tot een gezamenlijk plan voor de cliënt (Franken, Van Houten, 

Lammersen, Mateman & Verweij, 2016). Aangezien het bij de PiëzoMethodiek voornamelijk gaat om 
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integraliteit in de vorm van het aanpakken van alle leefgebieden, wordt hier de eerste definitie 

gehanteerd. 

 

Het idee dat begeleiding richting maatschappelijke participatie of werk integraal moet zijn, past bij een 

holistische benadering van de mens (Nijhof, De Levita, Cuelenaere & Molenaar, 2012). Volgens deze 

benadering is de mens een geestelijke, sociale en lichamelijke eenheid, waarbij een ‘verstoring’ op 

één van deze gebieden invloed heeft op andere gebieden. Bij het oplossen van deze verstoring moet 

aandacht zijn voor alle leefgebieden en de samenhang daartussen. Het niet of in beperkte mate 

participeren in de samenleving zou als een dergelijke verstoring gezien kunnen worden. Door alle 

leefgebieden te betrekken bij het oplossen van deze verstoring, zou de kans op succes groter zijn. 

 

In lijn met deze theoretische benadering zijn er veel studies die erop wijzen dat bepaalde problematiek 

participatie in de weg staat. In paragraaf 4.2 is al opgemerkt dat het niet hebben van werk of niet 

participeren in de samenleving samenhangt met onder andere eenzaamheid, financiële problematiek 

en gezondheidsproblematiek. Deze problematiek wordt niet alleen (deels) veroorzaakt door niet of 

gering participeren in de samenleving, maar ook zijn mensen door deze problematiek minder goed in 

staat om te participeren. In een onderzoek naar de dienstverlening aan cliënten met multiproblematiek 

spreken Bosselaar en collega’s (2010) in dit verband zelfs van een ‘dynamiek van multiproblematiek’. 

Volgens hen leidt onderliggende problematiek (laag opleidingsniveau, culturele belemmeringen, 

psychische en lichamelijke beperkingen) tot het niet kunnen vinden en behouden van werk. Het 

ontbreken van werk en de onderliggende problematiek leiden vervolgens tot financiële problemen en 

na verloop van tijd tot sociale uitsluiting. Dat leidt weer tot psychosociale (gedrags)problematiek, die 

de sociale uitsluiting versterkt. De psychosociale problematiek vormt bij cliënten met multiproblematiek 

na verloop van tijd de primaire belemmering voor de overgang naar werk. 

 

Vanuit dit opzicht bezien is het logisch dat verschillende theoretici benadrukken dat geringe 

participatie niet in isolement gezien en aangepakt moet worden, maar er gewerkt moet worden vanuit 

een integrale benadering, waarbij belemmeringen op meerdere levensdomeinen in samenhang 

worden aangepakt en waar mogelijk weggenomen (zie o.a. Roorda., 2013; Nijhof e.a., 2012; Sol e.a., 

2011). Er zijn echter geen kwantitatieve studies gevonden die uitspraken doen over de bewezen 

effectiviteit van dergelijke integrale benaderingen. De enige bewezen effectieve integrale interventies 

(Assertive Community Treatment, Flexible Assertive Community Treatment, Individuele Rehabilitatie 

Benadering en Individuele Plaatsing en Steun) richten zich slechts op een specifieke groep binnen de 

Participatiewet (namelijk mensen met een lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperking) en 

richten zich niet op alle leefgebieden, maar slechts een beperkt aantal (Franken e.a., 2016). 
 

Wel worden in de literatuur enkele werkzame mechanismen voor een integrale aanpak genoemd. Zo 

is een brede diagnose of intake van belang om de problemen op verschillende leefgebieden in kaart te 

brengen (Nijhof e.a., 2012). Hiervoor zijn veel verschillende instrumenten beschikbaar (zie o.a. Nijhof 

e.a., 2012; Mast, Weijenberg & Minkman, 2014). In de PiëzoMethodiek wordt ook een intake-cirkel 

gebruikt, waarin zeven leefgebieden aan bod komen (gezinsleden, opleiding, werkervaring, fysieke en 

geestelijke situatie, dagbesteding, sociaal netwerk (vrienden/familie) en behoeften (waar naartoe 

ontwikkelen). We hebben in deze literatuursearch niet gezocht naar wetenschappelijke validering voor 

dit instrument. Ten tweede is scherpe regie en coördinatie nodig (Bosselaar e.a., 2010, Franken e.a., 

2016, Nijhof e.a., 2016). Het gaat dan om begeleiding door één begeleider of coach, die de 

hulpverlening van de betrokken hulpverleners coördineert. Volgens Bosselaar e.a. (2016) is het van 

belang dat er zeer regelmatig contact is tussen de betrokkene en de hulpverlener. In het kader van 

arbeidsre-integratie kan deze persoon ook contact onderhouden met bijvoorbeeld het UWV en de 

werkgever (Nijhof e.a., 2012). In de PiëzoMethodiek is er voor elke deelnemer in principe sprake van 

één trajectbegeleider per fase, die zicht houdt op de ontwikkeling van de deelnemer, en eventuele 

belemmeringen daarvan. Ten slotte kunnen verschillen in werkwijze en organisatiecultuur tussen 

instanties die op verschillende leefgebieden werken integraal werken in de weg staan (Nijhof e.a., 
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2012). De trajectbegeleiders werken rondom de deelnemer met allerlei instanties samen en proberen 

verschillen in de werkwijze en cultuur te overbruggen door samen met deze organisaties zoveel als 

mogelijk met een open blik naar de deelnemers en hun mogelijkheden kijken en dat als uitgangspunt 

voor de samenwerking te nemen.   

5.3 Werkzaam mechanisme 3: Mens- en talentgerichte interventie 

De PiëzoMethodiek probeert maatwerk te leveren door de activiteiten aan te laten sluiten bij de 

wensen en talenten van de deelnemers, en deze activiteiten in te zetten op het moment en in het 

tempo dat aansluit bij de deelnemer. De deelnemer staat hierbij dus centraal. In de literatuur wordt 

daarnaast ook gesproken van selectiviteit: het selectief inzetten van die middelen die aansluiten bij de 

situatie van het individu. De beschikbare middelen staan hierbij dus centraal, maar worden selectief 

ingezet. Uit de methodebeschrijving van de PiëzoMethodiek is af te leiden dat men ook selectiviteit 

probeert te leveren. Door middel van maatwerk en selectiviteit biedt de PiëzoMethodiek activiteiten of 

opleidingen die aansluiten bij de wensen en talenten van deelnemers. Daardoor zou de motivatie voor 

ontwikkeling, maatschappelijke participatie en activering naar werk groter zijn. 

 

Aansluiten bij wensen en talenten in geïndividualiseerde actieplannen 

Roorda (2013) benoemt in een kennissynthese van het Kennisplatform Werk en Inkomen selectiviteit 

en maatwerk als belangrijke randvoorwaarden voor de effectiviteit van re-integratieprogramma’s. 

Hierbij wordt echter vaak gefocust op knelpunten en belemmeringen voor re-integratie: “de effectiviteit 

van re-integratie is het grootst als ingezette re-integratie instrumenten aansluiten op knelpunten die de 

participatie van uitkeringsgerechtigden belemmeren” (Roorda, 2013, pp. 37). Bij de PiëzoMethodiek 

gaat men daarentegen bij maatwerk eerder uit van het aansluiten op wensen en talenten van 

deelnemers. Ook voor deze meer positieve benadering is onderbouwing te vinden in de literatuur. Zo 

liet onderzoek naar de effectiviteit van vier re-integratietrajecten voor vluchtelingen in Duitsland zien 

dat alleen de twee trajecten waarin het in kaart brengen van competenties en vaardigheden centraal 

stond, succesvol waren (Aldashev, Thomsen & Thomas, 2010). Ook in Noorwegen bleken het in kaart 

brengen van kwalificaties en behoeften en het maken van een ‘geïndividualiseerd werkplan’ 

kernelementen bij de begeleiding van vluchtelingen richting werk (Hagelund, 2005). Mede op basis 

van deze onderzoeken doet de United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR, 2013) als 

een van haar aanbevelingen dat ‘practical skills assessments’ zo snel mogelijk moeten worden 

afgenomen om de vaardigheden van vluchtelingen in kaart te brengen en hen richting passend werk 

te begeleiden. Ten slotte stelt ook Nederlands onderzoek dat mensen in de bijstand die geactiveerd 

worden richting de arbeidsmarkt gemotiveerd worden als de activiteiten goed aansluiten bij hun 

wensen, behoeften en capaciteiten (Bouwman, Knijn & Berkel, 2011). 

 

Wel is het belangrijk om op te merken dat het niet altijd mogelijk is om alleen te kijken naar de wensen 

en talenten van de deelnemers. Er moet namelijk ook een match gemaakt worden tussen wat iemand 

wil, en wat de mogelijkheden op de arbeidsmarkt zijn (Sol e.a., 2011). Inzicht in de arbeidsmarkt, 

vooral op vacaturegebied, is dan ook noodzakelijk om teleurstellingen te voorkomen.  

 

Motivatie 

Dat motivatie een belangrijke factor is bij het zoeken naar werk, wordt regelmatig onderschreven 

(Wesdorp, Van Hooft, Duinkerken & Van Geuns, 2010; Bakker & Van Eekert, 2013; Gelderblom, 

Koning & Lachhab, 2007). Wie meer gemotiveerd is om aan het werk te gaan, heeft ook een grotere 

kans op het vinden van een baan. Naast het aansluiten bij wensen en talenten, zoals hierboven 

beschreven, zijn er verschillende andere manieren om de motivatie van mensen die moeten re-

integreren te bevorderen. 

 

Ten eerste gaat het hierbij om psychologische factoren die motivatie bevorderen. Het gaat dan 

bijvoorbeeld om het versterken van self-efficacy (vertrouwen in eigen bekwaamheid om met succes 
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invloed uit te oefenen op de omgeving), het mobiliseren en versterken van sociale steun en het 

sociaal netwerk, het stellen van doelen en het omgaan met stress (Blonk, Twuijver, Van de Ven & 

Hazelzet, 2015). Bouwman e.a. (2011) benoemen in een literatuurstudie dat de relatie met de 

begeleider hierbij erg belangrijk is. Volgens hen bestaat deze vooral uit tijd en aandacht voor de klant. 

Daarvoor is aanpassing van de caseload en verminderen van bureaucratie nodig (Bosselaar e.a., 

2016). Om de motivatie te bevorderen is ook zelfsturing belangrijk (Bakker & Van Eekert, 2013). Er is 

bij werkzoekenden vaak een gebrek aan perspectief, en door directief handelen van professionals kan 

de motivatie van de werkzoekende verder afnemen. Door de klant het heft in eigen hand te geven 

wordt het perspectief weer vergroot. Dergelijke conclusies komen ook naar voren in onderzoek in 

Noorwegen, waarin vluchtelingen zelf betrokken worden bij het opstellen van actieplannen (Hagelund, 

2005). Hoewel individuele actieplannen bij kunnen dragen aan de motivatie om meer te participeren of 

te gaan werken, zijn er geen kwantitatieve studies gevonden waarin het effect van interventies die 

werken met dergelijke geïndividualiseerde actieplannen ter bevordering van de participatie van 

vluchtelingen wordt aangetoond. Zoals hierboven is beschreven, staat het versterken van de motivatie 

van deelnemers door aan te sluiten bij hun wensen en talenten centraal in de PiëzoMethodiek. Hierbij 

kunnen deelnemers veelal zelf bepalen welke richting zij op willen ontwikkelen en krijgen ze daarbij 

individuele ondersteuning van een trajectbegeleider. 

