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Movisie: kennis en aanpak van sociale vraagstukken
Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken.
Samen met de praktijk ontwikkelen we kennis over wat echt goed werkt en passen we die kennis toe.
De unieke rol van Movisie is het versnellen van leerprocessen. We zijn alleen tevreden als we een
duurzame positieve verandering voor mensen in een kwetsbare positie realiseren.
We ondersteunen en adviseren maatschappelijke organisaties, overheden, maatschappelijk betrokken
bedrijven en burgerinitiatieven. Lokaal of landelijk, toegesneden op het vraagstuk en de organisatie. Zo
kunnen deze organisaties en hun professionals hun werk voor de samenleving zo goed mogelijk doen.
Movisie staat voor een maatschappij waar iedereen op een gelijkwaardige manier kan deelnemen.
Waarin ook mensen in kwetsbare posities, gezien en ondersteund worden.
Kijk voor meer informatie op www.movisie.nl.
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Publiekssamenvatting
In het kort: de belangrijkste bevindingen
Met de PiëzoMethodiek wordt in vijf fasen de maatschappelijke participatie vergroot van doelgroepen
die door omstandigheden nog niet volwaardig meedoen in de samenleving. In dit onderzoek is
nagegaan welke aanwijzingen er zijn voor de effectiviteit en werkzame mechanismen van deze
methodiek, in het bijzonder voor de doelgroep statushouders.
De PiëzoMethodiek vergroot de maatschappelijke participatie. Dit onderzoek geeft duidelijke
aanwijzingen dat in het bijzonder mensen die sociaal geïsoleerd en kwetsbaar zijn en een grote
afstand tot de arbeidsmarkt hebben, met de PiëzoMethodiek belangrijke stappen maken richting
deelname aan sociaal culturele activiteiten, vrijwilligerswerk, opleiding en betaald werk. Dat geldt
zeker ook voor de groep statushouders, zij vormen ongeveer 1/3 van alle deelnemers (in Zoetermeer
tot nu toe in totaal ca 6.000; de methodiek wordt eveneens toegepast in negen andere gemeenten).
Specifiek is gekeken naar effecten op het gebied van arbeidsparticipatie en opleiding,
maatschappelijke participatie, gezondheid en taalvaardigheid. Statushouders zelf geven aan dat de
methodiek hen vooral veel heeft opgeleverd wat betreft de Nederlandse taal en maatschappelijke
participatie. Ze leren beter Nederlands te spreken door lessen te volgen en het geleerde gelijk in
praktijk te brengen. Binnen de PiëzoCentra, laagdrempelige ontmoetingsplekken die doorgaans
binnen bestaande voorzieningen in de wijk worden ingericht, doen deelnemers actief mee aan allerlei
activiteiten en lerend vrijwilligerswerk. Buiten de PiëzoCentra gaan deelnemers meer gebruik maken
van voorzieningen in de buurt en hebben zij meer contacten met buurtgenoten. Ook de
arbeidsparticipatie en het aantal deelnemers dat een opleiding volgt neemt toe. Hoewel statushouders
zelf ook aangeven dat zij ervaren dat hun kansen op werk groter zijn geworden in de loop van de
methodiek, benadrukken veel van hen tegelijkertijd dat het vinden van passend werk lastig blijft.
Effecten op het gebied van gezondheid worden nauwelijks gevonden. Dat de statushouders hun
gezondheid door de hele methodiek heen als relatief goed noemen is opvallend, gezien wat landelijk
bekend is over de juist slechte gezondheidssituatie van statushouders. Mogelijk is hier sprake van
vertekening door sociaal wenselijke antwoorden.
De ontwikkelaars, uitvoerders, deelnemers en samenwerkingspartners zijn behoorlijk eenduidig over
de werkzame mechanismen van de PiëzoMethodiek, namelijk: het PiëzoCentrum als veilige
thuishaven, de integrale-, mens-, talent- en ontwikkelingsgerichte begeleiding, het bieden van een
Nederlandstalige omgeving waarin de taal actief geoefend wordt en de methodiek als
netwerkinterventie. Ook in de literatuur is veel bevestiging te vinden voor de werking van deze
mechanismen. In combinatie met de hierboven beschreven gevonden effecten is het aannemelijk dat
de PiëzoMethodiek inderdaad de maatschappelijke participatie en kansen op werk van deelnemers
vergroot.
Om de werking van de PiëzoMethodiek te optimaliseren kan het mens- en talentgericht en
ontwikkelingsgericht werken op sommige punten nog steviger worden ingevuld. Door een meer
intensieve en systematische begeleiding, met o.a. een gestructureerde intake, duidelijke faseovergangsmomenten en expliciet gestelde leerdoelen, kan wellicht (nog) beter aangesloten worden op
de wensen en talenten van alle deelnemers. Via lerend vrijwilligerswerk en stages bij netwerkpartners
maken deelnemers de waardevolle stap buiten de PiëzoCentra. Het is dan ook wenselijk om
deelnemers waar passend dit vrijwilligerswerk of deze stage daadwerkelijk zoveel mogelijk extern te
laten doen. Een goede inbedding van de PiëzoMethodiek in de gemeentelijke samenwerking is
daarvoor erg belangrijk. Goede afstemming tussen trajectbegeleiders, klantmanagers van de afdeling
Werk en Inkomen van de gemeente en het Werkgeversservicepunt vergroten de kans dat de
ontwikkeling die de deelnemers binnen de PiëzoMethodiek maken, zoveel mogelijk verzilverd wordt in
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betaald werk. De kracht van de PiëzoMethodiek zit hem in het achterliggende gedachtengoed en de
mate waarin die door samenwerkingspartijen omarmd wordt.
Aanleiding
In Zoetermeer werd in 2016 het tienjarig jubileum van de PiëzoMethodiek gevierd. Inmiddels wordt al
meer dan tien jaar met behulp van deze methodiek gewerkt aan de participatie, integratie en
emancipatie van onder meer deelnemers met een vluchtelingachtergrond. In die tijd is de methodiek
niet onopgemerkt gebleven. De interventie wordt door steeds meer organisaties in verschillende
gemeentes ingezet. Inmiddels gaat het om negen gemeenten: Leiden, Amsterdam, Rotterdam,
Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland, Alphen aan den Rijn, Leidschendam-Voorburg, Hillegom en
Zoetermeer. Op achttien locaties zijn op jaarbasis bijna 7.000 deelnemers actief. Nog zo’n tien
gemeenten hebben belangstelling getoond om met de PiëzoMethodiek te gaan werken, waarvan
sommigen al vergevorderde plannen hebben.
De inmiddels langdurige inzet en spreiding van de interventie laat zien dat deze als succesvol wordt
ervaren. De methodiek is echter nog niet wetenschappelijk onderzocht. De gemeente Zoetermeer en
Stichting Piëzo zagen dit onderzoekproject als een kans om beter zicht te krijgen op de effectiviteit, te
kunnen werken aan verdere kwaliteitsverbetering en de overdraagbaarheid te vergroten. Dat is mogelijk
gemaakt met subsidie vanuit het ZonMW programma ‘Vakkundig aan het werk’.
Onderzoeksopzet
In dit onderzoek staan de volgende vragen centraal:
1. Welke aanwijzingen zijn er voor de effectiviteit van de PiëzoMethodiek op de maatschappelijke
participatie, toeleiding naar opleiding of betaald werk en gezondheid?
2. Op welke wijze draagt de PiëzoMethodiek bij aan de participatie en toeleiding naar werk: wat
zijn hierin de werkzame mechanismen?
3. In hoeverre zijn er aanwijzingen dat de effectiviteit van de PiëzoMethodiek verschilt voor
uiteenlopende doelgroepen en hoe verhoudt zich dat tot het beleid van de gemeente omtrent
toeleiding naar werk van inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt?
4. Waarin kan de methodiek nog specifieker vorm gegeven worden om de kans op succes in het
algemeen en voor statushouders in het bijzonder te optimaliseren?
We hebben gekozen voor een praktijk gestuurd effectonderzoek waarbij het meten van effecten wordt
ingebed in het reguliere werkproces. We hebben het in de PiëzoMethodiek gehanteerde volgsysteem
PMsys verrijkt met 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. Bij de instroom, bij elke fase overgang, bij de uitstroom en bij 3
maanden na de uitstroom wordt bij deelnemers door hun trajectbegeleider een vragenlijst afgenomen.
Daarnaast hebben we verklarend onderzoek gedaan om inzicht te krijgen in de ervaren effectiviteit, de
werkzame mechanismen en de verbeterpunten. De onderzoeksopzet van dit onderdeel is gebaseerd op
het model van het SCO Kohnstamm instituut voor verklarend onderzoek. 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. Bij de diepte-interviews ging het enerzijds om
negen stakeholdersinterviews met de bedenkers en ontwikkelaars van de PiëzoMethodiek (5), de
afdelingen Samenleving en Werk, Zorg en Inkomen van de gemeente Zoetermeer (3) en
Vluchtelingenwerk (1).
Anderzijds hebben wij 33 statushouders geïnterviewd die deelnemen of -namen aan de
PiëzoMethodiek.

De effectiviteit van de PiëzoMethodiek

7

Verder heeft per fase van de PiëzoMethodiek een focusgroep (wij noemden dat een leerwerkplaats)
plaats gevonden met de bij de desbetreffende fase betrokken uitvoerende trajectbegeleiders.
Aan het eind van het onderzoek hebben we een viertal extra leerwerkplaatsen georganiseerd met exdeelnemers met een vluchtelingachtergrond, netwerkpartners en de uitvoerders van de
PiëzoMethodiek.
Dit onderzoek levert bewijs volgens de eerste aanwijzingen van effectiviteit. Het is niet mogelijk om aan
te tonen dat effecten bij deelnemers daadwerkelijk worden veroorzaakt door de PiëzoMethodiek, maar
door het combineren van meerdere onderzoeksmethoden kunnen we het wel aannemelijk maken dat
bepaalde effecten optreden. Daarnaast krijgen we goed inzicht in waarom deze effecten op zouden
treden (werkzame mechanismen) en hoe de effectiviteit kan worden vergroot (verbeterpunten).
Het onderzoeksproject heeft naast een eindrapportage, waarin de resultaten besproken worden, ook
een handreiking voor trajectbegeleiders opgeleverd. Deze handreiking expliciteert per fase de doelen,
werkwijze en aandachtspunten voor de begeleiding.
De PiëzoMethodiek en haar deelnemers
De PiëzoMethodiek heeft als doel het vergroten van de maatschappelijke participatie van mensen die
door omstandigheden nog niet volwaardig participeren in de samenleving. De statushouders zijn een
belangrijke doelgroep, omdat problemen rondom achterblijvende participatie in versterkte mate spelen
bij deelnemers met een migrantachtergrond en vluchtgeschiedenis. Er wordt naar toegewerkt dat zij zo
optimaal mogelijk meedoen in de maatschappij. Dat kan zijn door middel van het verrichten van betaald
werk of vrijwilligerswerk, het volgen van een opleiding en/of deelname aan sociaal culturele activiteiten.
Sinds het registreren van fases in het deelnemervolgsysteem PMsys (dit is nu circa 4 jaar) hebben in de
gemeente Zoetermeer bijna 6000 volwassen deelnemers in de methodiek gezeten. Deze deelnemers
zijn gemiddeld zo’n 45 jaar oud, en ongeveer 2/3 ervan is vrouw. Iets minder dan 1/3 van de
deelnemers is statushouder; zij komen voornamelijk uit Syrië, Afghanistan, Irak, Eritrea en Iran. In
vergelijking met de gehele groep deelnemers zijn er onder de statushouders iets meer mannen en zijn
statushouders gemiddeld iets jonger. Momenteel zijn er ongeveer 2750 volwassen deelnemers actief in
de methodiek.
De PiëzoMethodiek bestaat uit vijf fases: Fase 0 behelst de eerste stappen richting maatschappelijke
activering. Het gaat om het opbouwen van een vertrouwensband met de deelnemer, het op orde krijgen
van de thuis-/gezinssituatie en het vergroten van de maatschappelijke zelfredzaamheid. 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 partnerorganisatie1. Hierbij wordt aandacht besteed aan wat de deelnemer nodig heeft om
zich verder te ontwikkelen naar een opleiding en/of werk. Fase 4 gaat om het begeleiden van de
deelnemer naar een opleiding of betaald werk. Als deelnemers genoeg geleerd hebben in één
specifieke fase, kan worden doorgestroomd naar de volgende fase.

1

Of ‘ingewikkelder’ of zelfstandiger vrijwilligerswerk op het PiëzoCentrum.
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Figuur 1. De fases van de Piëzomethodiek