   

Daarnaast zijn beloningen en straffen veelgebruikte methoden om mensen te motiveren om bepaald 

gedrag te vertonen. Ook bij maatschappelijke activatie en toeleiding naar werk worden deze 

methoden vaak gebruikt (Van Hooft, Wesdorp, Duinkerken & Van Geuns, 2010). Het gaat dan zowel 

om materiële beloningen en straffen (extra inkomsten of toeslagen; stoppen of korten van de uitkering) 

als immateriële beloningen en straffen (positieve of negatieve feedback). Voor het verklaren van het 

succes van beloningen en straffen kan gekeken worden naar de zelf-determinatietheorie van Ryan en 

Deci (2000, zoals weergegeven in Van Hooft e.a., 2010). Zij onderscheiden drie typen motivatie: 

amotivatie (wanneer er totaal geen motivatie is), extrinsieke motivatie (wanneer je gemotiveerd bent 

omdat iets tot bepaalde gewenste uitkomsten leidt) en intrinsieke motivatie (wanneer je gemotiveerd 

bent omdat je iets zelf leuk of interessant vindt). Wie intrinsiek gemotiveerd is, zal meer doorzetten, 

beter presteren en zich beter voelen. Volgens Van Hooft en collega’s (2010) loont het dus de moeite 

om te zorgen dat mensen meer intrinsiek gemotiveerd raken tijdens een re-integratietraject. Van 

materiële en immateriële straffen en beloningen leiden alleen immateriële beloningen, zoals positieve 

feedback en complimenten, tot het vergroten van de intrinsieke motivatie. Materiële en immateriële 

straffen en beloningen kunnen wel werken om mensen extrinsiek te motiveren. Dat is echter alleen 

nodig en ondersteunend bij mensen die helemaal niet gemotiveerd zijn. Op de korte termijn wordt de 

kans op het vinden van een baan voor hen vergroot (bij sancties bijvoorbeeld tot maar liefst 40%; zie 

Koning, 2012), maar zodra iemand aan het werk is, moet gewerkt worden aan meer intrinsieke 

motivatie, om te voorkomen dat de cliënt weer stopt met werken na het wegvallen van de straffen of 

beloningen. “Bijvoorbeeld, door de werkervaring kan de cliënt leren dat werken allerlei voordelen met 

zich meebrengt (bijvoorbeeld sociale contacten, gevoel van eigenwaarde, gevoel van competentie, 

dagritme), die anders te abstract blijven.” (Van Hooft e.a., 2010, pp. 47). Vasco Lub concludeert iets 

vergelijkbaars in zijn recente overzichtsstudie (2017) over tegenprestatietrajecten, waarbij een 

tegenpresentatie moet worden geleverd voor een uitkering. Hij stelt dat positieve effecten van zulke 

trajecten vooral aannemelijk zijn naarmate tegenprestaties meer lijken op ‘gewoon’ vrijwilligerswerk 

dat intrinsiek gemotiveerd wordt verricht. Maar, hij merkt daarnaast ook op “dat voor een deel van de 

bijstandscliënten subtiele drang van de kant van de professional in dit verband soms nodig blijft (…) 

Bij sommige cliënten is een omslag te zien in de tijd. Zij zijn in het begin negatief en voelen weerstand 

tegen het doen van vrijwilligerswerk als tegenprestatie voor hun uitkering. Gaandeweg kunnen deze 

personen echter meer gemotiveerd raken, en wordt hun extrinsieke motivatie omgezet in intrinsieke 

motivatie.” (Lub, 2017, pp. 34). Hierbij is het volgens hem wel van belang om een onderscheid te 

maken tussen werkhervatting en bredere maatschappelijke participatie. Hoewel sanctionering en 

eindigheid van de uitkering het eerste ten goede kunnen komen verkleinen zij de kans op 
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maatschappelijke participatie. In de PiëzoMethodiek wordt uitgegaan van de kracht van immateriële 

beloningen (complimenten) en wordt geen gebruik gemaakt van straffen of materiële beloningen. De 

intrinsieke motivatie staat centraal. 

5.4 Werkzaam mechanisme 4: Netwerkinterventie 

De PiëzoMethodiek stelt expliciet tot doel dat deelnemers die vaak beperkte sociale netwerken 

hebben, in het PiëzoCentrum contact maken met de andere deelnemers, vrijwilligers en professionals. 

Omdat de PiëzoMethodiek een generieke interventie is, zijn deelnemers zeer divers wat betreft 

kennis, ervaringen en netwerken. Deze kunnen een ingang zijn naar meer maatschappelijke 

participatie en werk. 

 

In de literatuur zijn voornamelijk aanwijzingen te vinden voor het belang van een sociaal netwerk voor 

arbeidsparticipatie, oftewel het vinden van werk. In een studie rondom verschillende netwerkmodellen 

wordt zelfs gesteld dat tenminste de helft van de mensen die een nieuwe baan vindt, dit doet middels 

het netwerk (Calvó-Armengol & Jackson, 2004). Er zijn verschillende verklaringen voor waarom 

sociale netwerken een dergelijke rol kunnen spelen. Zo kunnen werkgevers via het netwerk van hun 

werknemers nieuwe werknemers vinden, komt informatie over vacatures alleen terecht bij mensen in 

het netwerk van het bedrijf waar de vacature is, en helpt het netwerk om te gaan met werkloosheid 

(Gravetter, 1995, zoals weergegeven in Calvó-Armengol & Jackson, 2004).  

 

Verschillende aspecten van het sociale netwerk spelen hierbij een rol. Ten eerste is dat simpelweg de 

omvang van het sociaal netwerk (Calvó-Armengol & Jackson, 2004). Daarnaast is de kwaliteit van het 

netwerk van belang: hoe meer mensen in het netwerk een baan hebben, hoe groter de kans op het 

vinden van een baan. Dat is niet alleen het geval omdat zij een ingang bieden naar banen, maar ook 

omdat het netwerk een normerend effect kan hebben. Als het vanzelfsprekend is in iemands netwerk 

om een baan te hebben (de norm), dan zal iemand meer gestimuleerd zijn om ook een baan te gaan 

zoeken (Bouwman, Knijn & Van Berkel, 2011). Een problematisch aspect hierbij is dat het netwerk van 

werkzoekenden kleiner wordt en meer en meer bestaat uit andere werkzoekenden, naarmate de 

periode van werkloosheid langer is (Calvó-Armengol & Jackson, 2004). De sterkte van de sociale 

verbanden lijkt minder belangrijk voor het vinden van een baan dan de kwaliteit (Gelderblom, Koning 

& Lachhab, 2007). Hoewel bijvoorbeeld gezinsbanden een belangrijke positieve rol kunnen spelen bij 

de ontwikkeling van arbeidsloopbanen, zijn deze sterke verbanden waarschijnlijk weinig effectief voor 

het vinden van een baan als familieleden ook voornamelijk werkloos zijn. Zwakke banden met mensen 

die meer in direct contact staan met werkgevers zijn mogelijk meer van belang. Dit is in lijn met 

Granovetter (1973), die in een veelvuldig geciteerde studie aantoont dat vaak juist de zwakke, bijna 

vergeten sociale contacten nuttig zijn voor het vinden van een baan. Zijn verklaring daarvoor is dat in 

sterke sociale netwerken iedereen over min of meer dezelfde informatie beschikt, terwijl er in een 

uitgestrekt netwerk van zwakkere sociale contacten juist een veelheid en variatie aan informatie is. 

Daarnaast kunnen zwakke contacten ook een brugfunctie vervullen naar andere netwerken waar geen 

deel van uitgemaakt wordt (zie ook Steyaert, 2012). Sterke banden kunnen overigens wel nuttig zijn 

om andere redenen, zoals sociale steun bij afwijzing voor een baan (zie bijvoorbeeld Vinokur & 

Caplan, 1987). Ten slotte is het belangrijk dat de werkzoekende het netwerk ook daadwerkelijk inzet 

(Wanberg, Kanfer & Banas, 2000). Als mensen zich minder comfortabel voelen bij het inzetten van het 

netwerk, zijn ze minder geneigd om het netwerk frequent in te zetten en de volle breedte van het 

netwerk te benutten. Dit draagt bij aan het vinden van een baan (al verviel dit effect wanneer ook in de 

analyse werd meegenomen welke andere methoden om werk te zoeken werden ingezet). 

 

Specifiek over de rol van sociale netwerken bij het vinden van een baan voor vluchtelingen is weinig 

literatuur gevonden. Uit surveydata van vluchtelingen in Nederland concluderen De Vroome & Van 

Tubergen (2010) dat sociale netwerken in het algemeen een positief effect hebben op de 

arbeidsmarktparticipatie van statushouders. Eén belangrijke factor hierbij is het contact dat 
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statushouders hebben met natives: hoe meer contact met natives, hoe groter de kans op het vinden 

van een baan.  

 

Over het belang van een sociaal netwerk voor andere vormen van participatie zijn geen onderzoeken 

gevonden. Dit komt waarschijnlijk mede doordat het aangaan van banden of netwerken met elkaar en 

elkaar hulp en steun verlenen zelf onderdeel is van participatie (Schmeets & Te Riele, 2009). Zo 

bezien leiden meer sociale contacten per definitie tot meer participatie. 

 

Rolmodellen 

De PiëzoMethodiek stelt daarnaast dat (lerend) vrijwilligers op het PiëzoCentrum een belangrijke 

rolmodelfunctie vervullen voor nieuwe instromende deelnemers. Dit zou ten goede komen aan de 

maatschappelijke participatie van de deelnemers. Er is weinig literatuur gevonden rondom de 

effectiviteit van rolmodellen voor (arbeids)participatie. Eén studie rondom maatjesinitiatieven vond dat 

het gebruik van rolmodellen een belangrijke factor was voor het behalen van resultaten (Crul, 2001, 

zoals weergegeven in Dekker, Van Straaten & El Kaddouri, 2013). Als een maatje en mentee dezelfde 

sociaaleconomische en etnische achtergrond hebben, waarbij de maatjes succesvol zijn op school 

en/of in het bedrijfsleven, stijgen de kansen op succes voor de doelstelling van het maatjesproject. De 

hulpvragers zien op deze manier dat het wel degelijk mogelijk is om vooruit te komen, omdat iemand 

die lijkt op henzelf successen boekt. Binnen de PiëzoMethodiek wordt geprobeerd dergelijke matches 

te maken door deelnemers in contact te brengen met andere deelnemers die op elkaar lijken qua 

achtergrond (bijvoorbeeld etniciteit, leeftijd, gezinssituatie) maar al verder in de methodiek zijn. 

5.5 Werkzaam mechanisme 5: Ontwikkelingsgerichte interventie 

In de PiëzoMethodiek wordt ingezet op uiteenlopende vormen van maatschappelijke participatie 

vanuit een ontwikkelingsgericht perspectief, zoals ‘lerend vrijwilliger’ zijn binnen en buiten het 

PiëzoCentrum. Daarmee kunnen nieuwe vaardigheden worden geleerd, die de kans op 

maatschappelijke participatie en arbeidsparticipatie vergroten. Daarnaast vinden er op het 

PiëzoCentrum allerlei educatieve activiteiten plaats. De kennis en vaardigheden die men daar opdoet, 

kunnen worden ingezet en verder ontwikkeld tijdens het vrijwilligerswerk en kunnen van pas komen bij 

het vinden van een baan. Daarnaast wordt ook gewerkt aan zoek- en sollicitatievaardigheden, zodat 

de deelnemer beter weet waar passend werk te vinden is, en hoe ze zich moeten profileren richting 

werkgevers. 

 

Wanneer het gaat om de ontwikkeling van statushouders, is veel gemeentelijk beleid gericht op het 

bevorderen van arbeidsparticipatie: wat werkt nu het beste om statushouders toe te leiden naar werk? 

Maar liefst 82% van de Nederlandse gemeenten heeft aanvullend beleid geformuleerd voor de 

arbeidsmarkttoeleiding van statushouders (Razenberg, Kahmann & De Gruiter, 2017). Veel onderzoek 

naar het ontwikkelen van vaardigheden ten behoeve van de arbeidsparticipatie richt zich op de vraag 

of statushouders zo snel mogelijk aan het werk moeten worden gezet – ook al is dit werk onder hun 

niveau en al dan niet naast training en scholing – of dat eerst moet worden ingezet op scholing en 

trainingen voordat men begint met werken. In de literatuur rondom het toeleiden naar werk van 

mensen met een psychiatrische aandoening wordt daarbij gesproken van het zogenaamde ‘first place, 

then train’ principe (zie bijvoorbeeld Blonk e.a., 2015). Rondom statushouders spreekt men doorgaans 

over ‘duale trajecten’ (zie bijvoorbeeld Razenberg & De Gruiter, 2016), waarin bijvoorbeeld taallessen, 

opleiding en werk naast elkaar worden aangeboden. Dat dit ook in Nederlandse gemeenten een 

vraagstuk is, blijkt uit een recente monitor waaraan 256 Nederlandse gemeenten deelnamen 

(Razenberg, Kahmann & De Gruiter, 2017). Met de stelling ‘Statushouders die in staat zijn te werken, 

moeten aan het werk, ook wanneer dit werk onder hun opleidingsniveau/denkniveau is: werk gaat 

vóór opleiding.’ is meer dan de helft van de gemeenten het (helemaal) eens. De twee belangrijkste 

redenen die hiervoor worden gegeven zijn dat statushouders hetzelfde worden behandeld als andere 

inwoners, en dat gemeenten ervan uitgaan dat het doen van werk ook goed is voor de statushouder. 
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Dat zou bijvoorbeeld bijdragen aan het leren van de taal, het opdoen van contacten en het opdoen 

van een realistisch beeld van werken in Nederland. Aan de andere kant vindt echter 45% van de 

gemeenten de stelling soms wel en soms niet van toepassing. In het kader van duurzaamheid van de 

uitstroom richting werk kiezen deze gemeenten voor sommige statushouders voor kortdurende dan 

wel langdurende opleidingen. Die kunnen dan zowel voorafgaand aan het werk, als naast het werk 

worden gevolgd. De verschillende opties die gemeenten hebben om statushouders toe te leiden naar 

werk, zijn grofweg (1) zo snel mogelijk toe leiden naar werk, (2) scholing, trainingen en cursussen, (3) 

gesubsidieerde banen, werkervaringsplekken en vrijwilligerswerk en (4) parallelle trajecten waarin 

bijvoorbeeld scholing plaatsvindt naast werk. In de komende paragrafen komen deze opties aan bod. 

 

Snelle toeleiding naar werk 

Er zijn verschillende studies die erop wijzen dat een snelle toeleiding naar de arbeidsmarkt gunstig is 

voor de latere arbeidskansen van bijstandsgerechtigden (Sol e.a., 2011) en statushouders in het 

bijzonder (Bertelsmann Stiftung, 2016). Hoe langer iemand werkloos is, hoe kleiner de kansen op het 

vinden van een baan. Dat kan bijvoorbeeld komen omdat de productiviteit afneemt vanwege 

verouderde kennis, of omdat werkgevers een ‘gat op het CV’ een horde vinden om mensen aan te 

nemen (Sol e.a., 2011). Door het hebben van een baan doen mensen weer een arbeidsritme op en 

worden persoonlijke en sociale vaardigheden versterkt. Het zou daarom aan te bevelen zijn om 

mensen zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. 

 

Scholing 

De bevindingen over het belang van scholing voor het vinden van een baan lopen sterk uiteen (zie 

bijvoorbeeld Blonk e.a., 2015 voor een overzicht). Volgens één overzichtsstudie (De Koning, 

Gelderblom, Zandvliet & Van den Boom, 2005) is het aantal studies dat significant positieve effecten 

op de kans op een baan laat zien, ongeveer even groot als het aantal studies dat geen significant 

effect laat zien. Verschillende factoren lijken van belang te zijn bij het verklaren van de verschillen 

tussen studies. Een eerste factor is de termijn van de effecten. In een onderzoek naar de 

langetermijneffecten van re-integratie van uitkeringsgerechtigden (Lammers, Kok & Wunsch, 2013) 

wordt geconcludeerd dat scholing op de lange termijn een positief effect heeft op de kans op het 

vinden van een baan. Op de zeer korte termijn neemt de kans op werk echter enigszins af. De 

verklaring hiervoor is waarschijnlijk dat werklozen die een re-integratietraject (waar scholing vaak een 

onderdeel van uitmaakt) volgen minder bezig zijn met het zoeken van een nieuwe baan, en daar ook 

niet voor beschikbaar zijn: er is sprake van insluiting in het traject. Dat wordt het ‘lock in’-effect 

genoemd. De Koning e.a. (2005) stellen daarnaast dat de verschillen wellicht verklaard kunnen 

worden door de grote mate aan variëteit in de scholingsactiviteiten. Eén factor daarin is de duur van 

de trajecten. Roorda (2013) stelt op basis van zijn kennissynthese dat alleen moet worden ingezet op 

kortdurende interventies van maximaal één jaar, omdat langdurige scholingstrajecten niet effectief 

blijken te zijn voor uitkeringsgerechtigden. Langer durende trajecten zouden uitsluitend moeten 

worden voorbehouden aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (zie ook Lammers e.a., 

2013). Doordat zij zonder traject nauwelijks kans maken op een baan, is voor hen het ‘lock in’-effect 

klein. Of dit ook voor vluchtelingen geldt, is onduidelijk. Een andere factor is de mate van 

beroepsgerichtheid van de verschillende scholingstrajecten. Roorda (2013) stelt in dit kader dat als er 

geschoold wordt, het belangrijk is om dit beroepsgericht te doen. Born en Schwefer (2016) suggereren 

dat ook ten behoeve van de arbeidsmarktkansen van vluchtelingen. 

 

Gesubsidieerde banen, werkervaringsplekken en vrijwilligerswerk 

Als we het hebben over een ‘snelle toeleiding naar de arbeidsmarkt’ wordt in principe het hebben van 

een reguliere baan bedoeld. Dit is echter vaak niet gemakkelijk. Daarom zijn er verschillende andere 

mogelijkheden om statushouders aan het werk te krijgen. In deze paragraaf lichten we kort toe wat er 

bekend is over de effectiviteit van gesubsidieerde banen, werkervaringsplekken en vrijwilligerswerk 

voor het vinden van een baan. 
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Gesubsidieerde banen zijn banen waarbij de werkende (grotendeels of geheel) wordt betaald via een 

subsidie. Zij zijn voor werkgevers daarom goedkope of zelfs gratis arbeidskrachten. Volgens Roorda 

(2013) zijn volledig gesubsidieerde banen echter niet effectief als opstap naar betaald werk voor 

uitkeringsgerechtigden. Zowel werknemers als werkgevers zijn geneigd deze financieel veilige 

constructie in stand te houden, wat de doorstroom naar een ‘echte’ baan belemmert (zie ook Koning, 

2013). Daarnaast is er sprake van ongewenste effecten zoals stigmatisering en oneigenlijke 

concurrentie met reguliere banen (Koning, 2013). Of dit echter ook geldt voor statushouders is 

onduidelijk. Werkervaringsplekken zijn onbetaalde banen, waar mensen werkervaring op kunnen doen 

binnen een bedrijf. Zij blijven tijdens dit werk dus afhankelijk van een uitkering, maar ook hier is weinig 

financieel risico voor een werkgever. Het enige bewijs voor de effectiviteit van dergelijke plekken is 

gevonden voor mensen met een ernstige psychische aandoening (Blonk e.a., 2015). Dit geldt vooral 

voor werkervaringsplekken bij private werkgevers, en minder in het publieke domein. Waar dit verschil 

door verklaard kan worden, is niet bekend. Ten slotte is er ook weinig informatie gevonden over de 

effecten van het doen van vrijwilligerswerk voor de baankansen van statushouders. De UNHCR 

(2013) haalt in dit verband één Ierse studie aan die stelt dat vrijwilligerswerk mogelijk een positief 

effect heeft op de baankansen van vluchtelingen. Uit onderzoek bij Nederlandse 

uitkeringsgerechtigden blijkt echter dat vrijwilligerswerk als ‘verplichte’ tegenprestatie voor de uitkering 

risicovol is (Kampen, 2014). Het vooruitzicht op betaald werk verleidt om vrijwilligerswerk te gaan 

doen, maar als het niet lukt om een betaalde baan te vinden, nemen de vrijwilligers op den duur 

afstand van de arbeidsmarkt en blijven ze in het vrijwilligerswerk hangen. Het is in dit kader belangrijk 

om op te merken dat het vrijwilligerswerk in de PiëzoMethodiek nadrukkelijk ‘lerend vrijwilligerswerk’ 

is, waarbij de nadruk ligt op het zicht krijgen en versterken van de eigen talenten en vaardigheden. 

Een methode met een vergelijkbare doelstelling is Erkenning Verworven Competenties – Algemene 

vrijwilligerscompetenties (EVC-A). In een pragmatische RCT aangevuld met een kwalitatief onderzoek 

(Michon e.a., 2013) werd geconcludeerd dat deze methode een effectieve methode is om een 

toename in zelfvertrouwen en inzicht in eigen competenties bij deelnemers te realiseren. Hierin is 

echter niet onderzocht in hoeverre dit ook leidt tot betere kansen op het vinden van werk voor de 

deelnemers. 