Belangrijk hierbij is dat deelnemers in iedere fase kunnen in- en uitstromen, 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.
In de praktijk volgen de grootste stromen de lijn van de methodiek (0 > 1 > 2 > 3 > 4), al stromen de
meeste deelnemers direct in fase 1 in. Daarnaast valt het op dat alle mogelijke fase-overgangen
voorkomen. Zo zijn er deelnemers die één of meerdere fasen ‘terugvallen’ of overslaan, en het komt
voor dat uitgestroomde deelnemers later weer instromen. Deelnemers doen gemiddeld iets minder tot
iets meer dan een jaar over het doorlopen van een fase. Wanneer deelnemers alle fasen doorlopen,
verwachten we dat ze daar gemiddeld 68 maanden (zo’n 5,5 jaar) over doen en dat de helft van de
deelnemers binnen 43 maanden (zo’n 3,5 jaar) alle fasen doorlopen. De duur dat individuele
deelnemers in de fases zitten loopt echter zeer sterk uiteen. Er zijn relatief veel oudere deelnemers
(hoge gemiddelde leeftijd), vrouwen (regelmatig zonder uitkering, omdat hun man werkt) en
statushouders, waarvan we weten dat ze gemiddeld lang over een fase doen. Voor een aanzienlijk deel
van de deelnemers is een baan of opleiding gezien hun situatie bovendien niet het einddoel. Soms is
deelname aan sociaal-culturele activiteiten of vrijwilligerswerk het hoogst haalbare en ontwikkelen
deelnemers zich binnen een fase, zonder verder door de methodiek te stromen.
Elke deelnemer in de methodiek wordt individueel begeleid door een trajectbegeleider, die per fase kan
wisselen. De trajectbegeleider begeleidt de deelnemers in de stappen die gericht zijn op het vergroten
van de maatschappelijke participatie en het bereiken van persoonlijke doelen. Dat begint bij een intake
met nieuwe deelnemers. Vervolgens is er periodiek contact met de deelnemer om zijn/haar persoonlijke
ontwikkeling te bespreken en over de te nemen vervolgstappen binnen het leerproces. Daar past het
ook bij om te bespreken wanneer een deelnemer klaar is voor de volgende fase. Het aantal
begeleidingscontacten is in praktijk variabel.
Voor de uitvoering van de PiëzoMethodiek zijn een aantal praktische randvoorwaarden onontbeerlijk,
zoals:
• Het kunnen inrichten van een PiëzoCentrum, met voldoende werkruimtes, als kloppend hart
voor de methodiek en als veilige thuishaven voor de deelnemers;
• Een digitaal deelnemersvolgsysteem (PMsys);
• Draagvlak binnen de eigen organisatie, de gemeente én partnerorganisaties voor het
gedachtengoed achter de PiëzoMethodiek;
• De speelruimte om mogelijkheden te creëren binnen de samenleving die passend zijn bij de
deelnemers (denk bijvoorbeeld aan een aangepaste MBO-opleiding);
• De inzet van kundige professionals en ondersteunende vrijwilligers, waarbij de kennis,
vernieuwende ideeën en contacten die zij meebrengen erkend en zo optimaal mogelijk voor de
deelnemers benut worden;
• Voldoende financiële middelen, zodat armoede voor deelnemers nooit een reden is om niet uit
huis te komen en te participeren.
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Tot slot is een belangrijk uitgangspunt van de aanpak 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. De introductie van de PiëzoMethodiek in nieuwe gemeenten gebeurt dan ook nooit los van
de gemeentelijke context. Zo is binnen de gemeente Zoetermeer, Stichting Piëzo verantwoordelijk voor
het verzorgen van workshops aan nieuwe statushouders in het kader van het
Participatieverklaringstraject en doen zij samen met vluchtelingenwerk bij elke statushouder thuis een
intakegesprek. Op deze wijze zijn alle statushouders al bij hen in beeld. De afdeling Werk, Zorg en
Inkomen werkt verder met een team van gespecialiseerde klantmanagers die statushouders extra
intensief ondersteunt richting werk. Vooral deelnemers met een (te) grote afstand tot de arbeidsmarkt
worden naar de PiëzoCentra doorgestuurd. Deze gemeentelijke context is natuurlijk van invloed op de
behaalde effecten met de PiëzoMethodiek.
De effectiviteit van de PiëzoMethodiek
Om zicht te krijgen op de effectiviteit van de Piëzomethodiek op de maatschappelijke participatie,
toeleiding naar opleiding of betaald werk en gezondheid (onderzoeksvraag 1) is een vragenlijst
ingebouwd in PMsys. Deze kon worden afgenomen bij elk in-, door- of uitstroommoment, en bevraagt
deelnemers over hun
a) arbeidsparticipatie en opleiding
b) maatschappelijke participatie
c) gezondheid en
d) taalniveau.
Dit gebeurde door medewerkers van Stichting Piëzo, die hierin getraind zijn. Tijdens de
onderzoeksperiode zijn er 685 vragenlijsten ‘valide’ ingevuld, wat neerkomt op een respons van 41.5%.
Vanwege de relatief lage respons was het niet mogelijk alle effecten statistisch te toetsen. Hieronder
worden de belangrijkste resultaten voor statushouders (een subgroep van de totale groep
respondenten, n = 272 vragenlijsten) toegelicht. Daarnaast worden hier de effecten meegenomen die
zijn benoemd door de deelnemers van de methodiek die zijn geïnterviewd.
De meeste ontwikkeling is zichtbaar in arbeidsparticipatie en opleiding (onderdeel a). Het aantal
statushouders dat betaald werk heeft groeit vanaf de instroom tot de follow-up meting (drie maanden na
uitstroom uit de methodiek). In lijn hiermee groeit het aantal deelnemers dat aangeeft dat hun kansen
op het vinden van werk groter zijn geworden in de loop van de methodiek. De geïnterviewde
statushouders geven echter aan dat het vinden van passend werk erg ingewikkeld is. Wel denken ze
dat sommige vaardigheden, de taal of het zelfvertrouwen dat ze hebben opgedaan hen helpt in de
zoektocht naar een baan. Uit de cijfers blijkt dat tijdens de methodiek (instroom t/m uitstroom fase 3)
ook het aantal statushouders dat een opleiding doet groeit, evenals het aantal deelnemers dat aangeeft
dat hun kansen op het doen van een opleiding zijn toegenomen. Veel van hen doen de MBO1- of
MBO2-opleiding die in de gemeente Zoetermeer onderdeel uitmaakt van fase 4 van de methodiek.
Wat betreft maatschappelijke participatie (onderdeel b) zien we een grote ontwikkeling in de deelname
aan activiteiten en vrijwilligerswerk op het PiëzoCentrum. Geïnterviewde deelnemers beschrijven het
PiëzoCentrum als een plek waar je je kunt ontwikkelen, stapjes kunt zetten, actief kunt worden.
Sommigen zaten jaren thuis, en zetten nu de stap richting activiteiten, vrijwilligerswerk en – hopelijk –
betaald werk. De ingevulde vragenlijsten, die gaan over maatschappelijke participatie buiten het
PiëzoCentrum, laten daarentegen weinig effect zien. Statushouders gaan nauwelijks meer deelnemen
aan activiteiten of meer vrijwilligerswerk doen buiten het PiëzoCentrum.
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Wellicht is dit verklaarbaar omdat men voldoende heeft aan de activiteiten en het vrijwilligerswerk op het
PiëzoCentrum, of men het te druk heeft om meer maatschappelijk te participeren. Wel lijken
deelnemers in de loop van de methodiek iets meer gebruik te maken van voorzieningen in de buurt.
Daarnaast verandert er weinig in het contact met vrienden of kennissen, maar lijken statushouders in de
loop van de methodiek iets meer contact te hebben met buren of mensen uit de buurt. Een deel van de
statushouders doet nog vrijwilligerswerk bij de follow up meting.
Ook in de gezondheid (onderdeel c) van statushouders zijn weinig ontwikkelingen zichtbaar. Al bij de
instroom geven statushouders aan dat hun gezondheid relatief goed is en dit blijft vrij constant over de
verschillende meetmomenten. Slechts kleine aantallen deelnemers geven aan dat hun gezondheid over
het algemeen slecht tot zeer slecht is, dat ze vaak tot altijd dingen niet kunnen doen vanwege hun
gezondheid, dat ze zich zelden of nooit kalm en rustig voelen en dat ze zich vaak of altijd neerslachtig
en somber voelen. Dat statushouders hun gezondheid als relatief goed noemen is opvallend gezien de
landelijke kennis over de slechte gezondheidssituatie van statushouders. We verwachten daarom dat
hier sprake is van een vertekening, wellicht vanwege sociaalwenselijk antwoorden. Het valt op dat bij
bijna alle vragen de score op de follow-up meting het meest positief is. Het gemiddelde algemeen
geluksgevoel van statushouders schommelt en is het laagst in fase 3 en 4. Dit kan ermee te maken
hebben dat deelnemers in die fases meer ‘belast’ worden. Ze moeten meer verantwoordelijkheid nemen
en hard werken, soms naast een gezinsleven. Dat kan druk en confronterend zijn. Ook hier is het
geluksgevoel bij de follow-up meting echter het hoogst.
De taalvaardigheid van statushouders lijkt toe te nemen. In de vragenlijsten is vooral op het gebied van
spreekvaardigheid, waar in de PiëzoMethodiek de meeste aandacht aan wordt besteed, een duidelijke
ontwikkeling te zien. Het gaat hier om de eigen inschatting van de deelnemers – maar dit is juist ook
interessant omdat in de methodiek wordt aangewakkerd dat statushouders Nederlands durven te
spreken, schrijven en lezen. Opvallend is de kleine terugval die zichtbaar is bij de uitstroommeting in
fase 4. Wellicht realiseren statushouders zich dan dat hun taalontwikkeling nog niet klaar is, en hun
Nederlands verder moet verbeteren om volwaardig mee te kunnen doen in de maatschappij. Dit sluit
aan bij de opmerkingen van de geïnterviewde statushouders. Zij geven aan dat hun taal veel beter is
geworden door de goede lessen en omdat ze het geleerde direct in de praktijk konden brengen op en
buiten het PiëzoCentrum.
In het algemeen concluderen we dat de deelnemers in de loop van de PiëzoMethodiek ontwikkelingen
doormaken, maar dat het gaat om kleine stappen waarin sprake is van veel diversiteit.
Werkzame mechanismen
Om inzicht te krijgen in de wijze waarop de PiëzoMethodiek bijdraagt aan het behalen van de
bovenstaande effecten, is gekeken wat de werkzame mechanismen zijn (onderzoeksvraag 2).
Werkzame mechanismen zijn de belangrijkste of meest succesvolle onderdelen van een interventie die
ervoor zorgen dat de interventie – in dit geval de PiëzoMethodiek – de gewenste uitwerking heeft.
Op basis van documentanalyse en gesprekken met de bedenkers van de PiëzoMethodiek zijn de
veronderstelde werkzame mechanismen gereconstrueerd en geëxpliciteerd. Het gaat om zes werkzame
mechanismen:
•

Het PiëzoCentrum als veilige thuishaven. Deelnemers die ontwrichtende gebeurtenissen
hebben meegemaakt, 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.
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•

•

•

•

•

Integrale begeleiding. Deelnemers die 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 doorverwijzing, aangepakt
worden. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor maatschappelijke participatie.
Mens- en talentgerichte interventie. Deelnemers die slecht zicht hebben op de eigen
mogelijkheden, krijgen binnen de PiëzoMethodiek beter zicht op wat ze zelf willen en kunnen en
op 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 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) opdoen, 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.