 

Parallelle trajecten 

(Vrijwilligers)werk en scholing hoeven echter niet tegenover elkaar te staan. Een snelle toeleiding naar 

de arbeidsmarkt staat niet in de weg dat daarnaast nog trainingen en scholing plaatsvindt. In 

verschillende rapporten wordt daarom het belang van dergelijke parallelle trajecten benadrukt, waarin 

taal- en of beroepstraining plaatsvindt naast stages, vrijwilligerswerk of werk (Bertelsmann Stiftung, 

2016; UNHCR, 2013). In lijn daarmee betoogde de WRR in een policy-brief dat er een aanpak moet 

zijn waarin het leren van de taal, het volgen van een opleiding en (het vinden van) werk niet na elkaar, 

maar op hetzelfde moment plaatsvinden (Engbersen, Dagevos, Jennissen, Bakker & Leerkens, 2015). 

Er zijn echter geen empirische studies gevonden die wijzen op het belang van een dergelijke aanpak 

voor de re-integratieaanpak van statushouders. Dergelijke studies zijn wel gevonden voor mensen 

met ernstige psychiatrische problematiek (Blonk e.a., 2015; Groenewoud, Mallee, Witvliet, & 

Blommesteijn, 2014).  

 

Zoek- en sollicitatievaardigheden 
Naast het netwerk (zie paragraaf 5.4) zijn klassieke ‘sollicitatievaardigheden’, zoals het maken van 

een CV en sollicitatiebrief, het vinden van de juiste vacatures en het presenteren op een gesprek, ook 

nog steeds belangrijk voor het vinden van een baan. Nederlands onderzoek onder de klanten van het 

UVW toont aan dat workshops (onder andere over sollicitatievaardigheden) effectief zijn om 

werkhervatting te bewerkstelligen (Heyma & Van der Werff, 2014). Ook een internationale meta-

analyse van 47 experimentele en quasi-experimentele studies (Liu, Huang & Wang, 2014) wijst erop 

dat interventies gericht op het versterken van effectief zoekgedrag bijdragen aan de kans op het 

vinden van een baan. Elementen in deze interventies die specifiek bijdroegen aan de kans op het 
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vinden van een baan waren vaardigheden om vacatures te vinden, presentatie van jezelf verbeteren, 

pro-activiteit aanmoedigen, doelen stellen en sociale ondersteuning inzetten.  

 

Het is lastig om op basis van deze veelal tegenstrijdige informatie, die regelmatig niet specifiek is 

onderzocht voor statushouders, te beoordelen of dit veronderstelde werkzame mechanisme vanuit de 

literatuur bezien plausibel is. Ook is er sprake van veel spraakverwarring; zo kan het begrip ‘scholing’ 

verwijzen naar taallessen, opleiding, beroepsgerichte trainingen en cursussen of een heel re-

integratietraject. Daarnaast is het ingewikkeld omdat in de PiëzoMethodiek verschillende instrumenten 

(taallessen en scholing, het opdoen van vaardigheden, vrijwilligerswerk en werkervaringsachtige 

plekken) deels naast elkaar en deels gefaseerd plaatsvinden. Bovendien verschillen de trajecten ook 

sterk per deelnemer. Het huidige onderzoek naar de PiëzoMethodiek verschaft hier hopelijk meer 

duidelijkheid over. 

5.6 Werkzaam mechanisme 6: Nederlandstalige omgeving 

Het PiëzoCentrum biedt een (Nederlands)talige omgeving waarin de taal met educatieve activiteiten 

en lerend vrijwilligerswerk actief wordt toegepast. Dit zou bijdragen aan de Nederlandse 

taalbeheersing, en dat zou weer bijdragen aan de mogelijkheden voor maatschappelijke participatie 

van deelnemers.  

 

De literatuur wijst inderdaad uit dat de slechte beheersing van de Nederlandse taal de intrede van 

statushouders op de arbeidsmarkt bemoeilijkt (Klaver, Mallee, Odé, & Smit, 2015; SER, 2016; Guiaux 

et al., 2008). Gemeenten zien de gebrekkige Nederlandse taalvaardigheid van statushouders zelfs als 

grootste hindernis op weg naar de arbeidsmarkt (Razenberg & De Gruijter, 2016). Ook voor de 

instroom in beroeps- en hoger onderwijs blijkt het taalniveau een belangrijke bottleneck (SER, 2016). 

 

Wanneer taalvaardigheid een grote belemmering is voor arbeidsparticipatie, zou een betere 

taalvaardigheid ook moeten leiden tot een grotere kans op werk. Internationaal blijkt dat ook duidelijk 

het geval te zijn. Uit studies uit de Verenigde Staten, Canada, Australië, het Verenigd Koninkrijk, 

Duitsland en Spanje (zie voor een overzicht Bertelsmann Stiftung, 2016) blijkt dat grotere kennis van 

de taal van het ontvangende land bijdraagt aan betere prestaties op de arbeidsmarkt van 

vluchtelingen. Volgens Constant en Schultz-Nielsen (2004, zoals weergegeven in Liebig, 2007) wordt 

de kans op werk zelfs twee tot twee en een half keer zo groot in Duitsland, en drie tot vier keer zo 

groot in Denemarken, wanneer vluchtelingen de taal vloeiend spreken. Ook in Nederland wijst 

empirisch onderzoek uit dat een goede taalvaardigheid helpt bij de kans op het vinden van werk (De 

Vroome & Van Tubergen, 2010). 

 

Toch wegen taaltrainingen en –cursussen niet per definitie op tegen het eerder genoemde ‘lock-in’-

effect van scholing in het algemeen (zie paragraaf 5.5). Op korte termijn hebben taaltrainingen geen 

significant effect op het vinden van werk (Liebig, 2007), tenzij ze geïntegreerd worden ingezet met het 

opdoen van werkervaring (Bertelsmann Stiftung, 2016). Zo kunnen statushouders niet alleen ook 

andere werknemersvaardigheden opdoen, maar kunnen ze hun taalvaardigheden direct inzetten in 

een dagelijkse werkpraktijk. Een optie die steeds vaker wordt ingezet is het organiseren van 

taallessen op een werklocatie. Clausen en Husted (2005, zoals weergegeven in Liebig, 2007) 

benoemen daarnaast ook positieve effecten voor statushouders die ’s avonds taaltrainingen hebben, 

en overdag andere dingen doen. Hoewel in de PiëzoMethodiek lang geen sprake is van werk, is de 

opzet wel dat statushouders zo snel mogelijk in de praktijk gaan oefenen met de Nederlandse taal; 

zowel tijdens en rondom de activiteiten op het PiëzoCentrum (fase 1) als in het vrijwilligerswerk, 

opleiding of werk (fase 2 t/m 4). 

 

Over de effecten van het spreken van de taal op andere vormen van participatie zijn geen studies 

gevonden. 
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5.7  Conclusie 

Over het algemeen kan gesteld worden dat er in de literatuur ondersteuning te vinden is voor de 

veronderstelde werkzame mechanismen achter de PiëzoMethodiek. De aangehaalde onderzoeken 

zijn vaak kwalitatief van aard. Kwantitatieve onderzoeken hebben we in mindere mate gevonden. 

Daarnaast gaan veel onderzoeken specifiek over arbeidsparticipatie, en over de brede groep van 

uitkeringsgerechtigden. Onderzoeken die zich meer richten op het bevorderen van maatschappelijke 

participatie, en voor vluchtelingen specifiek, zijn we weinig tegen gekomen. Dat kan liggen aan de 

relatief beperkte omvang van de literatuursearch die we in het kader van dit onderzoek hebben 

kunnen doen. Maar het lijkt er ook op dat over deze onderwerpen relatief weinig onderzoek is gedaan.  

 

Relatief is het meeste bewijs gevonden voor het derde en zesde veronderstelde werkzame 

mechanisme, over het aansluiten bij wensen en talenten van deelnemers, en het belang van taal voor 

participatie. De daarbij gevonden literatuur is internationaal van aard, en specifiek toegespitst op 

vluchtelingen. Rondom het vierde veronderstelde mechanisme (netwerkinterventie) is veel bewijs 

gevonden over het belang van netwerken voor arbeidsparticipatie, maar over de rol van netwerken 

voor vluchtelingen is minder bekend. Literatuur rondom het vijfde werkzame mechanisme 

(werkervaring en werknemersvaardigheden) is vaak tegenstrijdig; zowel voor een snelle toeleiding 

naar werk als voor scholing is ondersteuning te vinden in de literatuur. Parallelle trajecten waarin werk 

en scholing naast elkaar plaatsvinden vormen daarin wellicht een ‘gulden middenweg’. Relatief het 

minste bewijs is gevonden voor de eerste twee veronderstelde veranderingsmechanismen, over het 

creëren van een veilige omgeving en het belang van integrale begeleiding. Het lijkt dat hier vooralsnog 

weinig onderzoek naar is gedaan. 

 

Daarnaast moet vermeld worden dat er in de literatuur nog verschillende andere factoren worden 

onderscheiden die van belang zijn wanneer het gaat om het bevorderen van specifiek 

arbeidsparticipatie. Deze hebben vooral betrekking op de relatie met de werkgever. Het gaat dan 

voornamelijk om het creëren van vertrouwen bij de werkgever dat een potentiële werknemer goed 

werk zal verrichten, en het geven van een (financiële) ‘compensatie’ voor het risico dat een werkgever 

loopt bij het aannemen van een bepaalde werknemer (Sol e.a., 2011). Bij de aansluiting op de 

arbeidsmarkt spelen daarnaast ook koudwatervrees en discriminatie bij werkgevers een rol (Klaver et 

al., 2015). 

 

De PiëzoMethodiek richt zich in essentie op de factoren bij de deelnemers. Dat is ook terug te vinden 

in de geformuleerde doelen en werkzame mechanismen. De werkgever behoort als zodanig niet tot de 

doelgroep van de PiëzoMethodiek. Toch besteedt de PiëzoMethodiek in de randvoorwaardelijke sfeer 

wel aandacht aan de beeldvorming die soms bij werkgevers of vrijwilligersorganisaties bestaat en die 

belemmerend kan zijn voor het vinden van (vrijwilligers) werk van de deelnemers (zie ook 3.2). 

Mogelijk zou dit versterkt kunnen worden.   
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Bijlage 1 Aannames over werkzame mechanismen per fase van de 

PiëzoMethodiek 

 

Fase 0  Eerste maatschappelijke activering 

Potentiële deelnemers worden via een huisbezoek door een ervaren en getrainde medewerker of 

vrijwilliger van het PiëzoCentrum benaderd, soms via bemiddeling van een samenwerkingspartner die 

al achter de voordeur van de deelnemer komt. Tijdens de intake wordt de persoonlijke situatie van de 

deelnemer in kaart gebracht. Op basis van de intakegesprekken wordt bekeken of er een match kan 

worden gemaakt tussen de wensen en mogelijkheden van de deelnemer en wat de PiëzoMethodiek 

kan bieden. Indien mogelijk en afhankelijk van de behoeften, kan een activiteit aangeboden worden bij 

de deelnemer thuis als opstap naar een activiteit buitenshuis.  

 

Aannames: 

 Als je de intake bij de deelnemers thuis doet dan verlaag je de drempel om maatschappelijk 

actief te worden. 

 Als je de tijd neemt voor een uitgebreide intake, dan ontstaat er een vertrouwen bij de sociaal 

geïsoleerde deelnemer op basis waarvan hij/zij eerder maatschappelijk actief wordt. 

 Als je de situatie van de deelnemer zo volledig mogelijk in beeld brengt dan kun je via een 

integrale aanpak werken aan maatschappelijke activering. 

 Als tijdens de intake de eigen toekomstbeelden met de deelnemer bespreekt, dan krijgt hij/zij 

beter zicht op de eigen wensen en mogelijkheden en kun je daarbij aansluiten.  

 Als je actuele hulpvragen helder krijgt en aanpakt dan ontstaat er ruimte voor 

maatschappelijke activering. 

 Als je start met het aanbieden van activiteiten thuis, dan fungeert dat als opstap voor 

activiteiten buitenshuis. 

 

Fase 1  Meedoen aan educatieve activiteiten in het PiëzoCentrum 

In deze fase worden mensen ingeschreven als deelnemer aan een activiteit/cursus in het 

PiëzoCentrum. Met de deelnemers wordt gesproken over hun talenten en vaardigheden en hoe zij dit 

verder ontwikkelen binnen fase 1. De activiteiten die worden aangeboden, worden afgestemd op de 

behoefte van de deelnemer.  

 

Aannames: 

 Als je de deelnemer stimuleert mee te doen aan activiteiten in het PiëzoCentrum, dan krijgt 

hij/zij een positieve en zinvolle dagbesteding buitenshuis en ontwikkelt hij/zij een 

dagritme/structuur. 

 Als de deelnemer het PiëzoCentrum gaat ervaren als een veilige omgeving waar hij/zij 

welkom is, dan ontwikkelt hij/zij een thuisgevoel en krijgt hij/zij meer vertrouwen in zichzelf en 

de samenleving. 

 Als de deelnemer mee gaat doen aan groepsactiviteiten in het PiëzoCentrum, dan ontstaat er 

bij hem/haar een groepsgevoel en gaat hij/zij onderdeel uitmaken van meer systemen dan 

alleen de eigen thuissituatie. 

 Als de deelnemer in het PiëzoCentrum andere deelnemers, vrijwilligers en wijkgenoten 

ontmoet, dan wordt het sociale netwerk groter. 

 Als de deelnemer in het PiëzoCentrum meedoet aan Nederlandse taallessen en de onderlinge 

voertaal bij andere activiteiten ook Nederlands is, dan neemt de taalachterstand af. 

 Als de deelnemer in het PiëzoCentrum mee doet aan activiteiten gericht op zelfredzaamheid, 

ontspanning en voorlichting, dan neemt de maatschappelijke zelfredzaamheid toe en krijgt 

hij/zij meer grip op de thuissituatie. 
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 Als de individuele trajectbegeleider aandacht houdt voor de thuissituatie, eventuele 

hulpvragen en daarvoor eventueel verwijst naar gespecialiseerde hulpverlening, dan creëer je 

ruimte voor ontwikkeling en maatschappelijke activering. 

 Als je een deelnemer eventueel koppelt aan een andere deelnemer in een vergelijkbare 

situatie, dan kunnen ze elkaar als lotgenoot herkenning en inzicht bieden en helpen bij de 

verwerking 

 Als de deelnemer in het PiëzoCentrum in aanraking komt met andere deelnemers en lerend 

vrijwilligers uit fase 2, dan kunnen zij voor hem/haar een rolmodel worden en verandert de 

visie op de eigen mogelijkheden en toekomst.   

 Als de deelnemer in het PiëzoCentrum mee doet aan educatieve activiteiten aansluitend bij de 

eigen wensen en mogelijkheden, dan ontwikkelt hij/zij nieuwe talenten en 

(werkgevers)vaardigheden. 

 

Fase 2  Lerend vrijwilligerswerk in het PiëzoCentrum 

Deelnemers krijgen in deze fase de gelegenheid om te leren en te werken als lerend vrijwilliger binnen 

de veilige omgeving van het PiëzoCentrum. Ze zetten hun eigen vaardigheden en talenten in om 

andere deelnemers te ondersteunen. Lerend vrijwilligers doen werkzaamheden bij de activiteiten en 

cursussen die in het PiëzoCentrum worden aangeboden, maar ook achter de schermen bij de 

organisatie en administratie van de activiteiten en cursussen. 

 

Aannames: 

 Als een deelnemer toe is aan het nemen van eigen initiatieven en het leveren van een eigen 

bijdrage, dan ontwikkelt hij/zij het beste zijn/haar talenten en vaardigheden door als lerend 

vrijwilliger binnen het PiëzoCentrum actief te zijn. 

 Als een deelnemer mogelijkheden tot het volgen van activiteiten/cursussen in het 

PiëzoCentrum krijgt en ondersteuning ontvangt, dan wil hij/zij ook de eigen vaardigheden en 

talenten inzetten om andere deelnemers te ondersteunen en zo een actieve bijdrage leveren 

aan de samenleving. 

 Als de deelnemer lerend vrijwilligerswerk doet, dan pas hij/zij op intensieve wijze de 

Nederlandse taal in de praktijk toe en neemt het niveau toe.  

 Als de deelnemer het lerend vrijwilligerswerk binnen de veilige omgeving van het 

PiëzoCentrum doet en daarbij beperkte verantwoordelijkheid krijgt, dan kan hij/zij al doende 

zijn/haar talenten ontplooien en nieuwe vaardigheden leren. 

 Als een deelnemer lerend vrijwilligerswerk doet, dan ontdekt hij/zij de eigen talenten, krijgt 

hij/zij meer vertrouwen in de eigen mogelijkheden en neemt hij/zij steeds meer 

verantwoordelijkheid voor de eigen situatie en ontwikkeling. 

 Als de deelnemer als lerend vrijwilliger in de werknemersrol zit, dan doet hij/zij werkervaring 

en werknemersvaardigheden op. 

 Als de deelnemer naast het lerend vrijwilligerswerk de kans krijgt aan activiteiten en trainingen 

deel te nemen, dan krijgen specifieke vaardigheden extra aandacht en groei.   

 

Fase 3  Lerend vrijwilligerswerk bij partnerorganisaties 

Deelnemers krijgen de gelegenheid om te leren en te werken als lerend vrijwilliger binnen een nieuwe 

omgeving. Ze gaan bij de partnerorganisaties de vaardigheden en talenten die zij in fase 2 hebben 

ontwikkeld meer zelfstandig uitvoeren. 

 

Aannames: 

 Als deelnemers als lerend vrijwilliger in een nieuwe omgeving bij een partnerorganisatie aan 

de slag gaan, dan leren ze zelfstandiger te functioneren en wordt eigen initiatief en 

verantwoordelijkheid nog belangrijker. 
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 Als deelnemers als lerend vrijwilliger in een nieuwe omgeving bij een partnerorganisatie aan 

de slag gaan, dan gaan ze nieuwe contacten aan en breidt hun sociale netwerk passend bij 

hun eigen toekomstbeeld verder uit. 

 Als deelnemers als lerend vrijwilliger in een nieuwe omgeving bij een partnerorganisatie aan 

de slag gaan, dan krijgen ze de kans in de rol van werknemer hun talenten en 

(werknemers)vaardigheden alsmede hun kennis van de Nederlandse taal verder te verdiepen 

en doen ze werkervaring op. 

 Als deelnemers als lerend vrijwilliger in een nieuwe omgeving bij een partnerorganisatie aan 

de slag gaan, dan groeit hun zelfvertrouwen en krijgen ze nog beter zicht op hun 

toekomstmogelijkheden. 

 Als de deelnemer contact houdt met een individuele trajectbegeleider van het PiëzoCentrum 

en/of deelneemt aan activiteiten, dan behoudt hij/zij de veilige thuisbasis en is de kans op 

uitval kleiner. 

 

Fase 4 Naar een opleiding of reguliere baan 

In deze fase passen de deelnemers de talenten en vaardigheden die zij zich in de voorgaande fasen 

hebben eigen gemaakt toe in hun zoektocht naar werk of het volgen van een opleiding. In fase 4 is 

ook aandacht voor nazorg. Deelnemers die uitstromen moeten hun plek (her)vinden in de 

samenleving. 

 

Aannames: 

 Als deelnemers bewust aan hun talenten en vaardigheden hebben gewerkt, dan kunnen zij 

deze vervolgens inzetten in hun zoektocht naar een reguliere opleiding of betaald werk. 

 Als deelnemers bij hun zoektocht gebruik kunnen maken van de netwerken van het 

PiëzoCentrum bij de gemeente, onderwijsinstellingen en werkgevers, dan vinden zij eerder 

een passende opleidings- of werkplek. 

 Als deelnemers door deelname aan Vrouw In Actie of Man In Ontwikkeling gekoppeld worden 

aan mensen in het zakenleven, dan raakt hun netwerk verder versterkt. 

 Als deelnemers bij uitstroom naar een opleiding of werk nog nazorg krijgen in de vorm van 

individuele ondersteuning vanuit het PiëzoCentrum, dan vinden zij eerder hun plek op de 

opleiding, werkvloer en binnen de samenleving. 

 Als deelnemers bij uitstroom naar opleiding of werk nog gebruik kunnen maken van 

activiteiten en trainingen binnen het PiëzoCentrum, dan krijgen specifieke vaardigheden extra 

aandacht en groei. 

 Als deelnemers verdere taallessen gaan volgen binnen reguliere opleidingscentra als het ID 

College, dan ontstaat verdere verdieping van de kennis van de Nederlandse taal.  

 Als deelnemers een opleiding gaan volgen of een betaalde baan krijgen, dan doen ze nog 

meer werkervaringen en werknemersvaardigheden op. 

 Als deelnemers een opleiding gaan volgen en werken, dan krijgen ze meer inkomen en 

zelfstandigheid in de thuissituatie en maatschappij. 
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Bijlage 2 Samenhang (sub)doelen en aanpak PiëzoMethodiek 
 

Hoofddoel: het vergroten van de maatschappelijke participatie van de deelnemers door middel van het verrichten van 

vrijwilligerswerk, het volgen van een opleiding, of betaald werk. 

 

Subdoelen Aanpak 

Deelnemers ervaren 

veiligheid, gastvrijheid & 

zorg voor elkaar 

 

- Fase 0: Deelnemers bouwen met een uitgebreide intake en evt. activiteiten thuis in de eigen 
thuissituatie een vertrouwensrelatie op.  

- Fase 0/1: Deelnemers kunnen ook samen met hun begeleider van een andere organisatie 
de stap zetten naar het PiëzoCentrum. 

- Fase 1: Deelnemers worden welkom geheten en worden onderdeel van een gastvrij 
PiëzoCentrum. De individuele trajectbegeleiders hebben hier de belangrijkste rol in. 