De werkwijze van de uitvoerders van de PiëzoMethodiek is ook in de praktijk doordrenkt van de
uitgangspunten die in de werkzame mechanismen centraal staan. Wanneer hen tijdens de
leerwerkplaatsen bij elk van de fasen gevraagd wordt hoe ze de begeleiding van de desbetreffende fase
concreet vormgeven, komt aandacht voor alle werkzame mechanismen consequent in elk van de fasen
terug (zie ook: De PiëzoMethodiek: trajectbegeleiding in vijf fasen, handreiking voor trajectbegeleiders).
We concluderen dan ook dat deze werkzame mechanismen meer dan een papieren werkelijkheid van
de ontwikkelaars zijn; het is een bij alle uitvoerders van de PiëzoMethodiek doorleefd gedachtengoed.
Over het algemeen vonden we ondersteuning voor alle werkzame mechanismen achter de
PiëzoMethodiek, zowel in literatuur als in de diepte-interviews met statushouders in de methodiek.
Hieronder worden de werkzame mechanismen één voor één uitgelicht.
In de literatuur wordt slechts in beperkte mate aandacht besteed aan het belang van veiligheid,
gastvrijheid en zorg voor elkaar voor het bevorderen van arbeids- en maatschappelijke participatie.
Meer algemeen is het belangrijk om eerst een veilige situatie te creëren, alvorens men kan werken aan
de zelfontplooiing. Een beschermde omgeving zonder (tijds)druk is een belangrijke succesfactor voor
maatschappelijke participatie. De PiëzoMethodiek probeert een dergelijke beschermde omgeving te
creëren, waarin weinig (tijds)druk is. Deelnemers geven ook aan dat zij het PiëzoCentrum ervaren als
een veilige, gastvrije plek. Het meest concreet door het welkom met koffie of thee, maar bijvoorbeeld
ook in de persoonlijke aandacht die ze krijgen van mensen die vragen hoe het met hen gaat.
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Dat sluit aan op de aandacht die er vanuit de PiëzoMethodiek is voor hun problemen, die ontwikkeling
in de weg kunnen staan. In dat opzicht is er sprake van een integrale begeleiding. Uit literatuur weten
we dat het niet hebben van werk of niet participeren in de samenleving samenhangt met onder andere
eenzaamheid, financiële problematiek en gezondheidsproblematiek. Kwalitatief onderzoek wijst uit dat
geringe participatie niet in isolement gezien en aangepakt moet worden, maar vanuit een integrale
benadering, waarbij belemmeringen op meerdere levensdomeinen in samenhang worden aangepakt en
waar mogelijk weggenomen. Uit de verhalen van deelnemers blijkt dat Stichting Piëzo hen helpt bij
allerhande problemen, waardoor het lukte om zelf volgende stappen te zetten. In de interviews komen
echter ook problemen of belemmeringen aan het licht waar medewerkers van de PiëzoMethodiek niet
van op de hoogte zijn, maar waar zij wel in hadden kunnen ondersteunen. Dit hangt wellicht samen met
de vraag of er bij alle deelnemers voldoende tijd wordt genomen voor de intakegesprekken, en of de
begeleidingsgesprekken systematisch genoeg zijn. Uit literatuur blijkt dat een uitgebreide diagnose of
intake en scherpe regie en coördinatie door één begeleider essentieel zijn. Ook kunnen taalvaardigheid
en culturele verschillen, zeker in de intakefase, dergelijke gesprekken bemoeilijken. Daarbij speelt
bijvoorbeeld zorgmijding, schaamte en eigen inschatting van de zwaarte van de problematiek door de
deelnemer een rol.
De PiëzoMethodiek probeert mens- en talentgericht te werken door activiteiten of opleidingen te bieden
die aansluiten bij de wensen en talenten van deelnemers. Daardoor zou de motivatie voor ontwikkeling,
maatschappelijke participatie en activering naar werk groter zijn. In de literatuur is veel onderbouwing te
vinden voor een dergelijke werkwijze – er wordt zelfs nog sterker ingezet op het in kaart brengen van
kwalificaties en behoeften (bijvoorbeeld door middel van assessments of tools) en het maken van een
‘geïndividualiseerd werkplan’ samen met statushouders. Dit draagt ook bij aan het bevorderen van –
voornamelijk intrinsieke – motivatie. De geïnterviewde deelnemers zijn stuk voor stuk gemotiveerd om
zich te ontwikkelen en willen meestal graag werken. Deelnemers van de PiëzoMethodiek geven ook
aan dat er aandacht is voor hun wensen en talenten. Zeker met deelnemers hoger in de methodiek is
bijna altijd wel een keer besproken wat ze leuk vinden om te doen en waar ze naartoe zouden willen
ontwikkelen. De activiteiten en het vrijwilligerswerk dat ze doen sluiten hier meestal goed bij aan. De
stageplekken bij de opleiding in fase 4 kunnen wellicht nog beter aansluiten bij de toekomstige
gewenste banen.
Ook voor de PiëzoMethodiek als netwerkinterventie is redelijk veel onderbouwing te vinden. Zowel voor
de beroepsbevolking in het algemeen als voor statushouders specifiek blijkt dat het hebben van sociale
netwerken een positief effect heeft op arbeidsmarktparticipatie. Omvang, kwaliteit en inzet van het
netwerk zijn belangrijke factoren. Dat zit op het PiëzoCentrum wel goed; de geïnterviewde
statushouders leren er veel mensen kennen. Bijvoorbeeld bij activiteiten en bij het lerend
vrijwilligerswerk op het centrum of daarbuiten, via de opleiding of stageplek of gewoon in de gang van
het PiëzoCentrum. De statushouders ontmoeten vooral veel andere statushouders. Dat vinden ze erg
leuk, maar sommigen zouden wel graag meer contact hebben met Nederlanders. Uit literatuur weten
we ook dat contact met autochtone Nederlanders erg belangrijk is voor de ontwikkelmogelijkheden van
deelnemers. De statushouders leren door dit netwerk de taal sneller, ze krijgen hulp van elkaar, soms
krijgen ze een beter beeld van wat ze in de toekomst zouden willen doen, en ze fungeren als rolmodel
voor elkaar.
Naast deze zaken geven statushouders aan nog veel andere dingen te kunnen leren op het
PiëzoCentrum – wat dat betreft vinden we ook bevestiging voor het ontwikkelingsgerichte karakter van
de methodiek. De literatuur is niet eenduidig wat betreft ontwikkeling enerzijds en het snel toeleiden
naar betaald werk anderzijds. Er zijn verschillende studies die stellen dat een snelle toeleiding naar de
arbeidsmarkt gunstig is voor de latere arbeidskansen van bijstandsgerechtigden en statushouders in het
bijzonder. Hoe langer iemand werkloos is, hoe kleiner de kans op het vinden van een baan.
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Op lange termijn zou scholing echter de baankansen van statushouders kunnen vergroten.
Ook zijn er aanwijzingen dat het doen van vrijwilligerswerk bij kan dragen aan de
arbeidsmarktparticipatie van statushouders. Dan is het natuurlijk wel van belang dat deelnemers
voldoende leren van het vrijwilligerswerk dat zij doen. Er zijn vrij veel geïnterviewde deelnemers die
zeggen (bijna) niks geleerd te hebben van het vrijwilligerswerk dat ze deden – zowel bij intern (fase 2 en
3) als bij extern (fase 3) vrijwilligerswerk was dit het geval. Het is natuurlijk de vraag of de deelnemers
hier zelf altijd voldoende zicht op hebben; soms denken ze zelf dat ze bepaald (vrijwilligers)werk wel
aankunnen, terwijl dat – op het gebied van praktische en/of soft skills (persoonlijke, emotionele en
sociale en intellectuele vaardigheden) – nog niet het geval is. Ook hierbij spelen culturele verschillen
een rol; met name bij de beleving en waardering van de soft skills. Uitvoerders van de methodiek gaven
aan dat het wellicht goed is om meer expliciet te benoemen en vast te leggen welke vaardigheden de
deelnemers op een bepaald moment aan het ontwikkelen zijn (ontwikkeldoelen).
Ten slotte weten we uit de literatuur dat een gebrekkige kennis van de Nederlandse taal één van de
grootste belemmeringen voor statushouders is voor het vinden van werk en de instroom in beroeps- en
hoger onderwijs. Het volgen van taallessen heeft dan ook een grote invloed op de baankansen van
statushouders. De geïnterviewde statushouders geven allen aan dat ze door de PiëzoMethodiek beter
Nederlands zijn gaan spreken – wat ook uit de effectmetingen naar voren komt. De gegeven
Nederlandse lessen worden enorm gewaardeerd; sommigen vinden ze zelfs beter dan de taallessen in
het kader van de inburgering. Het is wel de vraag of alle deelnemers taallessen volgen op het juiste
niveau. Er zijn weliswaar zowel binnen als buiten de PiëzoCentra veel verschillende taallessen mogelijk;
maar de juiste plaatsing vraagt om continue aandacht. Sommige deelnemers geven aan het niveau te
hoog of te laag en/of de niveauverschillen binnen een les te groot te vinden. Uit literatuur weten we dat
specifiek voor hoger opgeleiden taallessen op hoger niveau van belang zijn. Daarnaast wijst literatuur
uit dat het belangrijk is om de geleerde taal direct in de praktijk te brengen. Dat kan op het
PiëzoCentrum, waar ze de taal gebruiken en door anderen gesproken horen worden. Hoewel
Nederlands geen gemakkelijke taal is, worden ze wel aangespoord om het gewoon te proberen. De
statushouders hebben het idee dat hun Nederlands hierdoor daadwerkelijk is verbeterd. Het zou mooi
zijn als taallessen vaker in avonduren of weekenden zouden zijn, zodat deelnemers die werken ook
lessen kunnen blijven volgen.
Ten slotte worden in de literatuur nog verschillende andere werkzame elementen onderscheiden die
betrekking hebben op de werkgever, zoals het creëren van vertrouwen bij de werkgever dat een
potentiële werknemer goed werk zal verrichten en het doen aan verwachtingsmanagement. Hoewel de
hiervoor genoemde inhoudelijke 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. Desalniettemin zijn de contacten met potentiële werkgevers, stageplekken en
vrijwilligersplekken een aandachtspunt voor de methodiek.
Doelgroep
De derde deelvraag van dit onderzoek richt zich op de doelgroepen waarvoor de PiëzoMethodiek het
meest geschikt wordt geacht, en de verhouding daarvan tot het beleid van de gemeente omtrent
toeleiding naar werk van inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Een belangrijke
constatering die we af kunnen leiden uit de effectmetingen is dat er geen noemenswaardig grote
verschillen lijken te zijn in de ontwikkeling van de statushouders en die van de totale groep deelnemers
over de verschillende meetmomenten. Hieruit kunnen we voorzichtig concluderen dat de
PiëzoMethodiek ongeveer even geschikt is voor de brede groep mensen die (nog) niet (volledig)
participeren in de samenleving, als voor de groep statushouders.
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De aantallen vragenlijsten waren echter niet voldoende groot om na te gaan of onder andere
subgroepen – zoals deelnemers uit specifieke landen van herkomst, van een bepaalde sekse of leeftijd
– significant verschillen in de ontwikkeling ten aanzien van de maatschappelijke participatie, uitstroom
naar werk of opleiding, taal en gezondheid. Wel vallen bepaalde groepstrends te onderscheiden ten
aanzien van de tijdsduur dat deelnemers in de methodiek zitten. Oudere deelnemers doen gemiddeld
langer over fase 0, 1, 2 en 3 en hebben een kleinere kans om deze fases af te ronden dan jongere
deelnemers. Mannen blijken sneller door fase 0, 1 en 4 te bewegen dan vrouwen, maar niet door fase 2
en 3. Vrouwen hebben echter weer een grotere kans om uit fase 0, 1 en 2 te stromen dan mannen.
Volgens de ontwikkelaars van de methodiek betreft dit waarschijnlijk niet-uitkeringsgerechtigde vrouwen
van mannen die werken. Zij zetten wel stappen in de methodiek, terwijl hun mannen bijvoorbeeld alleen
activiteiten doen op het centrum. Statushouders ten slotte doen alleen langer over fase 1, maar niet
over de andere fases. Zij hebben echter een grotere kans om fase 0, 1 en 4 af te ronden dan nietstatushouders. Ook hier speelt waarschijnlijk mee dat zij meer ontwikkeling op het PiëzoCentrum door
kunnen maken omdat ze geen betaald werk hebben. Vanwege de lage respons was het niet mogelijk
om deze hypotheses te toetsen.
Behalve cijfermatig is ook in extra leerwerkplaatsen met oud-deelnemers en samenwerkingspartners
aandacht besteed aan de vraag of de PiëzoMethodiek voor bepaalde doelgroepen meer of minder
geschikt is. Hierbij is specifiek gevraagd naar de groep statushouders. Zoals eerder aangegeven is een
ongeveer een derde van de deelnemers statushouder. De samenwerkingspartners benadrukken dat zij
de methodiek bijzonder geschikt vinden voor deze groep. Dit beeld wordt bevestigd door exdeelnemers. Zij vinden de methodiek zeer waardevol voor mensen die nieuw in Nederland komen, nog
geen Nederlands spreken, soms zelfs analfabeet zijn en moeite hebben hun draai in een nieuwe
woonomgeving te vinden. Ook de in dit onderzoek geïnterviewde statushouders die op dit moment nog
deelnemen aan de PiëzoMethodiek, bevestigen dat beeld.
Klantmanagers Werk, Zorg en Inkomen zijn vooral geneigd om hun meer kwetsbare klanten die extra
tijd en aandacht nodig hebben en nog kleinere tussenstappen richting werk te maken hebben door te
sturen naar de PiëzoCentra. Voor andere klanten geldt dat zij ze zo snel mogelijk naar werk proberen te
begeleiden. Dat geldt ook voor veel statushouders. Toch wordt door de samenwerkingspartners
benadrukt dat het goed is dat er voor hen op de PiëzoCentra meer te halen is dan werk: het gaat om
integratie, de taal leren, een netwerk opbouwen, zich thuis gaan voelen in de wijk en gemeente en het
leren van de cultuur in Nederland en wat hier – ook door werkgevers en collega’s – belangrijk gevonden
wordt. De statushouders vinden in praktijk hoe dan ook hun weg naar het PiëzoCentrum. Het zou
daarom goed zijn wanneer klantmanagers meer betrokken zouden zijn bij wat zij daar doen en hierover
goede afstemming plaatsvindt tussen klantmanagers en trajectbegeleiders.
Verbeterkansen
De geïnterviewde deelnemers zijn unaniem positief over de PiëzoMethodiek en Stichting Piëzo.
Verschillende statushouders hebben de methodiek en het PiëzoCentrum dan ook al aan anderen
aangeraden. Toch is het belangrijk om stil te staan bij de vierde onderzoeksvraag: Waarin kan de
methodiek nog specifieker vorm gegeven worden om de kans op succes in het algemeen en voor
statushouders in het bijzonder te optimaliseren? Daarom hebben we tijdens de interviews met de
statushouders expliciet doorgevraagd op wat (nog) niet goed werkt en wat nog beter kan aan de
PiëzoMethodiek. Hetzelfde geldt voor de stakeholdersinterviews, de leerwerkplaatsen met de
uitvoerders per fase en de extra leerwerkplaatsen met ex-deelnemers, samenwerkingspartners en
uitvoerders van de PiëzoMethodiek.
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Dat heeft geleid tot een waardevol overzicht van concrete verbeterkansen ten aanzien van de
individuele trajectbegeleiding, het extern lerend vrijwilligerswerk of stages, de samenwerking met
organisaties voor het externe lerende vrijwilligerswerk of stages, de gemeentelijke samenwerking, de
ondersteuning richting werk en de nazorg. Omdat al eerder in de samenvatting bleek dat met name de
werkzame mechanismen mens- en talentgericht werken en ontwikkelingsgericht werken op sommige
onderdelen volgens de geïnterviewde statushouders steviger ingevuld kunnen worden, gaan we daar in
het bijzonder op in.
Ten aanzien van het mens- en talent gericht werken zou een meer gestandaardiseerde aanpak of tool
kunnen bevorderen dat aan het begin – of wanneer dat passender is later in de methodiek –
daadwerkelijk met alle deelnemers de wensen en talenten goed uitgevraagd worden. Hierbij dient
rekening gehouden te worden met de soms gebrekkige taalvaardigheid en culturele achtergrond van de
deelnemers. In de gewenste ontwikkeling kan wellicht meer focus aangebracht worden door samen een
top 3 aan talenten op te stellen en op basis daarvan de fases verder invulling te geven. Om echt mensen talent gericht te werken, is verder optimale inzet van het grote netwerk van de PiëzoCentra van
belang. Daarbij is uitbreiding van de externe lerend vrijwilligersplaatsen wenselijk. Verder zou het goed
zijn meer gebruik te maken van externe snuffelstages, ook om vroegtijdig aan
verwachtingsmanagement te doen richting deelnemers. Op basis van ervaringen in hun eigen land
hebben zij soms een bepaald beeld bij het werk in een specifieke sector, dat niet klopt met hoe het er in
Nederland aan toegaat. Ten slotte benadrukken de netwerkpartners dat het belangrijk is om vooral in de
hogere fases van de methodiek een match te maken tussen de talenten en wensen van de deelnemers
en de behoeften op de arbeidsmarkt.
Als het gaat om het ontwikkelingsgericht werken is het behulpzaam de ontwikkelgesprekken meer
systematisch plaats te laten vinden, bijvoorbeeld bij de overgang van de ene fase naar de volgende. Die
overgangsmomenten kunnen meteen worden ‘gevierd’, zodat de ontwikkelstap door deelnemers bewust
gemaakt wordt (piketpaaltjes). Ook zou het goed zijn om explicieter te maken welke vaardigheden een
deelnemer aan het ontwikkelen is, bijvoorbeeld door middel van een ontwikkelplan per deelnemer, of
het eveneens in de andere fases inzetten van (een aangepaste versie van) het ontwikkelpaspoort dat
momenteel gebruikt wordt in fase 3. Aan de hand daarvan kan vervolgens een portfolio opgebouwd
worden van opgedane werknemersvaardigheden, zodat deze zichtbaar worden voor externe
samenwerkingsorganisaties en toekomstige werkgevers. Zeker het benoemen van opgedane soft skills
is waardevol voor deelnemers met een andere culturele achtergrond. Statushouders zien dat zelf niet
altijd als opgedane ontwikkeling. Ook zou PMsys nog beter benut kunnen worden om zicht te houden
op de begeleidingstrajecten en de verdere ontwikkeling naar een volgende fase. Daarbij zou het goed
zijn in de hogere fases nog wat meer van de deelnemers te durven te verwachten dan nu soms het
geval is, om hen voor te bereiden op extern lerend vrijwilligerswerk, stages en de arbeidsmarkt.
De trajectbegeleiding van statushouders vraagt doorgaans om de nodige extra tijd en aandacht.
Trajectbegeleiders moeten niet te snel willen, omdat in het leven van statushouders zeker in de eerste
periode na vestiging in de gemeente vaak heel veel speelt waar aandacht voor vereist is. Regelmatig is,
vooral in het begin, een extra investering nodig om ervoor te zorgen dat statushouders ook echt komen
– bijvoorbeeld in de vorm van een huisbezoek. In de gemeente Zoetermeer gebeurt dit nu standaard bij
elke statushouder die zich in de gemeente vestigt. Daarbij worden ook zogenaamde bezoekmannen en
-vrouwen ingezet: lerend vrijwilligers die eventuele taal- en culturele verschillen kunnen overbruggen.
Ook in fase 1 en 2 is het extra zinvol statushouders te koppelen aan een maatje die zich om hen
bekommert en de functie van rolmodel kan vervullen. Tegelijkertijd is het in latere fases belangrijk om
hen bewust meer aan te spreken op hun eigen verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en
wederkerigheid. Dit laatste gaat vaak niet vanzelfsprekend omdat ze al veel aan hun hoofd hebben
en/of vanuit hun eigen land vrijwilligerswerk minder gewend zijn.
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Tot slot is het opbouwen en activeren van een netwerk met samenwerkingspartners, die op basis van
het vertrouwen in de PiëzoCentra bereid zijn statushouders een kans te geven en daarin wat extra te
investeren, voor deze doelgroep erg belangrijk.
Voor een optimale werking van de PiëzoMethodiek is een goede inbedding in de gemeentelijke
samenwerking erg belangrijk. Goede afstemming tussen trajectbegeleiders, klantmanagers van de
afdeling Werk en Inkomen van de gemeente en het Werkgeversservicepunt vergroten de kans dat de
ontwikkeling die de deelnemers binnen de PiëzoMethodiek maken zoveel mogelijk verzilverd wordt in
betaald werk. De gemeentelijke financiering moet trajectbegeleiders in staat stellen om de mens-,
talent- en ontwikkelingsgerichte visie en werkwijze van de PiëzoMethodiek echt in praktijk te kunnen
laten brengen. Het aantal deelnemers per trajectbeleider is erg groot. Ook dat raakt aan hoe de
financiering binnen de gemeente georganiseerd is en welke keuzes Stichting Piëzo vervolgens met de
beschikbare middelen maakt.
Veel van de verbetersuggesties dragen bij aan verdere structurering of professionalisering van de
PiëzoMethodiek. Tegelijkertijd werd tijdens de leerwerkplaats met de samenwerkingspartners
opgemerkt dat dit een spanningsveld is. De kracht van de PiëzoCentra en hun medewerkers is juist de
informele sfeer, het hart en de intentie om steeds elke vraag zo goed mogelijk op te pakken. Juist
daardoor worden doelgroepen bereikt die andere hulpverleningsorganisaties soms moeilijker aan zich
weten te binden. Het is dus de kunst om na te gaan hoe het ontwikkelingsgerichte karakter van de
PiëzoMethodiek voor de deelnemers geoptimaliseerd kan worden, zonder dat de werkprocessen zo
ingekaderd raken dat de ziel uit de methodiek verdwijnt.
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1. Inleiding
1.1 Achtergrond van het onderzoek
Gemeenten kregen de afgelopen jaren te maken met de vestiging van een toenemend aantal nieuwe
statushouders. 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
statushouders 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 één 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 door verschillende organisaties, binnen steeds meer gemeenten ingezet.
Inmiddels gaat het om negen gemeenten: Leiden, Amsterdam, Rotterdam, Pijnacker-Nootdorp,
Lansingerland, Alphen aan den Rijn, Leidschendam-Voorburg, Hillegom en Zoetermeer. Op achttien
locaties zijn op jaarbasis bijna 7.000 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 statushouders.
De inmiddels langdurige inzet en spreiding van de interventie laat zien dat deze als succesvol wordt
ervaren. De methodiek is echter nog niet wetenschappelijk onderzocht. 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 onderzoek staan de volgende vragen centraal:
1. Welke aanwijzingen zijn er voor de effectiviteit van de PiëzoMethodiek op de maatschappelijke
participatie, toeleiding naar opleiding of betaald werk en gezondheid?
2. Op welke wijze draagt de PiëzoMethodiek bij aan de participatie en toeleiding naar betaald
werk: wat zijn hierin de werkzame mechanismen?
3. In hoeverre zijn er aanwijzingen dat de effectiviteit van de PiëzoMethodiek verschilt voor
uiteenlopende doelgroepen en hoe verhoudt zich dat tot het beleid van de gemeente omtrent
toeleiding naar betaald werk van inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt?
4. Waarin kan de methodiek nog specifieker vorm gegeven worden om de kans op succes in het
algemeen en voor statushouders in het bijzonder te optimaliseren?
In dit project is een effectonderzoek gedaan dat bewijskracht voor de PiëzoMethodiek levert volgens
eerste aanwijzingen van effectiviteit. We hebben daarbij gekozen voor een praktijkgestuurd
effectonderzoek (Van Yperen, Veerman & Bijl, 2017) waarbij het meten van effecten wordt ingebed in
het reguliere werkproces. Het in de PiëzoMethodiek gehanteerde volgsysteem PMsys is verrijkt met de
in het onderzoeksproject gedefinieerde uitkomstmaten voor participatie, toeleiding naar betaald 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. In deel 4 wordt de
onderzoeksaanpak van de effectiviteitsmetingen verder uiteengezet.
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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 (Pater 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. Bij de diepte-interviews ging het enerzijds om negen stakeholdersinterviews met de
bedenkers en ontwikkelaars van de PiëzoMethodiek (5), de afdelingen Samenleving en Werk, Zorg en
Inkomen van de gemeente Zoetermeer (3) en Vluchtelingenwerk (1). Anderzijds hebben wij 33 nieuwe
statushouders geïnterviewd die deelnemen of -namen aan de PiëzoMethodiek. Verder heeft per fase
van de PiëzoMethodiek een focusgroep (wij noemden dat een leerwerkplaats) plaats gevonden met de
bij de desbetreffende fase betrokken uitvoerende trajectbegeleiders. Aan het eind van het onderzoek
hebben we een viertal extra leerwerkplaatsen georganiseerd met ex-deelnemers met een vluchteling
achtergrond, netwerkpartners en de uitvoerders van de PiëzoMethodiek. De onderzoeksaanpak van
deze onderdelen wordt in de delen 2 t/m 5 nader toegelicht.
1.3 Leeswijzer
Deze rapportage bestaat uit vijf delen (I t/m V), die weer bestaan uit meerdere hoofdstukken (2 t/m 10).
Deel I geeft achtergrondinformatie over de PiëzoMethodiek. 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?
Deel II is het resultaat van het 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, die beschreven zijn in hoofdstuk 3, getoetst aan de
beschikbare wetenschappelijke literatuur.
In deel III komen statushouders aan het woord over hun ervaringen met de PiëzoMethodiek. In
hoofdstuk 6 worden de achtergrondgegevens van de 33 geïnterviewde statushouders beschreven en
hoe zij in de praktijk door de PiëzoMethodiek gegaan zijn. Hoe zijn ze er terechtgekomen, hoe was de
eerste kennismaking en intake, welke activiteiten zijn ze gaan doen, hoe zag hun lerend
vrijwilligerswerk eruit en hebben ze ook stappen richting opleiding of werk gemaakt? Ook hun
ervaringen met de individuele trajectbegeleiding worden beschreven. In hoofdstuk 7 laten we de
statushouders aan het woord over hoe zij de effectiviteit van de PiëzoMethodiek ervaren: wat levert het
hen op en wat zien zij als de werkzame mechanismen van de PiëzoMethodiek?
In deel IV beschrijven we de resultaten van de effectiviteitsmetingen. In hoofdstuk 8 geven we aan
welke deelnemers actief zijn binnen de PiëzoMethodiek en hoe hun gang door de PiëzoMethodiek er in
praktijk uitziet. Hoofdstuk 9 begint met de beschrijving van de achtergrondgegevens van de deelnemers
die deel uit maakten van de steekproef voor wie de vragenlijsten zijn ingevuld. Vervolgens worden de
gemeten effecten met betrekking tot de arbeidsparticipatie, opleiding, maatschappelijke participatie,
gezondheid en taalvaardigheid uiteengezet.
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Deel V ten slotte beschrijft de belangrijkste positieve punten, aandachtpunten en aanbevelingen die
naar voren zijn gekomen ten aanzien van de individuele trajectbegeleiding, de ontwikkelingsgerichte-,
mens en talentgerichte aanpak, het lerend vrijwilligerswerk en de stages (met name de beschikbaarheid
en samenwerking met externe organisaties), de PiëzoMethodiek binnen het gemeentelijk beleid en de
gemeentelijke samenwerking, werk en nazorg. Ook gaan we in op de aandachtpunten ten aanzien van
de doelgroep, en meer specifiek de doelgroep nieuwe statushouders.
1.4 Woord van dank
Dit omvangrijke onderzoek en het proces daaromheen zouden niet mogelijk zijn geweest zonder de
ondersteuning van verschillende mensen en organisaties, die we hierbij graag bedanken. Allereerst
gaat onze dank uit naar Stichting Piëzo, omdat zij hun deuren open hebben gezet voor dit onderzoek.
Ze hebben gedurende het onderzoek hun eigen uitgangspunten waar gemaakt: zij zijn een lerende en
ontwikkelingsgerichte organisatie. Ze hebben het onderzoek echt aangegrepen als kans om inzicht te
krijgen in de effectiviteit van de PiëzoMethodiek, de werking te expliciteren en overdraagbaar te maken
en om de methodiek aan te scherpen. Hiermee hebben ze niet gewacht tot het verschijnen van de
handreiking en eindrapportage; vanaf het begin hebben ze de lerende dialoog die in het onderzoek
tussen ontwikkelaars, uitvoerders en onderzoekers ontstond benut voor het doorvoeren van
verbeteringen in hun werk.
Hierbij noemen we in het bijzonder Marieke van Bijnen, Mirjam van Bijnen en Payal Matharu. Zij zaten
vanuit Stichting Piëzo in de projectgroep van het onderzoeksproject en hebben opvallend veel tijd en
energie in ons onderzoek gestoken. Maar ook de andere medewerkers en vrijwilligers van Stichting
Piëzo die ons tijdens het onderzoek uitgebreid en bijzonder openhartig en zelfkritisch te woord hebben
gestaan, en die op allerlei manieren organisatorisch hebben ondersteund, willen wij hartelijk bedanken.
Verder verdient Ankie de Boer expliciete dank voor de organisatorische ondersteuning bij het inplannen
en organiseren van de diepte-interviews en leerwerkplaatsen, samen met het team aan lerend
vrijwilligers die als gastheren en -vrouwen iedereen die aan het onderzoek meedeed van drinken en
ander lekkers voorzag. De gastvrije ontvangst maakte ons onderzoekswerk op de PiëzoCentra erg
aangenaam. Ook zijn we de vele (ex-)deelnemers die de tijd namen om hun ervaringen met de
PiëzoMethodiek met ons te delen veel dank verschuldigd. Het was bijzonder jullie, vaak zeer
persoonlijke, verhalen te mogen horen. De bezoekmannen en –vrouwen die hierbij regelmatig als tolk
fungeerden zorgden ervoor dat de sfeer tijdens de interviews erg goed was en we dieper op de
ervaringen van de deelnemers in konden gaan. Ook daarvoor onze dank.
Verder zaten vanuit de gemeente Zoetermeer en Vluchtelingenwerk Zoetermeer respectievelijk
Peter Esseveld en Marcia Meijer in de projectgroep. Zij hebben geen enkele vergadering aan zich
voorbij laten gaan, dachten actief mee over de onderzoeksaanpak, lazen uitgebreid onze concepten en
hielpen ons de resultaten te duiden. Heel hartelijk dank voor jullie niet aflatende betrokkenheid. Ook
waren diverse vertegenwoordigers van andere netwerkpartners bereid met ons in gesprek te gaan over
hun ervaringen met de PiëzoMethodiek tijdens een stakeholdersinterview of een leerwerkplaats. Ook
jullie willen we bedanken voor jullie inzet.
Zonder de financier ZonMw had dit onderzoek niet kunnen plaats vinden. Ook faciliteerden zij
uitwisselingsbijeenkomsten met de collega’s van de andere gehonoreerde onderzoeksprojecten van het
Verwey-Jonker instituut en Regioplan. Het was waardevol onderling af te kunnen stemmen over de
vragenlijsten waarmee we de effectiviteit hebben gemeten, de uitkomsten van het literatuuronderzoek
en eventuele knelpunten waar we in het onderzoek tegen aan liepen.
Tot slot dank aan Movisie-collega Ikram Taouanza en stagiair Lianne Luijk voor hun bijdrage aan
specifieke onderdelen van dit onderzoek.
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Deel I
De Piëzomethodiek

De effectiviteit van de PiëzoMethodiek

21

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? Voor een uitgebreidere beschrijving van de PiëzoMethodiek en de
begeleiding per fase verwijzen we naar de handreiking voor trajectbegeleiders De PiëzoMethodiek,
trajectbegeleiding in vijf fases, eveneens een eindproduct van dit onderzoek.
De beschrijving uit dit hoofdstuk is in eerste instantie gebaseerd op een analyse van alle beschikbare
documenten over de PiëzoMethodiek (zie voor een overzicht bijlage 1). Tijdens de interviews met de
stakeholders vanuit Stichting Piëzo (zie bijlage 2) is nagegaan of de zodanig verworven informatie over
doel, doelgroep en aanpak juist is. Ook is de concepttekst aan hen voorgelegd. Tijdens
leerwerkplaatsen (zie bijlage 8) zijn samen met de uitvoerders de doelen en werkwijze per fase nader
geëxpliciteerd en uitgewerkt in de hiervoor genoemde handreiking. De informatie in dit hoofdstuk is op
basis daarvan waar nodig bijgesteld.
2.1 Aanleiding
In 2016 vierde Stichting Piëzo haar tienjarig jubileum. Piëzo staat voor Participatie, integratie en
emancipatie in Zoetermeer. Directe aanleiding voor de oprichting van Stichting 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 voor nieuwkomers 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 1).
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 o.a. in een sociaal isolement te vallen,
geldproblemen te krijgen, gezondheidsproblemen te ontwikkelen en steeds kwetsbaarder te worden.
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Oorzaken
Er worden door de bedenkers van de PiëzoMethodiek 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;
• 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. 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
(nog) niet volledig in de samenleving: ze zijn onvoldoende zelfredzaam, ze hebben geen zinvolle
dagbesteding en/of zijn werkloos.
Zoals eerder te lezen was bestond de oorspronkelijke doelgroep uit ‘oudkomers’, maar inmiddels is de
doelgroep veel breder. Er zijn deelnemers uit Nederland, deelnemers met een westerse en een nietwesterse migratieachtergrond. Onder die laatste groep vallen de statushouders, die zo’n 1/3 van de
deelnemers uit de methodiek vormen.
De PiëzoCentra zijn ook een algemene voorziening gebleven. Er zijn 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 in de PiëzoMethodiek.
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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 subdoelen waar met de PiëzoMethodiek aan gewerkt wordt. Elk van deze subdoelen
draagt uiteindelijk bij aan het behalen van het hoofddoel.
Factoren

Subdoelen

•

Ontwrichtende gebeurtenissen

Deelnemers ervaren veiligheid,

•

Getraumatiseerd door de onveilige situatie in het thuisland, de
vlucht en vaak ook verlies van familieleden en/of vrienden

gastvrijheid & zorg voor elkaar

•

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

•

Heimwee

•
•

Problemen in de thuis/privé situatie
Psychische en/of lichamelijke klachten

Deelnemers hebben grip op hun
(thuis)situatie en zijn

•
•

Gebroken gezinnen en/of wachten op gezinshereniging
Slecht hun weg weten te vinden in de Nederlandse samenleving

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

Deelnemers hebben werkervaring

•

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

en werknemersvaardigheden
opgedaan

•

Het door de oorlogssituatie en vlucht onderbroken arbeidsverleden

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 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 betaald 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.
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In elke fase van de PiëzoMethodiek wordt aan bovengenoemde subdoelen gewerkt. Per fase is nader
gespecificeerd aan welke doelen gewerkt wordt (zie daarvoor de eerder genoemde handreiking voor
trajectbegeleiders).
2.5 De aanpak
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 behelst de eerste stappen richting maatschappelijke activering. Het gaat om het opbouwen van
een vertrouwensband met de deelnemer, het op orde krijgen van de thuis-/gezinssituatie en het
vergroten van de maatschappelijke zelfredzaamheid. 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
partnerorganisatie2. Hier wordt aandacht besteed aan wat de deelnemer nodig heeft om zich verder te
ontwikkelen naar een opleiding en/of werk. In fase 4 gaat het om het begeleiden van de deelnemer naar
een reguliere opleiding of baan. Als deelnemers genoeg geleerd hebben in één specifieke fase, kan
worden doorgestroomd naar de volgende fase. In bijlage 3 en in de eerder genoemde handreiking voor
trajectbegeleiders staat meer specifiek beschreven op welke wijze per fase aan de subdoelen van de
PiëzoMethodiek gewerkt wordt.
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. Dan kan men leren om te gaan met de veranderde situatie en daarna weer
verder 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/haar eigen ontwikkeling. Er is daarom
geen vaste tijdsduur per fase en voor het traject als geheel. Dit laatste kan uiteenlopen van bijvoorbeeld
een aantal maanden tot een aantal 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, die kan wisselen over de verschillende fases. Het aantal
begeleidingscontacten is variabel.