- Fase 1: Deelnemers worden in groepen actief bij verschillende activiteiten of cursussen, 
hierdoor ontstaat er een groepsgevoel. 

- Fase 2: Deelnemers worden lerend vrijwilligers en gaan zorg dragen voor een eigen taak/ rol 
binnen een PiëzoCentrum en leren hierin zorg te dragen voor een andere deelnemer. 

- Fase 3/4: Deelnemers worden actief buiten het PiëzoCentrum, maar houden contact met 
een hun trajectbegeleider van het PiëzoCentrum. 

 

Deelnemers hebben grip op 

hun thuissituatie en zijn 

maatschappelijk 

zelfredzaam 
 

- Fase 0: Deelnemers gaan thuis met bezoekvrouwen- en bezoekmannen aan de slag met het 
verwoorden en oplossen van hulpvragen. 

- Fase 0/1: De individuele trajectbegeleider heeft aandacht voor hoe het thuis gaat en 
deelnemers kunnen eventueel intensievere begeleiding krijgen van de maatschappelijk 
werker van Piëzo of partnerorganisaties. 

- Fase 0/1: Deelnemers gaan aan de slag met het leren van de Nederlandse taal, waardoor zij 
zelfredzamer worden. 

- Fase 1: Deelnemers gaan het huis uit en worden actief, hierdoor verandert het zicht op de 
thuissituatie. 

- Fase 1: Deelnemers kunnen deelnemen aan activiteiten gericht op zelfredzaamheid en 
ontspanning. 

- Fase 1: Deelnemers nemen deel aan voorlichtingsactiviteiten waarbij ze informatie krijgen 
waardoor de thuissituatie beter onder controle kan worden gehouden. 

- Fase 2/3: Deelnemers krijgen -indien gewenst- tijdens hun lerend vrijwilligerswerk een 
PiëzoMaatje die aan de slag gaat met de leerdoelen waarbij ook eventuele knelpunten in de 
thuissituatie worden betrokken. 

- Fase 4: Deelnemers gaan leren en werken en krijgen hierdoor meer inkomen en 
zelfstandigheid in de thuissituatie.  

 

Deelnemers hebben zicht op 

hun mogelijkheden 
 

- Fase 0: In de intakefase wordt actief gevraagd naar toekomstbeelden en worden 
gezamenlijk de eerste mogelijkheden verkend. 

- Fase 1: Deelnemers zien lerend vrijwilligers in fase 2 die de functie van rolmodel vervullen. 

- Fase 1: Deelnemers leren allerlei praktische  basisvaardigheden in de activiteiten van een 
PiëzoCentrum en ervaren waar hun talenten liggen. 

- Fase 2: Deelnemers ontdekken als lerend vrijwilliger in het PiëzoCentrum hun talenten en 
gaan aan de slag met hun leerdoelen. 

- Fase 3: Deelnemers gaan als lerend vrijwilliger bij partnerorganisaties aan de slag met hun 
leerdoelen.  

- Fase 4: Vele trainingen, opleidingen, de groepen Vrouw In Actie en Man In Ontwikkeling 
geven deelnemers de mogelijkheid hun talent verder te ontdekken en te laten groeien. 

- Fase 4: Deelnemers ontdekken hun mogelijkheden rondom opleiding en arbeidsmarkt.  
 

Deelnemers beheersen en 

benutten de Nederlandse 

taal 
 

- Fase 0: Deelnemers maken evt. thuis via vrijwilligers van taalontmoeting een start met het 
leren van de Nederlandse taal en worden gestimuleerd deel te gaan nemen aan de 
taallessen in het PiëzoCentrum (fase 1). 

- Fase 1: Deelnemers nemen deel aan de taallessen en spreken Nederlands in het 
PiëzoCentrum, ook bij de andere activiteiten. 

- Fase 2/3: Deelnemers worden lerend vrijwilligers en gaan hierdoor intensief de Nederlandse 
taal oefenen. 

- Fase 4: Deelnemers krijgen veel Nederlandse lessen in de opleidingen van Piëzo/ ID 
College Zoetermeer. 
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Hoofddoel: het vergroten van de maatschappelijke participatie van de deelnemers door middel van het verrichten van 

vrijwilligerswerk, het volgen van een opleiding, of betaald werk. 

 

Subdoelen Aanpak 

Deelnemers hebben een 

sterk & gevarieerd sociaal 

netwerk 
 

- Fase 1: Deelnemers ontmoeten in het PiëzoCentrum nieuwe mensen - andere deelnemers 
en vrijwilligers - uit allerlei verschillende lagen uit de bevolking.  

- Fase 1: Deelnemers kunnen ook gekoppeld worden aan lotgenoten en deelnemers die zich 
in dezelfde situatie bevinden voor herkenning en inzicht in de eigen situatie en om zaken te 
verwerken. 

- Fase 1: Vanuit het PiëzoCentrum wordt veel contact gelegd met andere wijkbewoners, 
organisaties en worden er wijkactiviteiten georganiseerd om sociale netwerken van 
deelnemers verder te vergroten. 

- Fase 2: Deelnemers krijgen een PiëzoMaatje die nieuwe mogelijkheden ook voor het sociale 
netwerk laat zien. 

- Fase 3: Deelnemers gaan via hun lerend vrijwilligerswerk in fase 3 eigen netwerken buiten 
het PiëzoCentrum en passend bij hun toekomstbeeld opbouwen. 

- Fase 4: Bij Man In Ontwikkeling en Vrouw In Actie worden deelnemers gekoppeld aan 
mensen uit het zakenleven e.d. om netwerken te versterken. 

 

Deelnemers hebben 

werkervaring en 

werknemersvaardigheden 

opgedaan 
 

- Fase 1: Tijdens de activiteiten en cursussen leren deelnemers nieuwe vaardigheden als de 

Nederlandse of Engelse taal, computervaardigheden of sollicitatievaardigheden. 

- Fase 2/3: Deelnemers zitten als lerend vrijwilliger in de werknemersrol en doen zo 

werkervaring en werknemersvaardigheden op. 

- Fase 4: Deelnemers doen binnen een opleiding of baan werknemersvaardigheden en 

werkervaring op. 

  



De werking van de PiëzoMethodiek                                                                                                                                                                                 49 

 

Bijlage 3 Reconstructie van de werkzame mechanismen: de onderzoeksaanpak 
 

1.1 Onderzoeksvragen 

 

De werking van de PiëzoMethodiek 

 Wat is de aanleiding of het probleem voor het ontwikkelen en inzetten van de  

PiëzoMethodiek? 

 Wat zijn de oorzaken van het probleem? Welke worden door de PiëzoMethodiek aangepakt? 

 Welke mogelijkheden en beperkingen hebben de vergunninghouders anders dan de andere 

deelnemers bij maatschappelijke participatie en het verkrijgen en behouden van werk? Hoe 

sluit de PiëzoMethodiek daarbij aan? 

 Zijn er ook eventuele onbedoelde effecten van ondersteuning naar maatschappelijke 

participatie en de toeleiding naar werk? Hoe speelt de methodiek daarop in? 

 Onder welke organisatorische en inhoudelijke voorwaarden is de interventie werkzaam? 

 Wat vraagt de toepassing van de interventie van de individuele trajectbegeleiders die hiermee 

aan de slag gaan? 

 Kortom: wat zijn de werkzame mechanismen van de PiëzoMethodiek in het algemeen en per 

fase? 

 

Werkzame mechanismen: de belangrijkste of meest succesvolle onderdelen van een interventie die 

ervoor zorgen dat de interventie de gewenste uitwerking heeft. Werkzame mechanismen zijn daarbij 

gekoppeld aan de gekozen doelen van de interventie, sluiten aan bij de doelgroep en dragen bij aan 

een goede uitvoering van de interventies (Handleiding werkblad Interventiebeschrijving, versie 2014). 

De combinatie van werkzame mechanismen maakt de interventie effectief. Goed zicht op de 

werkzame mechanismen is essentieel voor de overdraagbaarheid van een interventie. Soms is het 

nodig om een interventie aan te passen aan de lokale omstandigheden. Het is dan van belang om te 

weten welke onderdelen van de interventie essentieel zijn om de doelen te realiseren.  

 

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen: 

 Inhoudelijke werkzame mechanismen: de ingezette methoden en technieken die de kern 

vormen van de interventie. Deze zijn verantwoordelijk voor het effect. 

 Praktische mechanismen: uitvoeringsaspecten die van belang zijn voor de implementatie van 

de interventie. Bij de invoering van een interventie in een nieuwe wijk of gemeente is het 

belangrijk na te gaan of deze uitvoeringsaspecten aanwezig of realiseerbaar zijn.  

 

Beleidscontext 

 Welke aannames liggen ten grondslag aan relevante wetten, zoals de Participatiewet, de wet 

Inburgering en de Participatieverklaring? 

 Voor welke opdracht staat de gemeente en vluchtelingenwerk wanneer het gaat om de 

maatschappelijke participatie en de toeleiding naar werk van vergunninghouders?  

 Welke instrumenten zetten de gemeente en vluchtelingenwerk in om vergunninghouders te 

ondersteunen bij maatschappelijke participatie en de toeleiding naar werk?  

 Welke plek neemt de PiëzoMethodiek hierbij in? Voor welke vergunninghouders wordt wel/niet 

doorverwezen naar de PiëzoMethodiek? Met welk doel? 

 Wat zijn volgens de gemeente en vluchtelingenwerk de mogelijkheden en beperkingen van de 

vergunninghouders als het gaat om maatschappelijke participatie en toeleiding naar werk 

waar de PiëzoMethodiek op inspeelt? Op welke wijze doet de PiëzoMethodiek dat? 

 Op welke wijze is er bij de maatschappelijke ondersteuning van vergunninghouders aandacht 

voor gezondheid(sbevordering)?  

 Wat zijn de lessons learned bij vorige en de recente stroom vluchtelingen?  
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1.2 Werkwijze 

 

Deskresearch 

1. Opvragen van alle beschikbare materialen, documenten, projectaanvragen, wetsvoorstellen, 

nota’s, adviezen etc. die de afgelopen vijf jaar verschenen zijn en waarin de PiëzoMethodiek 

genoemd wordt bij: 

 Piëzo 

 De afdeling Zorg en Welzijn van de gemeente Zoetermeer 

 De afdeling Werk en inkomen van de gemeente Zoetermeer 

 Vluchtelingenwerk Zoetermeer 

 

2. Het nagaan in hoeverre de opgevraagde documenten een antwoord geven op de hiervoor 

geformuleerde vragen. 

 

3. Aan de hand van vragen uit het werkblad Interventiebeschrijving zo goed mogelijk zicht krijgen 

op de PiëzoMethodiek zelf en de logische samenhang tussen de analyse van het probleem/de 

aanleiding en de keuze die gemaakt wordt voor de doelgroep, de doelen en de aanpak 

(onderbouwing of verantwoording van de werking van de interventie). 