Of ‘ingewikkelder’ of zelfstandiger vrijwilligerswerk op het PiëzoCentrum; zie het hoofdstuk over deze
fase voor meer toelichting.
2
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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, thuiszorg);
• Gemeentelijke instanties (denk aan klantmanagers, schuldhulpverlening, leerplicht);
• Sociale wijkteams;
• Welzijnorganisaties;
• Andere maatschappelijke organisaties (voor vluchtelingen en statushouders, bijvoorbeeld
VluchtelingenWerk, maar ook maatschappelijk werk en vrijwilligersorganisaties).
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. In Zoetermeer gaat Stichting
Piëzo nu standaard bij elke nieuwe vergunninghouder die zich in de gemeente vestigt, op huisbezoek.
Intake
De methodiek begint met een uitgebreide intake. Tijdens een persoonlijk en uitgebreid intakeproces
(evt. bij de deelnemers thuis) wordt de situatie van de deelnemer in beeld gebracht, en worden
deelnemers gestimuleerd om na te denken over de mogelijkheden voor hen om maatschappelijk actief
te worden. Op basis daarvan wordt bepaald in welke fase de deelnemer het beste in kan stromen.
Fase 0 Eerste maatschappelijke activering
In fase 0 staat de eerste maatschappelijke activering van deelnemers centraal. Van fase 0 is sprake
wanneer iemand nog niet deelneemt aan activiteiten op het PiëzoCentrum (fase 1 of verder), of
wanneer de ‘hoofdactiviteit’ het op orde krijgen van de thuis-/gezinssituatie, het vergroten van de
maatschappelijke zelfredzaamheid en/of maatschappelijke activering is. De trajectbegeleider helpt om
die activiteiten in te zetten die nodig zijn voor het behalen van de doelen van de deelnemer. Tot de
mogelijkheden behoren onder andere activiteiten bij de deelnemer thuis.

Fase 1 Meedoen aan educatieve activiteiten in het PiëzoCentrum
In fase 1 gaan deelnemers meedoen aan activiteiten of cursussen binnen het PiëzoCentrum die
aansluiten bij hun behoeften, talenten en vaardigheden. 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. Van fase 1 is sprake wanneer iemand deelneemt aan deze activiteiten,
maar nog geen (vrijwilligers)werk doet of een opleiding volgt, zoals in de volgende fases het geval is.
Tegelijkertijd staan de activiteiten op het PiëzoCentrum ook open voor deelnemers uit hogere fases
(bijv. iemand in fase 2 die ook nog Nederlandse les volgt).
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Waar de begeleiding zich in fase 0 hoofdzakelijk afspeelt bij deelnemers thuis, ligt het zwaartepunt van
de PiëzoMethodiek in fase 1 en 2 bij het PiëzoCentrum. Het PiëzoCentrum kan op allerlei plekken
ingericht worden. Dat kan in een speciaal daartoe ingericht gebouw. Maar het kan ook in een gebouw
met al een bestaande functie, zoals een buurthuis, bibliotheek, vrijwilligersorganisaties, vereniging of
kringloopbedrijf. Soms krijgt dit centrum lokaal een andere naam, bijvoorbeeld het EpiCentrum
(Emancipatie, Participatie en Integratie Centrum) in Leiden. Met het PiëzoCentrum wordt de brug
geslagen tussen thuis zitten en actief deelnemen aan de samenleving.
Het gaat erom dat de deelnemers zich veilig gaan voelen in het PiëzoCentrum en binnen de diverse
activiteiten/cursussen. 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 die om hen heen gebeuren. Dit zijn eerste stappen
tot maatschappelijke participatie en integratie in de samenleving. Ook worden door het volgen van
activiteiten/cursussen nieuwe vaardigheden geleerd en een ontwikkeling in gang gezet.

Fase 2 Lerend vrijwilligerswerk in het PiëzoCentrum
In fase 2 gaan deelnemers actief aan de slag om het geleerde uit fase 1 in praktijk te brengen door
middel van vrijwilligerswerk binnen de veilige en vertrouwde omgeving van het PiëzoCentrum. Ze zetten
hun vaardigheden en talenten in en kunnen nieuwe vaardigheden aanleren. De trajectbegeleider zorgt
ervoor dat de vrijwilligersactiviteiten van de deelnemer aansluiten bij zijn/haar behoeften, talenten en
vaardigheden, en houdt de ontwikkeling van de deelnemer in de gaten.
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.
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Ter ondersteuning aan het ontwikkelproces van de lerend vrijwilligers kunnen activiteiten, trainingen en
intervisie worden georganiseerd waarbij specifieke vaardigheden extra aandacht krijgen, zoals
computervaardigheden, de Nederlandse taalvaardigheden, communicatieve vaardigheden en time
management.
Fase 3 Lerend vrijwilligerswerk bij partnerorganisaties
In fase 3 krijgen deelnemers de gelegenheid om te leren en te werken als lerend vrijwilliger bij
partnerorganisaties. Daar kunnen ze hun ontwikkelde vaardigheden en talenten steeds meer zelfstandig
inzetten binnen een nieuwe omgeving. Dat is belangrijk in de ontwikkeling naar een opleiding en/of
betaald werk.
Als deelnemers vrijwilligerswerk doen bij een dergelijke partnerorganisatie, houden ze verbinding met
het PiëzoCentrum. De trajectbegeleider onderhoudt nauw contact met de deelnemer en de organisatie.
Daarnaast kunnen het PiëzoCentrum en de partnerorganisaties samen activiteiten en projecten
ontwikkelen ter ondersteuning van het ontwikkelproces van de lerend vrijwilligers. Zo heeft het
PiëzoCentrum in Zoetermeer i.s.m. een organisatie voor maatschappelijk werk een gezamenlijk
inwerkprogramma gemaakt voor nieuwe gastheren en gastvrouwen in een multifunctioneel centrum in
de stad.
Ook is het niet altijd mogelijk om vrijwilligerswerk bij een partnerorganisatie te vinden dat aansluit bij de
wensen van de deelnemers en de sector waarin ze uiteindelijk graag aan het werk zouden willen. Veel
vrouwen willen bijvoorbeeld verder in de kinderopvang, maar daar kom je niet altijd makkelijk als
vrijwilliger binnen. Een andere optie is dan dat deelnemers binnen het PiëzoCentrum lerend
vrijwilligerswerk doen met meer uitdaging, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid dan het lerend
vrijwilligerswerk in fase 2. Je kunt dan denken aan zelfstandig kinderoppas, het zelf organiseren van
activiteiten op het PiëzoCentrum of het zijn van bezoekman of -vrouw.
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Doordat deelnemers zoveel mogelijk vrijwilligerswerk doen dat aansluit bij iemands gewenste
beroepsbeeld, is het mogelijk om te ervaren wat daarvoor nodig is en of dat realistisch is voor de
deelnemer.
Fase 4 Naar een opleiding of reguliere baan
In fase 4 passen de deelnemers de talenten en vaardigheden die zij zich in de voorgaande fasen eigen
hebben gemaakt toe in hun zoektocht naar betaald werk of een opleiding. Hoewel deelnemers dat
steeds meer zelfstandig doen, blijven ze hierbij waar nodig ondersteund worden door een
trajectbegeleider. Het initiatief ligt hierbij meer bij de deelnemer zelf.
Deelnemers die op zoek zijn naar een baan, zitten vaak niet lang in fase 4. Fase 4 representeert voor
hen de zoektocht naar een baan en de ondersteuning die ze daarbij krijgen; wanneer ze een baan
vinden, stromen ze in principe uit de methodiek. Daarbij verschilt het per gemeente of deze
ondersteuning vanuit de PiëzoMethodiek gebeurt, of dat klantmanagers van Werk en inkomen dit op
zich nemen. Omdat veel deelnemers direct vanuit een andere fase werk vinden, komen zij nooit in fase
4 terecht. Fase 4 wordt in praktijk dan ook het meest ingezet om deelnemers nog extra begeleiding te
kunnen bieden wanneer ze een opleiding volgen en stagelopen. Gedurende deze opleiding of stage
zitten ze nog in de methodiek.
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Wanneer deelnemers een baan vinden of klaar zijn met hun opleiding, stromen ze uit fase 4. De
begeleiding vanuit de methodiek is nu afgerond. Wel wordt door de trajectbegeleider waar nodig nog
nazorg aan de deelnemer verleend. Deelnemers die uitstromen moeten nog steeds hun plek
(her)vinden in de samenleving. Zij blijven bij vragen welkom. Ook kunnen zij desgewenst deel blijven
nemen aan activiteiten of trainingen binnen de PiëzoCentra. Het komt regelmatig voor dat deelnemers
het leuk vinden om na uitstroom iets voor de organisatie te blijven betekenen, bijvoorbeeld als
faciliterend vrijwilliger.
2.6 Individuele trajectbegeleiding
Elke deelnemer in de methodiek heeft een eigen individuele trajectbegeleider. De trajectbegeleider
begeleidt de deelnemers in de stappen die gericht zijn op het vergroten van de maatschappelijke
participatie en het bereiken van persoonlijke doelen. Dat begint bij een intake met nieuwe deelnemers.
Vervolgens is er periodiek contact met de deelnemer om zijn/haar persoonlijke ontwikkeling te
bespreken en over de te nemen vervolgstappen binnen het leerproces. Daar past het ook bij om te
bespreken wanneer een deelnemer klaar is voor de volgende fase. Het aantal begeleidingscontacten is
variabel. In de loop van het traject is het mogelijk dat een deelnemer van trajectbegeleider wisselt. De
organisatie kan ervoor kiezen om bijvoorbeeld per fase aparte trajectbegeleiders in te stellen, zodat die
zich kunnen specialiseren in de vereisten van die fase. Maar de continuïteit in de relatie tussen de
trajectbegeleider en een deelnemer kan ook heel waardevol zijn, daarom kiezen andere organisaties
voor een vaste begeleider door de hele methodiek.
De trajectbegeleiders zijn altijd de professionele medewerkers van de organisatie (vaak sociaal
cultureel werkers), maar kunnen hierin ondersteund worden door vrijwilligers. Dit is vooral het geval
wanneer intensievere één-op-één-begeleiding nodig is (bijvoorbeeld door de inzet van
bezoekmannen/vrouwen of maatjes). Ook de bij de activiteiten betrokken vrijwilligers spelen een rol in
de begeleiding. Daarbij kan het gaan om lerend vrijwilligers (deelnemers binnen de methodiek die al
verder zijn in hun ontwikkeling) of faciliterend vrijwilligers (reguliere vrijwilligers de helpen bij de
uitvoering van de PiëzoMethodiek).
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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;
• Het helder maken en formuleren van ontwikkeldoelen van de deelnemer;
• De doelen registreren in PMsys, zodat het ontwikkelportfolio kan worden opgebouwd;
• Met de deelnemer stappen uitstippelen, waarmee de doelen behaald kunnen worden;
• Het begeleiden van deelnemers in het bereiken van hun ontwikkeldoelen;
• Met de deelnemer de werkzaamheden en groei evalueren;
• Het geven van feedback op de ontwikkeling die de trajectbegeleider bij de deelnemer ziet;
• Met de deelnemer nieuwe kansen onderzoeken en verkennen;
• Knelpunten in het ontwikkeltraject inventariseren en gezamenlijk oplossingen hiervoor
aandragen;
• Deelnemers enthousiasmeren;
• Het begeleiden van deelnemers 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 weer hoe de
PiëzoMethodiek wordt ingezet in de gemeentelijke context van Zoetermeer.
De accounthouder van Stichting Piëzo bij de gemeente Zoetermeer is een netwerkregisseur Zorg en
Welzijn van de afdeling Samenleving. In de subsidiebeschikking (zie ook bijlage 4) 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 beroep gedaan op wederkerigheid en eigen verantwoordelijkheid.
Verder past het goed bij het beleid van Zoetermeer dat binnen de PiëzoMethodiek veel vrijwilligers
ingezet worden.
Ook statushouders die nieuw zijn in de Nederlandse samenleving, worden door de gemeente
Zoetermeer als een belangrijke doelgroep van de PiëzoMethodiek gezien. VluchtelingenWerk doet
gedurende de eerste anderhalf jaar de maatschappelijke begeleiding bij hun vestiging in Zoetermeer.
Het werk van VluchtelingenWerk raakt het meest aan de PiëzoMethodiek wanneer het gaat om de
coaching bij integratie. Stichting 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, aan het (vrijwilligers)werk gaan, en het toe
leiden van de kinderen naar scholen.
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Verder is Stichting Piëzo verantwoordelijk voor het aanbod van workshops in het kader van het
Participatieverklaringstraject. De gemeente Zoetermeer heeft hier een uitgebreider en intensiever traject
van gemaakt dan wettelijk verplicht is. In een maand tijd volgen de nieuwe statushouders 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
statushouders stromen daarna als deelnemer bij de PiëzoMethodiek in.
Volgens de eerder genoemde subsidiebeschikking levert de PiëzoMethodiek ook een bijdrage aan de
realisatie van de beleidsdoelstelling ‘iedereen werkt, leert en doet naar vermogen mee’. Dit zijn de
beleidsdoelstellingen in het kader van de Participatiewet. De afdeling Werk, Zorg en Inkomen geeft daar
uitvoering aan. De gemeente biedt aan alle mensen die dat nodig hebben ondersteuning bij de
toeleiding naar werk. 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 statushouders kan ook taalontwikkeling in zo’n werkervaringsplaats een
leerdoel zijn. Ook een stage of opleidingstraject behoort tot de mogelijkheden. Voor de nieuwe
statushouders 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 dat bovendien duurzaam
is.
Omdat de gemeente activering primair in eigen beheer doet, zien de klantmanagers Werk en Inkomen
een bescheiden rol voor Stichting Piëzo als het gaat om het toeleiden van werkzoekenden naar werk.
Het was daardoor ook moeilijk om hen in de projectgroep van dit onderzoeksproject te betrekken. Zij
zetten soms heel gericht partijen in – zoals welzijnsinstellingen als Stichting Piëzo - die een onderdeel
van de plannen van hun klanten uitvoeren, waarbij zij rekening moeten houden met het beleid dat is
vastgesteld door de raad en de regels met betrekking tot het aanbestedings-en inkoopbeleid. 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. Daarnaast kan vrijwilligerswerk op een PiëzoCentrum dienen als tegenprestatie
voor een uitkering. Verder vindt de bemiddeling van kandidaten richting werkgevers voornamelijk plaats
via het Werkgeversservicepunt Zuid-Holland Centraal, een regionaal samenwerkingsverband van de
gemeente Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg en WassenaarVoorschoten. Het Werkgeversservicepunt beschikt over een groot netwerk van werkgevers. De
klantmanager regelt in overleg met de klant de aanmelding bij het WSP.
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 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?
De werkzame mechanismen zijn daarbij allereerst geëxpliceerd op basis van een documentanalyse (zie
bijlage 1). Vervolgens is tijdens de stakeholdersinterviews met zowel de bedenkers van de
PiëzoMethodiek als betrokken beleidsmedewerkers van de gemeente Zoetermeer en
VluchtelingenWerk Zoetermeer besproken hoe de PiëzoMethodiek volgens de geïnterviewden werkt
(zie bijlage 2). Daarbij zijn ook de concepten van de in paragraaf 3.1 opgenomen figuren (causale
schema’s) aan hen ter feedback voorgelegd en bijgesteld.
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 gekoppeld aan de gekozen subdoelen van de interventie (zie paragraaf 2.4), sluiten
aan bij de doelgroep en dragen bij aan een goede uitvoering van de interventie. 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. De combinatie
van werkzame mechanismen maakt de interventie effectief.
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 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 hierachter is dat mensen eerder maatschappelijk actief worden, wanneer ze zich zekerder
voelen over zichzelf en hun plek in de maatschappij, doordat ze veiligheid, gastvrijheid en zorg voor
elkaar ervaren.
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Figuur 2: 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 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 levensdomeinen3 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 hierachter 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 3: Integrale begeleiding