 

4. Het construeren van vragenlijsten aan de hand waarvan interviews kunnen worden gehouden 

met de ontwikkelaars van de PiëzoMethodiek (Piëzo, Zoetermeer), de gemeente Zoetermeer 

(afdelingen Zorg en Welzijn + Werk en inkomen) en Vluchtelingenwerk Zoetermeer voor 

aanvullende informatie.  

 

Interviews met medewerkers van de gemeente Zoetermeer en Vluchtelingenwerk Zoetermeer 

1. Met de volgende respondenten hebben interviews plaats gevonden: 

 Directeur en initiatiefnemer PiëzoMethodiek 

 Beleidsmedewerker en mede-ontwikkelaar PiëzoMethodiek (vooral fase 0 en locatie 

Palestijn) 

 Sociaal cultureel werker, mede-ontwikkelaar PiëzoMethodiek (vooral fase 0, locatie 

Meerzicht en Ambacht Werkplaats) 

 Sociaal cultureel werker, mede-ontwikkelaar PiëzoMethodiek (vooral fase 3 en 4 en 

locatie Buitenweg) 

 Netwerkregisseur Zorg & Welzijn van de gemeente Zoetermeer, accounthouder Piëzo en 

vluchtelingenwerk 

 Senior beleidsmedewerker Werk, Zorg & Inkomen van de gemeente Zoetermeer 

 Projectleider vergunninghouders, Werk & Inkomen van de gemeente Zoetermeer 

 Unit-coördinator Zorg & Inkomen van de gemeente Zoetermeer 

 Teamleider Integratie en Participatie, Vluchtelingenwerk Zoetermeer 

 

2. Tijdens de introductie van de interviews zijn het onderzoek, de beoogde resultaten en het doel 

van het interview toegelicht. De interviews duurden circa 1,5 uur en zijn afgenomen door twee 

onderzoekers: een onderzoeker als gespreksleider en een master student (stagiair) voor 

verslaglegging. Van de interviews zijn gespreksverslagen gemaakt. De interviews zijn ook 

opgenomen op voicerecorder om relevante passages gericht terug te kunnen luisteren. 

Hiervoor is toestemming gevraagd. Tijdens de interviews is ook nogmaals de volledigheid van 

de verzamelde documenten nagegaan, door hiervan een overzicht ter aanvulling voor te 

leggen. 

 

3. Omdat in het kader van de voorbereidingen van het onderzoeksvoorstel al de nodige 

gesprekken met Piëzo en de gemeente hadden plaats gevonden over de werking van de 
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PiëzoMethodiek en de beleidscontext waarin deze ingezet wordt, is de beschikbare tijd in 

deze interviews zoveel mogelijk benut om de bevindingen uit de deskresearch ten aanzien 

van de PiëzoMethodiek en de beleidscontext voor te leggen, de werkzame mechanismen te 

toetsen en door te vragen op wat eventueel (nog) niet goed werkt aan de PiëzoMethodiek. Zie 

onderstaande vragenlijsten. 

 

4. De analyses op basis van de documentanalyse en interviews zijn vervolgens voorgelegd aan 

de geïnterviewden. Dit om hen enerzijds de gelegenheid te geven om deze te controleren op 

juistheid en eventueel aan te vullen en anderzijds te voorkomen dat er misverstanden 

ontstaan in de onderlinge samenwerkingsrelaties door eventuele onjuiste interpretatie van de 

onderzoekers. 

 
Vragenlijst medewerkers Piëzo 

Opening, kennismaking (10 minuten) 

1. Wat was de aanleiding voor de ontwikkeling van de PiëzoMethodiek? 

Hoe ben je bij de PiëzoMethodiek betrokken geraakt? Wat is jouw rol bij de 

ontwikkeling/uitvoering van de PiëzoMethodiek? Sinds wanneer? 

 

Werking van de PiëzoMethodiek (40 minuten) 

1. Check hoofddoel, doelgroep, factoren en subdoelen: Klopt het? Aanvullingen? 

2. Check verandertheorieën: Klopt het? Aanvullingen? 

3. Wat werkt eventueel (nog) niet goed aan de PiëzoMethodiek? 

4. Is er (bij sommige deelnemers) ook sprake van onbedoelde effecten? Hoe speelt de 

PiëzoMethodiek daarop in? 

 

Praktische voorwaarden en beleidscontext (20 minuten) 

1. Onder welke voorwaarden is de PiëzoMethodiek werkzaam? 

2. Zijn er zaken in de uitvoeringscontext die de werking van de PiëzoMethodiek frustreren? 

3. Zijn er zaken in de beleidscontext die de werking van de PiëzoMethodiek bevorderen of 

frustreren?  

 

Slot (10 minuten) 

1. Als je een cijfer zou mogen geven voor jouw tevredenheid over de huidige werking van de 

PiëzoMethodiek voor jullie deelnemers, welk cijfer geef je? Toelichting? 

2. Idem nieuwe vergunninghouders? Toelichting? 

 

3. Check volledigheid geraadpleegde documenten. 

 
 
Vragenlijst gemeente Zoetermeer en VluchtelingenWerk Zoetermeer 

Opening, kennismaking (10 minuten) 

 

Beleidscontext Werk en inkomen (30 minuten) 

1. De gemeente Zoetermeer zet zwaar in op duurzame arbeidsparticipatie, zo is te lezen in de 

programmabegroting 2016-2019. De re-integratie-inspanningen zijn gericht op het voorkomen 

dat mensen een uitkering moeten aanvragen, als mensen een uitkering nodig hebben hen te 

ondersteunen in hun ontwikkeling en het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt, en als 

mensen een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben op sociale activering – klopt dat? 

2. Daarbij is bijzondere aandacht voor mensen met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt. 

In het voorjaar 2016 is Zoetermeer naar aanleiding van motie in het college met een actieplan 

sociale activering gekomen, om bijstandsgerechtigden in de categorie 1 en 2 (mensen met 

een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt) te begeleiden naar werk en/of zinvolle 
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dagbesteding, vrijwilligerswerk. Wat is daarvan de essentie? (kunnen wij dit actieplan ter 

inzage ontvangen?) 

3. Voor het vijfde jaar op een rij realiseerde Zoetermeer de meeste uitstroom naar werk vanuit de 

bijstand, zo becijferde het CBS (zie www.zoetermeer.nl). Zoetermeer behaalde 14,5% 

uitstroom naar werk. Met inzet van welke instrumenten wordt deze uitstroom behaald? 

4. Voor de nieuwe vergunninghouders werkt de gemeente Zoetermeer met een team 

gespecialiseerde klantmanagers. Op welke wijze activeren zij de nieuwe vergunninghouders 

naar werk? 

5. Wat zijn de lessons learned van eerdere stromen vluchtelingen als het gaat om activering 

naar werk? 

6. Check volledigheid geraadpleegde documenten. 

 

Beleidscontext Zorg en inkomen (30 minuten) 

1. De gemeente Zoetermeer zet zwaar in op duurzame arbeidsparticipatie, daarbij wordt in 2013 

de aanpak Rotonde geïntroduceerd. Daarbij worden drie typen doelgroepen en afslagen 

onderscheiden. Zie ik het goed dat de klantmanagers Werk zich richten op doelgroepen 

waarbij de afslagen korte bemiddeling en gerichte ondersteuning aan de orde zijn en 

klantmanagers zorg op doelgroepen waarbij sprake is van zorg en activering? In welke mate 

vallen de nieuwe vergunninghouders in de praktijk van alledag onder zorg en activering? 

2. Met de introductie van de Rotonde-aanpak heeft de gemeente Zoetermeer ervoor gekozen 

om naast toeleiding naar werk meer in te zetten op het activering van mensen die (nog) geen 

perspectief hebben op een baan. Voor hen is stijging op de participatieladder een belangrijke 

doelstelling. Op welke activiteiten wordt ingezet om dit te realiseren (o.a. Multiproblematiek)? 

3. Naar aanleiding van de motie is het college in 2016 met een actieplan sociale activering 

gekomen (sleutels: meedoen naar vermogen, het inzetten op aandacht en maatwerk en regie 

bij de klant; proeftuinen: Zoete Kruimels; Gezondheid, bewegen en actief zijn; Aandacht werkt; 

verder: samenwerking sociaal domein, één gezin, één plan), is deze gericht op de doelgroep 

die onder de klantmanagers zorg vallen? Wat zijn hiermee tot nu toe de ervaringen? 

4. Voor het vijfde jaar op een rij realiseerde Zoetermeer de meeste uitstroom naar werk vanuit de 

bijstand, zo becijferde het CBS (zie www.zoetermeer.nl). Zoetermeer behaalde 14,5% 

uitstroom naar werk. Met inzet van welke instrumenten wordt deze uitstroom behaald? En in 

welke mate wordt deze uitstroom ook gerealiseerd onder de doelgroep die valt onder zorg en 

activering? En de nieuwe vergunninghouders? 

5. In eerdere re-integratietrajecten van de re-integratiebureaus ontbrak vaak ‘echte’ werkervaring 

en contact met werkgevers. De gemeente doet meer in eigen beheer en zet nu meer in op re-

integratie op en vanuit de reguliere werkvloer. Is dit ook het geval voor de doelgroep die onder 

zorg en activering valt? 

6. Voor de nieuwe vergunninghouders werkt de gemeente Zoetermeer met een team 

gespecialiseerde klantmanagers. Zit in dit team ook een klantmanager zorg? Op welke wijze 

activeren zij de nieuwe vergunninghouders naar werk? 

7. Check volledigheid geraadpleegde documenten. 

 

Beleidscontext Zorg en Welzijn (30 minuten) 

1. De gemeente zet in op het vergroten van de zelfredzaamheid en participatie van alle inwoners 

(zie programma 2, programmabegroting 2016-2019). Zoetermeer streeft naar een 

samenleving waarin iedereen de gelegenheid heeft om mee te doen, waar mensen elkaar 

helpen, en waarbij de gemeente ondersteuning biedt via gebiedsgerichte Wmo 

basisvoorzieningen op het moment dat mensen ondersteuning nodig hebben die het eigen 

netwerk niet kan bieden. Het Wijkzorgnetwerk (WZN) is de verzameling van alle organisaties 

die ondersteuning bieden op het terrein van zorg en welzijn en van daaruit wordt ook gewerkt 

met sociale wijkteams. Klopt dat of mis ik iets? 

2. In Zoetermeer wordt veel gedaan om vergunninghouders te betrekken bij de samenleving en 

zo snel mogelijk zelfredzaam te worden. Daarbij wordt ingezet op het participatie-

http://www.zoetermeer.nl/
http://www.zoetermeer.nl/
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verklaringtraject, begeleiding van VluchtelingenWerk om alles wat met hun vestiging in 

Zoetermeer te maken heeft te regelen (inburgering, inkomen, zorg, scholing), en de inzet van 

de maatschappelijke organisaties voor de integratie van vluchtelingen en alles wat daarbij 

komt kijken (het leren van de taal, weten hoe de samenleving in elkaar zit, het meedoen aan 

activiteiten en aan het (vrijwilligers)werk gaan) en de begeleiding van een klantmanager van 

de gemeente die hen helpt bij het opdoen van werkervaring, training, scholing en het zoeken 

van een baan. Geeft dit een volledig beeld? Hoe verhoud de inzet van de verschillende 

genoemde partijen zich tot elkaar?  