3

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 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.
Stichting 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 nieuwe mbo-opleidingen ontstaan die beter aansluiten bij de situatie
van veel van de 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, wordt ook
de motivatie voor maatschappelijke participatie groter.
Figuur 4: Mens- en talent gerichte interventie
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Werkzaam mechanisme 4: Netwerkinterventie
De PiëzoMethodiek brengt mensen bij elkaar en verbindt. Deelnemers die 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.
Ook worden maatjes ingezet op het gebied van taal (taalmaatjes) of algemene ondersteuning
(PiëzoMaatjes).
Figuur 5: Een netwerkinterventie

De effectiviteit van de PiëzoMethodiek

37

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 6: 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
actief zijn, draagt bij aan de (Nederlandse) taalbeheersing, waardoor de mogelijkheden om
maatschappelijk actief te zijn worden vergroot.
Figuur 7: Een Nederlandstalige omgeving: learning by doing
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3.2 Praktische randvoorwaarden
In deze paragraaf bespreken we 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. Dergelijke basisvoorwaarden worden ook wel de
‘praktische werkzame mechanismen’ genoemd: de 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.
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 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 het 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.
Deelnemervolgsysteem
Voor een goede uitvoering van de PiëzoMethodiek is het hebben van een digitaal
deelnemersvolgsysteem onontbeerlijk. Hiervoor is PMsys beschikbaar. Daarin wordt van alle
deelnemers vastgelegd wat hun achtergrondgegevens zijn, in welke fase zij zich bevinden, welke
activiteiten/vrijwilligerswerk ze doen en is ruimte voor memo’s. Enerzijds ondersteunt dit de mens-,
talent- en ontwikkelingsgerichte begeleiding doordat informatie over ontwikkelwensen en voortgang kan
worden vastgelegd. Anderzijds helpt het bij de afstemming van de werkzaamheden van de
professionals en vele ondersteunende begeleiders en om overzicht te houden over de vele deelnemers
en de vele activiteiten die in de PiëzoCentra plaatsvinden.
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.
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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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Deel II
De theoretische
onderbouwing van
de
PiëzoMethodiek
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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 in dit hoofdstuk 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. In bijlage 5 is verantwoord hoe we tot deze theoretische onderbouwing van de
probleemanalyse en werkzame mechanismen zijn gekomen.
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
arbeidsparticipatie en bijstandsuitkeringen. De arbeidsparticipatie van statushouders blijft achter bij die
van de rest van de Nederlandse beroepsbevolking. Dit lijkt logisch aangezien zij aan de start staan van
hun loopbaan in Nederland. Zij spreken bijvoorbeeld nog geen Nederlands, zijn druk met inburgeren
en/of wachten op gezinshereniging. Dit zogenoemde refugee entry effect (Bakker & Dagevos, 2017)
zien we bijvoorbeeld bij de groep statushouders die in 2014 een verblijfsvergunning hebben gekregen
(CBS, 2018a). Van hen heeft in 2016, anderhalf jaar later, slechts vier procent een baan in loondienst.
In 2017, na tweeëneenhalf jaar, is dat opgelopen tot elf procent. Dit is veel lager dan de (netto)
arbeidsparticipatie van de totale Nederlandse bevolking – in het laatste kwartaal van 2017 is die
bijvoorbeeld 76 procent (CBS, 2017a). De netto arbeidsparticipatie van mensen met een niet-westerse
migratieachtergrond (die veelal langer in Nederland zijn) ligt iets lager (59%), maar nog steeds veel
hoger dan die van de nieuwe statushouders.
We zien echter ook dat de arbeidsparticipatie van statushouders (asielmigranten) lager is dan die van
andere typen migranten, zoals arbeids- en gezinsmigranten, die in dezelfde periode naar Nederland
komen (Bakker & Dagevos, 2017). Dit verschil tussen de arbeidsparticipatie van asielmigranten en
andere migranten noemen we een refugee gap, oftewel een gat (Connor, 2010). Het refugee gap blijkt
voor het cohort asielmigranten dat zich tussen 1995-1999 in Nederland vestigt, niet alleen kort na
vestiging in Nederland te bestaan, maar ook nog 15 jaar later (Bakker & Dagevos, 2017). Hoewel de
arbeidsparticipatie van dit cohort asielmigranten stijgt tot 57 procent, ligt dat nog steeds lager dan dat
van arbeidsmigranten (70%) en gezinsmigranten (60%). Een vergelijkbare ontwikkeling is zichtbaar
wanneer we kijken naar het percentage voltijdbanen (Engbersen, Dagevos, Jennissen, Bakker, &
Leerkes, 2015). We weten dat statushouders regelmatig werkzaam zijn in lager opgeleid werk, zoals
schoonmaak, catering en bouw (UNHCR, 2013). Het is niet bekend of statushouders ook op langere
termijn vaker laagopgeleid werk blijven doen dan andere migranten.
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Een vergelijkbaar beeld zien we wanneer we kijken naar het aantal bijstandsuitkeringen. Eind juni 2018
waren er 449 duizend bijstandsontvangers tot de AOW-leeftijd, waarvan 268 duizend met een nietwesterse achtergrond (CBS, 2018b). Wel nemen beide aantallen in 2018 af. Als we specifiek kijken
naar statushouders zien we dat 90 procent van de 18- tot en met 64-jarigen die in 2014 een
verblijfsvergunning krijgt, anderhalf jaar later een bijstandsuitkering ontvangt (CBS, 2017b). Onder de
totale bevolking is dit ongeveer vijf procent. Hoewel het aantal statushouders met een bijstandsuitkering
daalt over tijd, blijft ook hier een gap bestaan. Zo heeft van het cohort statushouders dat in 2010 naar
Nederland komt, drie jaar later nog 39 procent een bijstandsuitkering (Klaver, Witkamp, PaulussenHoogeboom, Slotboom, & Stouten, 2014).
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 nietwesterse 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 tegenover dat niet-westerse allochtonen vaker dagelijks contact hebben
met familieleden (36%) en vrienden (40%) dan beide andere groepen (gemiddeld 27%). Op 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 statushouders.
Ten slotte zijn er ook geen cijfers gevonden over de zelfredzaamheid van statushouders.
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 het
risico lopen in een 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. Desalniettemin wordt er in verschillende interventies vanuit gegaan dat ieder mens
talenten heeft (zie bijvoorbeeld Miedema, Van Es & Studolski, 2010).
Wel 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.
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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
statushouders.
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. Longitudinaal
onderzoek wijst uit dat werkloosheid leidt tot armoede, maar ook dat armoede de kans op het vinden
van werk in de toekomst weer verkleint (Gallie, Paugam, & Jacobs, 2003). In Nederland blijkt dat het
risico op armoede het grootst is voor mensen die in de bijstand zitten: 45 procent van hen is arm, in
vergelijking met 12 procent van alle zelfstandig werkenden en drie procent van alle werknemers (SCP,
2016). Het is dan ook niet verwonderlijk dat (afhankelijk van de definitie) tussen de 26 en 34 procent
van de statushouders in Nederland onder de armoedegrens leeft (Klaver e.a., 2014). Het hebben van
werk speelt ook een rol bij het ontstaan van schulden. Op basis van tweehonderd diepte-interviews met
schuldenaren concluderen Westhof, De Ruig en Kerckhaert (2015) dat het leven in structurele armoede
– wat samenhangt met het niet hebben van werk – bijdraagt aan het hebben van schulden.
Statushouders komen zelfs nog sneller in de financiële problemen (Van Rooijen, Kahmann, & Elferink,
2018) door:
• Vertraging van de aanvraag of uitbetaling van toeslagen en uitkering;
• DUO-schulden vanwege de kosten voor de Nederlandse les;
• Schulden van de reis van de statushouder zelf of het gezin naar Nederland;
• Belemmeringen door ingewikkelde regelingen en beperkte (digi)taalvaardigheid;
• Andere bestedingspatronen of prioriteiten, zoals financiële verantwoordelijkheden voor
achterblijvers in het thuisland.
Hoeveel statushouders in Nederland (problematische) schulden hebben is niet bekend. Naar schatting
komen grote schulden onder Nederlanders met een niet-westerse achtergrond ongeveer vier keer vaker
voor dan bij autochtonen (Zwinkels, 2015). Voor Nederlanders met een westerse achtergrond is dat
twee keer zo vaak. 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). Deze relatie is echter complex; uit een review blijkt dat een slechte
gezondheid niet alleen de kans op het vinden van werk beïnvloedt, maar dat werkloosheid ook leidt tot
een slechtere gezondheid (Mathers & Schofield, 1998; zie ook Harbers & Hoeymans, 2013). Dergelijke
wederzijdse effecten zijn ook gevonden voor vluchtelingen specifiek (Beiser, Johnson, & Turner, 1993).
Ook de relatie tussen vrijwilligerswerk en gezondheid werkt twee kanten op.
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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 kunnen betekenen dat vrijwilligerswerk
voor volwassenen met een beperkt aantal sociale rollen en contacten – zoals statushouders – nog
steeds bevorderlijk kan zijn voor hun geestelijke gezondheid. Dat statushouders een hoger risico
hebben op psychische klachten is evident (Gezondheidsraad, 2016); zo wordt van de recente Syrische
statushouders bijvoorbeeld 45 procent van de vrouwen en 40 procent van de mannen als ‘psychisch
ongezond’ geclassificeerd (Dagevos, Huijnk, Maliepaard & Miltenburg, 2018).
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, 2016). 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, 2016). 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.
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 hangen de verschillende individuele gevolgen van werkloosheid
met elkaar samen. Zo kan armoede door schulden leiden tot een verminderde (geestelijke) gezondheid
(Fitch, Hamilton, Bassett, & Davey, 2011) en zijn de effecten van werkloosheid op gezondheid kleiner
voor mensen met sterke sociale banden (McKee-Ryan e.a., 2005). Er is dus sprake van een vicieuze
cirkel van samenhangende problemen rondom werkloosheid.
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 statushouders en/of niet-westerse allochtonen. In het volgende hoofdstuk
bekijken we 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 3 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 (zie bijlage 5) voor de verantwoording van de wijze
waarop de theoretische onderbouwing tot stand is gekomen). 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 & 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.
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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 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 kan als een dergelijke verstoring worden gezien. 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).
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In de PiëzoMethodiek wordt ook een intake-cirkel gebruikt, waarin zeven leefgebieden aan bod komen4.
We hebben 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 ondersteuning van de betrokken hulpverleners
coördineert en zeer regelmatig contact onderhoudt met hen en de betrokkene. 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., 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
beschrijving van de werkwijze van de PiëzoMethodiek (hoofdstuk 2) 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 reintegratie 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
bleek uit 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).
In Noorwegen zijn het in kaart brengen van kwalificaties en behoeften en het maken van een
‘geïndividualiseerd werkplan’ essentiële elementen bij de begeleiding van vluchtelingen richting werk
(Hagelund, 2005). Het in kaart brengen én waarderen van vaardigheden en competenties wordt dan
ook regelmatig aanbevolen in overzichtsstudies m.b.t. het bevorderen van arbeidsparticipatie van
statushouders (zie bijv. Born & Schwefer, 2016; Konle-Seidl & Bolits, 2016; Martín et al., 2016). Dit
wordt bijvoorbeeld gedaan door een expert panel, competentietest of met assessments (Desiderio,
2016; Martín et al., 2016).
Het helpt om waardering zo vroeg mogelijk na vestiging in te zetten (Desiderio, 2016; UNHCR, 2013), te
focussen op praktische competenties en ‘soft skills’ (SER, 2016) en werkgevers te betrekken bij de
ontwikkeling en het gebruik van deze tools (Liebig, 2007).

4

gezinsleden, opleiding, werkervaring, fysieke en geestelijke situatie, dagbesteding, sociaal netwerk
(vrienden/familie) en behoeften (waar naartoe ontwikkelen)
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Daarnaast is het ook belangrijk om de waardering van kennis en vaardigheden te beschouwen als één
onderdeel van de route naar werk (OECD, 2006). Daar waar statushouders vaardigheden missen, kan
gericht worden geschoold. Zo blijkt een Duitse interventie die gebruik maakt van een assessment, en
kortdurende trainingen op die gebieden waar statushouders vaardigheden missen, succesvol in het ‘toe
leiden’ naar werk (Thomsen, Walter, & Aldashev, 2013). Eenzelfde conclusie wordt getrokken in een
Finse studie (Sarvimäki & Hämäläinen, 2016, zoals weergegeven in Konle-Seidl & Bolits, 2016). Zie
paragraaf 2.5 voor meer informatie over scholing en trainingen. Bij de PiëzoMethodiek worden de
wensen en talenten tijdens de intakefase op een vrij open manier in kaart gebracht. Tijdens het lerend
vrijwilligerswerk in fase 3 wordt gewerkt met een ontwikkelpaspoort waarin de talenten en (te
ontwikkelen) vaardigheden meer systematisch in kaart wordt gebracht, onder meer aan de hand van
een competentielijst.
Hierbij 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
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 het verminderen van bureaucratie nodig (Bosselaar e.a., 2016). Om de
motivatie te bevorderen is ook zelfsturing belangrijk (Bakker & Van Eekert, 2013). Door de klant het heft
in eigen hand te geven krijgt men meer perspectief voor de toekomst. Dergelijke conclusies komen ook
naar voren in onderzoek in Noorwegen, waarin vluchtelingen zelf betrokken worden bij het opstellen van
actieplannen (Hagelund, 2005). 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. Ook is ondersteuning gericht op motivatie en het
aanleren van vaardigheden.
Daarnaast zijn beloningen en straffen veelgebruikte methoden om mensen te motiveren om bepaald
gedrag te vertonen. 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) (Van Hooft, Wesdorp, Duinkerken & Van Geuns, 2010). 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. Extrinsieke motivatie is echter
alleen nodig en ondersteunend bij mensen die helemaal niet gemotiveerd zijn.
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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. 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, delen sociale contacten kennis over zoekkanalen en
sollicitatieprocedures en helpt het netwerk om te gaan met werkloosheid (Calvó-Armengol & Jackson,
2004; Martin e.a., 2016).
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 e.a., 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 e.a., 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).5 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.

5

Sterke banden kunnen overigens wel nuttig zijn om andere redenen, zoals sociale steun bij afwijzing
voor een baan (zie bijvoorbeeld Vinokur & Caplan, 1987).
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Uit nationaal en internationaal onderzoek blijkt dat het hebben van sociale netwerken ook voor
statushouders specifiek een positief effect heeft op arbeidsmarktparticipatie (Bloch, 2004, zoals
aangehaald in Campion, 2018; De Vroome & Van Tubergen, 2010). Individuen die beschikken over een
sociaal netwerk, en dit netwerk kunnen benutten bij de zoektocht naar een baan, zijn sneller in staat om
een (nieuwe) baan te vinden (Mahuteau & Junankar, 2008, aangehaald in Campion, 2018). Sociaal
contact met de autochtone bevolking (natives) heeft hierbij het meeste invloed op de toegang tot de
arbeidsmarkt van statushouders. Hoe meer contact met natives, hoe groter de kans op het vinden van
een baan (De Vroome & Van Tubergen, 2010). Dit komt omdat autochtone bewoners voor
statushouders veel ‘land specifieke’ kennis hebben over de arbeidsmarkt en over andere (invloedrijke)
sociale contacten beschikken. Dit geeft hen toegang tot carrière-gerelateerde informatie en biedt hen
sociale mobiliteit (De Vroome & Van Tubergen, 2010; Gericke et al., 2018). Daarnaast leidt contact met
natives tot meer kennis van de taal, culturele normen en waarden. Dit zorgt ervoor dat de sociale
afstand afneemt en een statushouder sneller opgenomen wordt in bijvoorbeeld de arbeidsmarkt (CruzSaco, 2008; Lin, 1999; Allport, 1954). Sociale netwerken binnen de eigen herkomstgroep kunnen
daarentegen zelfs negatieve gevolgen hebben voor de arbeidsparticipatie van statushouders. De
statushouders die vooral contact hebben met andere statushouders lopen het risico om bijvoorbeeld de
taal minder vaak te oefenen en minder ingangen te hebben tot hoger betaalde banen (Campion, 2018).
Maar contact met voormalige vluchtelingen kan ook juist helpen om wegwijs te worden in Nederland en
de arbeidsmarkt, omdat zij hetzelfde proces hebben doorlopen (Edelbroek, 2010).
Contact leggen met de autochtone bevolking is lastig voor statushouders, mede door de beperkte
taalvaardigheid, culturele verschillen, angst voor afwijzing en acculturatiestress (Campion, 2018;
Phillimore, 2011; Geschiere, 2009; Martinovic & Verkuyten, 2013). Deze gevoelens houden het contact
tegen (Berry, Garcia-Blanco & Moore, 2006). Anderzijds kunnen natives zelf in mindere mate open
staan voor sociaal contact met vluchtelingen. Veel vluchtelingen blijken dan ook weinig contact te
hebben met autochtone inwoners (UNHCR, 2013), al zijn er (bijvoorbeeld binnen de Nederlandse
context) grote verschillen tussen herkomstgroepen. Zo blijkt dat Eritreeërs niet of nauwelijks contact
hebben met mensen met een Nederlandse achtergrond en geven zij aan dat er weinig gelegenheid is
tot kennismaking (Ferrier & Massink, 2016). Daarentegen blijkt twee derde van de Syriërs wél contact te
hebben met mensen met een Nederlandse achtergrond, waarbij een deel ook als vriendschappelijk
contact wordt beschouwd (Dagevos e.a., 2018). Het is niet duidelijk waar dit verschil door wordt
veroorzaakt.
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. In het algemeen kan gesteld worden dat het gebruik
van rolmodellen een belangrijke factor is voor het behalen van resultaten op het gebied van
arbeidsparticipatie (Crul, 2001, zoals weergegeven in Dekker, Van Straaten & El Kaddouri, 2013). Het
gaat dan specifiek om maatjesprojecten. Als een mentor en mentee dezelfde sociaaleconomische en
etnische achtergrond hebben, waarbij de mentor succesvol is 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. Zo vervult een maatje een rolmodelfunctie.
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Internationaal onderzoek wijst uit dat de inzet van een mentor of maatje ook voor statushouders
specifiek positief samenhangt met het hebben van een baan met een inkomen boven de minimumgrens
(Månsson & Delander, 2017). Er zijn in Nederland verschillende maatjesprojecten voor vluchtelingen en
statushouders met als doel de beheersing van de taal, de sociale participatie en de sociale integratie te
bevorderen (Uyterlinde, Lub, De Groot & Sprinkhuizen, 2009). Ook hier geldt dat de afstand van
deelnemers tot de samenleving vermindert door contact met Nederlanders (met of zonder
migratieachtergrond). Zij vergaren, met de hulp van hun maatje, meer kennis over de arbeidsmarkt. Hun
maatje kan ook nieuwe contacten (op de arbeidsmarkt) voor de deelnemer beschikbaar maken. Uit
onderzoek blijkt ten slotte dat maatjes de vluchtelingen en statushouders stimuleren en prikkelen om
nieuwe sociale contacten aan te gaan en hun netwerk te verbreden (Gruppen, 2010).
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. Ook worden maatjes ingezet op het gebied van taal
of algemene ondersteuning. Dit zijn meestal autochtone Nederlanders.
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 (zie ook werkzaam mechanisme 3), 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. Tot slot wordt in fase 4 bij sommige deelnemers ingezet op het volgen van een opleiding.
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 of dat eerst
moet worden ingezet op scholing en trainingen voordat men begint met werken. Dat dit ook in
Nederlandse gemeenten een vraagstuk is, blijkt uit een 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, maar vindt de andere
helft de stelling soms wel en soms niet van toepassing. Daarnaast geven gemeenten aan dat voor 39%
van de statushouders het volgen van onderwijs/opleiding een goede weg naar werk zou zijn, terwijl zij
schatten dat slechts 16% van de statushouders naar onderwijs/opleiding is uitgestroomd (Razenberg,
Kahmann, De Gruijter, & Damhuis, 2018).
Er zijn verschillende ideeën over wat werkt om statushouders voldoende kennis en vaardigheden op te
laten doen en toe te leiden naar werk. Deze zijn grofweg samen te vatten als: (1) zo snel mogelijk toe
leiden naar werk, (2) het volgen van een opleiding, voordat men begint aan werk (3) gesubsidieerde
banen, werkervaringsplekken en vrijwilligerswerk als ‘tussenstap’ naar werk en (4) parallelle trajecten
waarin bijvoorbeeld scholing plaatsvindt naast werk. Hieronder gaan we na welke aanwijzingen er zijn
voor de effectiviteit van de verschillende opties. Daarnaast kijken we naar de effecten van zoek- en
sollicitatietrainingen. Ten slotte kijken we kort hoe dat zich verhoudt tot wat er in het kader van de
PiëzoMethodiek gebeurt.
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Snelle toeleiding naar werk
Er zijn verschillende studies die stellen dat een snelle toeleiding naar de arbeidsmarkt gunstig is voor de
latere arbeidskansen van bijstandsgerechtigden (Sol e.a., 2011) en statushouders in het bijzonder
(Martín e.a., 2016). Hoe langer iemand werkloos is, hoe kleiner de kans 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). In een
baan doen mensen weer een arbeidsritme op en worden persoonlijke en sociale vaardigheden
versterkt. Daarom zou het goed zijn om mensen zo snel mogelijk aan het werk te krijgen.
Opleidingen
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 in een
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. Een andere factor is de mate van beroepsgerichtheid van
de verschillende scholingstrajecten. Roorda (2013) stelt dat als er geschoold wordt, het belangrijk is om
dit beroepsgericht te doen (zie ook parallelle trajecten).
Ook specifiek voor statushouders is de internationale literatuur niet eenduidig over het volgen van
opleidingen in het vestigingsland. Regelmatig wordt in overzichtsstudies gesteld dat opleidingen de weg
naar werk eerder vertragen dan versnellen (Liebig, 2017) en dat werk belangrijker is dan het volgen van
een opleiding (Martín et al., 2016). Het ‘lock-in’ effect lijkt hierbij ook voor hen aan de orde: wie een
opleiding volgt, is niet beschikbaar voor werk. Op korte termijn zijn de enige opleidingen waar
significante effecten voor zijn gevonden dan ook baangerichte opleidingen of trainingen die specifiek
voorbereiden op een bepaald beroep, met soms al een arbeidsplek in het vooruitzicht (Born &
Schwefer, 2016; Liebig, 2007). In Nederland zijn BBL-opleidingen daar een voorbeeld van. Over de
effectiviteit van het volgen van een opleiding op de langere termijn is echter weinig bekend (zie o.a.
Liebig, 2007). Een Nederlandse cohortstudie laat zien dat de participatie op de arbeidsmarkt van
asielmigranten met een Nederlands diploma tien jaar na vestiging in Nederland vergelijkbaar is met die
van autochtone Nederlanders met een diploma (Bakker & Dagevos, 2017). Dat zou betekenen dat het
volgen van een opleiding op langere termijn gunstig is voor de arbeidsmarktpositie van statushouders.
Veel statushouders beginnen echter niet aan een opleiding of breken hun onderwijscarrière voortijdig af
(SER, 2018). Uit zowel nationale (Odé & Dagevos, 2018) als internationale studies (UNHCR, 2013)
blijkt dat hier vaak financiële redenen aan ten grondslag liggen.
De reguliere onderwijsmiddelen zijn beperkt en men heeft nu geld nodig om van te leven. Bovendien
willen veel statushouders aan het werk en niet financieel afhankelijk zijn van de overheid.
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Ze kiezen ervoor te focussen op de toekomstkansen van hun kinderen, en zelf werk te accepteren
beneden het eigen (opleidings)niveau (UNHCR, 2013).
Dit kan een ander soort ‘lock-in’ effect teweeg brengen; na vijf tot zes jaar is het, door de landelijke
instroomeisen, nagenoeg onmogelijk om werk op het oorspronkelijke niveau te vinden of aan een
opleiding op niveau te beginnen.
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 en als zodanig werkervaringen en
werknemersvaardigheden op te doen. 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.
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). Hoewel er ook bij statushouders rekening moet
worden gehouden met deze aandachtspunten, is het bewijs rondom de effectiviteit van gesubsidieerde
banen voor statushouders is gematigd positief, voornamelijk wanneer de private sector wordt betrokken,
en voornamelijk programma’s gericht op vrouwen (Konle-Seidl & Bolits, 2016; Martín et al., 2016).
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). Net als bij gesubsidieerde banen
voor statushouders, gelden de effecten 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 uitkeringsgerechtigden. Een studie bij Nederlandse uitkeringsgerechtigden stelt 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. Voor statushouders is er iets meer positief bewijs gevonden. 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. Indirect lijkt er wel effect te zijn van vrijwilligerswerk op
arbeidsmarktdiscriminatie; dit toont een Belgisch veldexperiment aan (Baert & Vujić, 2016). Autochtone
Belgen die geen vrijwilligerswerk doen, worden twee keer zo vaak uitgenodigd voor een
sollicitatiegesprek dan vluchtelingen in België die geen vrijwilligerswerk doen. Terwijl er geen verschil is
tussen autochtone Belgen en vluchtelingen die wel vrijwilligerswerk doen.
Een Nederlandse studie concludeert op basis van interviews met vrijwilligersorganisaties en
statushouders ook dat vrijwilligerswerk door vluchtelingen bij kan dragen aan arbeidsmarktparticipatie
(Bakker et al., 2018).
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.