3. Een goede gezondheid is een belangrijke voorwaarde voor maatschappelijke participatie. Hoe 

wordt daar aandacht aan besteed? 

 

Vluchtelingenwerk Zoetermeer (30 minuten) 

1. Vluchtelingenwerk Zoetermeer is verantwoordelijk voor de maatschappelijke begeleiding van 

nieuwe vergunninghouders. De eerste fase is gericht op de coaching bij de vestiging. Daarna 

wordt de aandacht verlegd naar coaching bij de integratie. Door wie vindt deze coaching 

plaats? Kun je iets zeggen over de frequentie van de contacten? Hoe verhoudt de checklist 

zelfredzaamheid zich tot de intake integratie en participatie? Klopt het dat beide 

intakes/formulieren aan het begin van deze fase ingevuld worden? Ben je tevreden over de 

resultaten van de coaching integratie? Worden deze gemonitord? Heb je daarvan 

jaarverslagen? 

2. Vluchtelingenwerk heeft naast de maatschappelijke begeleiding in haar basisvoorziening een 

aantal specifieke projecten opgenomen op het terrein van taalondersteuning, 

maatschappelijke participatie en toeleiding naar werk, kun je voorbeelden noemen (bv. 

Participeren en Arbeidsparticipatie, VIP, beiden niet in Zoetermeer?)? 

3. Een goede gezondheid is een belangrijke voorwaarde voor maatschappelijke participatie. Hoe 

wordt daar aandacht aan besteed (bv. intakeformulieren, workshop)? 

4. Wat zijn de lessons learned van eerdere stromen vluchtelingen in Zoetermeer als het gaat om 

maatschappelijke participatie en activering naar werk? 

5. Tegenwoordig wordt in Zoetermeer ook ingezet op het participatieverklaringtraject. 

Vluchtelingenwerk speelt in de uitvoering daarvan ook een rol. Wat is daarin volgens jou de 

meerwaarde?  

 

Werking van de PiëzoMethodiek (40 minuten) 

1. Wat levert de inzet van de PiëzoMethodiek op voor de maatschappelijke participatie/toeleiding 

naar werk (in het algemeen en voor vergunninghouders in het bijzonder)? 

2. Waardoor werkt de PiëzoMethodiek? 

3. De PiëzoMethodiek is gebaseerd op een aantal verandertheorieën (voorgelegd). 

Onderschrijven jullie deze?  

4. Wat werkt volgens jou eventueel (nog) niet goed aan de PiëzoMethodiek? 

5. Is er (bij sommige deelnemers) ook sprake van onbedoelde effecten? 

6. Hoe speelt de PiëzoMethodiek daarop in?  

7. Welke randvoorwaarden zijn volgens jou essentieel voor de werking van de PiëzoMethodiek? 

8. Zijn er ook zaken in de uitvoeringscontext die de werking van de PiëzoMethodiek frustreren? 

 

Slot (10 minuten) 

1. Als je een cijfer zou moeten geven voor het belang van de PiëzoMethodiek voor de 

maatschappelijke ondersteuning/toeleiding naar werk voor inwoners van Zoetermeer, welk 

cijfer zou je dan geven? 

2. Idem voor nieuwe vergunninghouders? 

 

Literatuurstudie 

De literatuurstudie heeft plaatsgevonden in twee stappen. Eerst is onderzocht wat er in de 

internationale literatuur bekend is over wat werkt:  
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 bij maatschappelijke participatie enerzijds en arbeidsparticipatie anderzijds; 

 voor groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het algemeen en voor statushouders in 

het bijzonder.  

 

Hierbij lag de focus op overzichtspublicaties, zoals systematische reviews, meta-analyses en 

beleidsonderzoeken. In de tweede stap van het literatuuronderzoek is de hieruit afgeleide informatie 

gelegd naast de zes geformuleerde werkzame mechanismen van de PiëzoMethodiek. Dit leverde 

enerzijds een beeld op van de mogelijke werkzame mechanismen die niet ten grondslag liggen aan de 

PiëzoMethodiek, c.q. die wellicht meer aandacht behoeven in de methodiek. Anderzijds bood deze 

informatie onderbouwing voor de werkzame mechanismen van de PiëzoMethodiek. Waar we 

kennislacunes signaleerden of aanvullende informatie vereist was, zijn gerichte zoekacties gedaan. 

Dit is onder andere het geval geweest voor het zoeken naar randvoorwaarden voor de werkzame 

mechanismen.  

 

Voor beide stappen geldt dat inzichten uit wetenschappelijke (zo veel mogelijk peer reviewed) 

literatuur, zoals internationale databanken, systematic reviews en effectonderzoeken naar 

interventies,  verzameld zijn via online zoekmachines (o.a. Scopus en Google Scholar). Aanvullend is 

grijze literatuur geraadpleegd. Het uitgangspunt hierbij was het ‘best beschikbare bewijs’: de voorkeur 

ging uit naar meta-analyses en reviews, vervolgens voor kwantitatieve onderzoeken met een sterk 

onderzoeksdesign (bijvoorbeeld RCT’s, studies met controlegroep), kwalitatieve onderzoeken en 

‘grijze literatuur’. Bij de uitwerking van de literatuursearch is zoveel mogelijk beschreven om welk type 

bewijs het gaat.  
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Bijlage 4 Overzicht verzamelde documenten 
 

 
PiëzoMethodiek: 

 Handboek ‘Werken met de PiëzoMethodiek’ 

 Basisdocument ‘Werken met de PiëzoMethodiek’ 

 Een eerste schets voor een interventiebeschrijving 

 Piëzo: jaarverslag 2015 

 Presentatie PiëzoMethodiek 

 Flyer Piëzo wil talent van mensen ontwikkelen 

 Flyer Vrouw in actie + Ambachtenwerkplaats 

 Ontwikkelpaspoort Fase 3 PiëzoMethodiek 

 Jubilieum uitgave Tien jaar Piëzo: 2006 – 2016 

 Inschrijfformulier PiëzoMethodiek + zelfredzaamheidsmatrix 

 Overzicht regels/afspraken deelnemers + adressen centra 

 Overzicht organisaties en bedrijven fase 3 & 4 

 Overzicht specifieke kenmerken vergunninghouders 

 Handleiding PMSys december 2013 

 Vacaturetekst Sociaal Cultureel Werker 

 Najaar 2015 Kort verslag interviews mannen voor project EpiCentrum 

 Onderzoeksvoorstel student Sabina Brugmans 

 Handleiding Toetsafname Taal voor Leven (mei 2013, onderzoek Maurice de Greef) 

 

Landelijke beleidscontext: 

 Informatie over de participatiewet: op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/participatiewet  

 Informatie over inburgeringsplicht + participatieverklaring: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nieuw-

in-Nederland + www.inburgeren.nl  

 Bestuursakkoord + kamerbrief Verhoogde Asielinstroom, 27 november 2015 + brief SZW over de 

uitvoering van maatschappelijke begeleiding en de participatieverklaring (dd. 18-1-2016).  

 Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid Policy brief 4 (december 2015): geen tijd te 

verliezen: van opvang naar integratie van asielmigranten 

 De handreiking Participatieverklaring, Regioplan, februari 2016.  

 

Gemeentelijke beleidscontext Zoetermeer: 

 Plan van aanpak participatieverklaringstraject Zoetermeer, juni 2016 

 Plan van aanpak Huisvesting Vergunninghouders 2016-2017, Gemeente Zoetermeer maart 2016 

 Memo vierde voortgangsrapportage integrale aanpak vergunninghouders, van college en 

wethouders, september 2016 

 www.zoetermeer.nl/inwoners/vergunninghouders  

 Informatiekaart vergunninghouders en Schema vergunninghouders 

 De programmabegroting 2016-2019 gemeente Zoetermeer 

 Beleidsplan Wmo en Jeugdhulp Zorg in Zoetermeer voor elkaar, 2014 

 Beschikking subsidie 2017 voor Piëzocentra en bezoekmannen/vrouwen 

 Beschikking subsidie 2017 voor ambachtenwerkplaats Piëzo  

 Beschikking eenmalige subsidie extra inzet groepsactiviteiten vergunninghouders, maart 2016 

 De eerste afslag naar werk: analyse en actieplan re-integratie gemeente Zoetermeer, november 

2013 

 Re-integratie 2014, gemeente Zoetermeer 

 Actieplan Sociale Activering, 24 mei 2016 

 

 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/participatiewet
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nieuw-in-Nederland
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nieuw-in-Nederland
http://www.inburgeren.nl/
http://www.zoetermeer.nl/inwoners/vergunninghouders
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Vluchtelingenwerk Zoetermeer: 

 Methodieken: maatschappelijke begeleiding door Vluchtelingenwerk Zuid-Holland Noord 

 Intakeformulier Integratie & Participatie 

 Checklist Zelfredzaamheid 

 Handleiding Evaluatie overstap Coaching Integratie – Handleiding 
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Bijlage 5 Samenvatting subsidiebeschikking Piëzo 
 

In de documenten over het beleid van de gemeente Zoetermeer wordt Piëzo meermalen genoemd als 

belangrijke partner in de uitvoering.  

 

De subsidiebeschikking maakt nog eens expliciet duidelijk aan welke beleidsdoelstellingen Piëzo met 

de PiëzoMethodiek, de PiëzoCentra, het project bezoekmannen en -vrouwen, de 

ambachtenwerkplaats bijdraagt en de extra groepsactiviteiten ten aanzien van vergunninghouders. 

Namelijk: 

- Programma 1: iedereen werkt, leert en/of doet naar vermogen mee. 

- Programma 2: vergroten zelfredzaamheid en participatie. 

- Programma 4: stimuleren vrije tijdsklimaat: cultuur, sport, evenementen. 

- Programma 5: veiligheid. 

 

Ten aanzien van de doelgroep volwassenen gaat het dan specifiek om de volgende doelstellingen: 

- Voorzien in de noodzakelijke middelen van bestaan. 

- Bevorderen dat inwoners (langer) zelfstandig wonen. 

- Bevorderen dat alle inwoners naar vermogen meedoen in het dagelijks leven. 

- Bevorderen gezondheid, veiligheid, welbevinden. 

- Behouden en versterken van breed toegankelijke vrijetijdsvoorzieningen. 

- Vergroten van weerbaarheid van inwoners tegen invloeden van radicalisering. 

- Het uit het sociale isolement halen van bewoners en hen begeleiden naar activiteiten en/of 

voorzieningen. 

- Bevorderen van de participatie van wijkbewoners. 

- Voorbereiding op (arbeids)participatie van WZI klanten, waaronder (nieuwe) 

vergunninghouders 

- De ondersteuning van de talentontwikkeling en ontplooiing van nieuwe vergunninghouders. 

 

 