De effectiviteit van de PiëzoMethodiek

55

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. Veel
overzichtsstudies pleiten voor trajecten waarin leren wordt gecombineerd met werken (Born &
Schwefer, 2016; Liebig, 2007; Martín et al., 2016). In lijn daarmee pleit de WRR in een policybrief voor
een aanpak 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 et al., 2015). In dergelijke ‘duale trajecten’
vinden deze verschillende onderdelen geïntegreerd plaats – ze worden op elkaar afgestemd waardoor
ze elkaar versterken (SER, 2018). Toch zijn er (voor zover ons bekend) geen empirische studies die de
effecten van dergelijke duale trajecten vergelijken met die van regulier onderwijs of reguliere
taaltrainingen. Dergelijke studies blijken wel effectief voor andere doelgroepen met een afstand tot de
arbeidsmarkt, zoals mensen met (ernstige) psychiatrische problematiek (Blonk et al., 2005;
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. Ook in de PiëzoMethodiek worden activiteiten rondom
het verbeteren van deze vaardigheden aangeboden. 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 vinden van een
baan waren vaardigheden om vacatures te vinden, presentatie van jezelf verbeteren, pro-activiteit
aanmoedigen, doelen stellen en sociale ondersteuning inzetten.
Ook statushouders zijn vaak onvoldoende bekend met de Nederlandse arbeidsmarkt (Klaver, Mallee,
Odé, & Smit, 2015). Daardoor kennen ze vaak de geldende omgangsvormen op de werkvloer niet en
weten ze zichzelf niet goed te presenteren tijdens sollicitatiegesprekken. Ook belemmert het ontbreken
van deze kennis van de arbeidsmarkt effectief zoekgedrag. Er is echter geen onderzoek gevonden dat
specifiek kijkt naar de effecten van zoek- en sollicitatietrainingen voor statushouders.
In de PiëzoMethodiek worden verschillende middelen ingezet om mensen de stap te laten zetten
richting werk, zoals taallessen en scholing, het opdoen van vaardigheden, het doen van vrijwilligerswerk
en vrijwilligerswerk op externe plekken met begeleiding. Deze vinden regelmatig naast elkaar plaats – in
dat opzicht is er sprake van een soort ‘parallel traject’.
In de methodiek is in ieder geval geen sprake van een ‘snelle toeleiding naar werk’, zoals die door
sommige bronnen wordt geadviseerd, maar wel een sterke focus op de weg richting een opleiding (in
fase 4). Trainingen rondom zoek- en sollicitatievaardigheden vinden in beperkte mate plaats.
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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,
hetgeen de mogelijkheden voor maatschappelijke participatie van deelnemers vergroot.
Zowel nationaal onderzoek (Guiaux, Uiters, Wubs, & Beenakkers, 2008; Klaver e.a., 2015) als
internationaal onderzoek (Martín et al., 2016; UNHCR, 2013) wijst inderdaad uit dat een gebrekkige
taalvaardigheid één van de grootste belemmeringen voor statushouders is voor het vinden van werk.
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. Uit vele internationale kwantitatieve
studies (zie voor een overzicht Martin e.a., 2016) blijkt inderdaad dat grotere kennis van de taal van het
ontvangende land bijdraagt aan betere prestaties van statushouders op de arbeidsmarkt. Wellicht het
meest overtuigende bewijs komt van een recent natuurlijk experiment in Zwitserland (Auer, 2018) waar
vluchtelingen gerandomiseerd worden geplaatst in een regio waar Duits, Frans of Italiaans wordt
gesproken. Vluchtelingen die worden geplaatst in een regio waarvan ze de taal al spreken, hebben
twee jaar later een 14 procent grotere kans op een baan. Minstens zo veelbetekenend is dat
vluchtelingen voor wie dit niet geldt, maar die wel taalonderwijs volgen, een bijna even grote kans
hebben op het vinden van werk. Dit sluit aan op bevindingen van Constant en Schultz-Nielsen (2004,
zoals weergegeven in Liebig, 2007), die stellen dat de kans op werk voor vluchtelingen die de taal
vloeiend spreken in Duitsland twee tot tweeëneenhalf keer zo groot wordt en in Denemarken drie tot
vier keer zo groot. Het taalniveau heeft ook invloed op het salaris; in Duitsland blijken vluchtelingen die
de taal goed of zeer goed spreken, gemiddeld respectievelijk 12 en 22 procent meer te verdienen
(Konle-Seidl & Bolits, 2016). Ook in Nederland blijkt dat statushouders die zich via inburgerings- en
taalcursussen hebben gekwalificeerd een grotere kans op werk hebben dan degenen die dat niet
hebben gedaan (Dagevos, 2011, zoals weergegeven in SER, 2016). De aanbeveling om statushouders
zo snel mogelijk te laten starten met taalonderwijs is inmiddels dan ook breed gedeeld in rapportages
van adviesorganen (Martín et al., 2016; SER, 2016; UNHCR, 2013) en opgepakt door de politiek. Alle
asielzoekers, waarvan de kans groot is dat ze een verblijfsvergunning krijgen, ontvangen direct bij
binnenkomst taalles (Kabinet Rutte III, 2017).
Bij het taalonderwijs zijn enkele belangrijke kanttekeningen te plaatsen. Er zijn aanwijzingen dat het
effect van taalonderwijs verschilt voor verschillende typen vluchtelingen. Voor lager opgeleid werk is
taal minder noodzakelijk, en daarom zijn de effecten van taalonderwijs groter voor hoger opgeleide
statushouders (SER, 2016; UNHCR, 2013). Eén empirische studie vindt zelfs dat taalvaardigheid niet
gerelateerd is aan de toegang tot laagopgeleid werk (Bloch, 2002, zoals weergegeven in Mpofu,
Stevens, Biggs, & Johnson, 2012). Voor hoger opgeleiden is vooral de beschikbaarheid van taallessen
op een hoger niveau van belang (UNHCR, 2013). Het is ook van belang om kritisch te kijken naar de
lengte van het taalonderwijs. Zo wijst een Zweedse kwantitatieve studie (OECD, 2004, zoals
weergegeven in Liebig, 2007) uit dat na ongeveer 500 uur taalles de baankans van migranten niet
verder toeneemt. Dit kan te maken hebben met het eerder genoemde ‘lock-in’ effect: statushouders die
bezig zijn met inburgering en taallessen, zijn minder beschikbaar en zoekende naar werk.
Vandaar dat wordt aanbevolen om taaltrainingen geïntegreerd in te zetten met het opdoen van
werkervaring (Konle-Seidl & Bolits, 2016; Martín et al., 2016; SER, 2018).
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Zo kunnen statushouders niet alleen werknemersvaardigheden opdoen, maar kunnen ze hun
taalvaardigheden direct inzetten in een dagelijkse werkpraktijk en oefenen met de woorden die relevant
zijn voor die beroepspraktijk (UNHCR, 2013). De taallessen focussen (deels) op de woordenschat en
zinsbouw die nodig is voor een bepaald beroep (Desiderio, 2016). Er treedt dan een wisselwerking op:
niet alleen vergroot taalvaardigheid de kans op werk, maar ook leren mensen die werken sneller de taal
(Liebig, 2007). 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 (zoals werken). Een groot hiaat in de kennis is dat de effectiviteit van dergelijke geïntegreerde
taaltrajecten nooit is afgezet tegen die van ‘normaal’ taalonderwijs (Martín et al., 2016; Ott, 2013). Over
de effecten van het spreken van de taal op andere vormen van participatie zijn geen studies gevonden.
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).
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. 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. Ook rondom het vierde
veronderstelde mechanisme (netwerkinterventie) is veel bewijs gevonden over het belang van
netwerken voor arbeidsparticipatie in het algemeen en voor vluchtelingen specifiek. Literatuur rondom
het vijfde werkzame mechanisme (werkervaring en werknemersvaardigheden) is vaak tegenstrijdig;
zowel voor een snelle toeleiding naar werk als voor scholing en/of het opdoen van werkervaring en
werknemersvaardigheden via bijvoorbeeld vrijwilligerswerk is ondersteuning te vinden in de literatuur.
Parallelle trajecten waarin (vrijwilligers)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. Wat betreft het
werkzame mechanisme ‘integrale begeleiding’ weten we echter wel dat veel problemen bij
statushouders hun participatie in de weg staan (zie hoofdstuk 4.1).
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 e.a., 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
kan dit versterkt worden.

De effectiviteit van de PiëzoMethodiek

58

Deel III
Nieuwe
statushouders
over de
PiëzoMethodiek

De effectiviteit van de PiëzoMethodiek

59

6. Statushouders in de PiëzoMethodiek
6.1 Inleiding
Zoals in hoofdstuk 2.3 is aangegeven is in praktijk een aanzienlijk deel van de deelnemers aan de
PiëzoMethodiek nieuwe vergunninghouder, namelijk ruim een derde. Voordat zij aan de
PiëzoMethodiek deelnemen participeren zij relatief vaak niet volwaardig in de Nederlandse
samenleving: ze zijn onvoldoende zelfredzaam, hebben geen zinvolle dagbesteding en/of zijn werkloos.
In dit deel van het onderzoek zoomen we in op de vraag hoe statushouders de effectiviteit van de
PiëzoMethodiek ervaren (onderzoeksvraag 1) en op welke wijze de PiëzoMethodiek bijdraagt aan de
participatie en toeleiding naar werk van statushouders (onderzoeksvraag 2). Het gaat hier dus volledig
om de beleving van de deelnemers (statushouders), die kan verschillen van de ervaringen van
uitvoerders en samenwerkingspartners (deel I en V) of kwantitatief in kaart gebrachte effecten (deel IV).
In hoofdstuk 6 geven we achtergrondinformatie over de geïnterviewde statushouders: wat zijn hun
kenmerken, hoe was hun gang door de PiëzoMethodiek en de individuele trajectbegeleiding die ze erbij
kregen. In hoofdstuk 7 bespreken we de door de geïnterviewde statushouders ervaren effectiviteit: wat
vonden ze van de PiëzoMethodiek 6, wat heeft het hen opgeleverd en wat zijn volgens hen de werkzame
mechanismen. Aandachtpunten worden hier en daar ook al wel aangestipt, maar worden met name in
deel vijf besproken.
6.2 Interviews
Om een antwoord te geven op de vraag hoe statushouders de effectiviteit van de PïëzoMethodiek
hebben ervaren, hebben we diepte-interviews gehouden met 33 statushouders in de methodiek. Zij zijn
willekeurig geselecteerd vanuit het registratiesysteem PMsys. De deelnemers zijn geïnterviewd over
een fase die ze maximaal een half jaar geleden hadden afgerond. Zij konden dan terug kijken op hun
ervaringen in die fase. Voor de follow-up interviews zijn deelnemers geselecteerd die maximaal 1,5 jaar
geleden zijn uitgestroomd uit de methodiek. Zie bijlage 6 voor een beschrijving van de selectie van de
deelnemers.
Per fase van de methodiek is een aparte topiclijst opgesteld, die is gebaseerd op de aannames,
werkzame mechanismen en effecten van de PiëzoMethodiek. In deze interviews kwamen de volgende
onderwerpen aan de orde:
• Eerste kennismaking met de PiëzoMethodiek;
• PiëzoMethodiek in het algemeen;
• Invulling van de fase, werkzame mechanismen en effecten;
• Trajectbegeleiding;
• Aanraden PiëzoMethodiek aan anderen.
Ter illustratie is de topiclijst van fase 2 opgenomen in bijlage 7. De topiclijsten van de andere fases zijn
toegespitst op de aannames en werkzame mechanismen in die fases, maar vergelijkbaar met de
topiclijst van fase 2. De topiclijsten van andere fases zijn op te vragen bij de onderzoekers.
De interviews duurden tussen een half en anderhalf uur. Meestal vond het interview één-op-één plaats
met de respondent. Wanneer deelnemers onvoldoende Nederlands spraken, is een tolk ingezet. Een
enkele maal was de partner van de respondent ook aanwezig bij het interview.
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Dit is een onderzoek naar de werking van de PiëzoMethodiek. Deelnemers spreken zelf echter vaak
kortweg van ‘Piëzo’. In dit hoofdstuk hebben we deze terminologie daarom deels overgenomen.
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De interviews zijn vervolgens letterlijk uitgewerkt en geanalyseerd met het programma MaxQDA.
Coderingen zijn zowel thematisch (op basis van vragen en werkzame mechanismen) als open (op basis
van wat deelnemers uit zichtzelf vermeldden) verricht.
6.3 Achtergrondgegevens geïnterviewde statushouders
De 33 geïnterviewde statushouders zijn gemiddeld 38 jaar oud, en variëren in leeftijd van 24 tot 61 jaar.
14 van hen (42%) zijn mannen, 19 van hen (58%) zijn vrouwen. De meesten van hen komen uit Syrië
(9), Afghanistan (8), Irak (6) en Eritrea (5). De overige deelnemers komen uit Iran, Armenië, Somalië,
Uganda en Tibet (allen 1 deelnemer). De tijd dat zij in de fase zaten waarover zij geïnterviewd waren,
verschilde sterk. Sommige deelnemers hadden maar een paar dagen in een fase gezeten, en anderen
meerdere jaren. Vooral in de lagere fases was het soms onduidelijk waarom iemand in een bepaalde
fase ingeschreven stond. Vandaar dat voor fase 0 extra interviews zijn afgenomen (8 interviews, in
plaats van 5 zoals bij de andere fases en follow-up meting).
In de interviews vertelden de deelnemers hele uiteenlopende verhalen. Een aantal van hen was al
meerdere jaren in Nederland, terwijl anderen pas een aantal maanden eerder waren aangekomen.
Regelmatig vertelden zij heftige vluchtverhalen, verhalen over overleden vrienden en familie en over het
wachten op gezinshereniging. Hoewel deze verhalen geen onderwerp zijn in dit onderzoek, is het
belangrijk deze in het achterhoofd te houden bij de interpretatie van uitkomsten en ervaren effecten.
6.4 De gang van de statushouders door de PiëzoMethodiek
In hoofdstuk 2 staat per fase de aanpak van de PiëzoMethodiek beschreven. Daarbij werd aangegeven
dat het belangrijk is dat deelnemers in elke fase kunnen in- en uitstromen, afhankelijk van hun
vooropleiding, capaciteiten en wensen. Ook wordt samen met de deelnemer per fase bepaald welke
activiteiten of instrumenten binnen de desbetreffende fase aansluiten bij de (ontwikkel)behoeften van de
deelnemer. Daarom beschrijven we in deze paragraaf hoe de geïnterviewde statushouders (tot het
moment van het interview) de fasen doorlopen hebben.
Het eerste contact
De statushouders komen op uiteenlopende manieren in aanraking met Stichting Piëzo. Veel van hen
geven aan eerst van Piëzo gehoord te hebben via hun netwerk, bijvoorbeeld via andere statushouders
die al eerder op het PiëzoCentrum lessen volgden of activiteiten deden. Toen we de respondenten
vroegen of ze de PiëzoMethodiek ook zelf aan anderen zouden aanraden, gaven velen aan dat ze dit al
hadden gedaan. Ook anderen uit het netwerk van de statushouders, zoals buren, iemand van de
bibliotheek of Nederlandse vrienden, verwijzen regelmatig door naar het PiëzoCentrum. Daarnaast
werden sommige respondenten doorverwezen door de klantmanager van de gemeente of hun
begeleider bij VluchtelingenWerk, bijvoorbeeld wanneer ze beter Nederlands wilden leren of
vrijwilligerswerk wilden doen.
Sommige statushouders vinden het PiëzoCentrum min of meer zelf. Zo vertelt één respondent dat ze
het bord van het centrum zag en is binnen gelopen. Ook is er iemand die op zoek was naar
vrijwilligerswerk en via internet het PiëzoCentrum heeft gevonden 7.
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Het is wel opvallend dat deze persoon 7 jaar in Zoetermeer woonde, maar nog nooit van Piëzo had
gehoord.
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Verder blijken een aantal vrouwelijke statushouders het te hebben gevonden via de kinderactiviteiten of
gratis kinderoppas die wordt aangeboden (waarbij overigens niet duidelijk is hoe zij erachter zijn
gekomen dat die kinderactiviteiten op het PiëzoCentrum waren):
Mijn kinderen kwamen hier voor kinderactiviteiten. En ze vonden het echt leuk om hier te komen voor
activiteiten, voor knutselen en andere dingen. Ze hebben van alles voor kinderen dus via Piëzo. Ik heb
van [coördinatrice PiëzoCentrum Buytenwegh] gehoord dat ik hier kon komen voor een MBO-opleiding
dus ik ben begonnen met de MBO-opleiding en ik doe ook mijn stage hier.
(Respondent 25, vrouw, 33 jaar)
Ten slotte is een aantal respondenten actief door Stichting Piëzo benaderd. Dat was bijvoorbeeld het
geval met een groep statushouders die bij elkaar in één huis was geplaatst nadat ze uit het AZC
kwamen. Iemand van Stichting Piëzo heeft contact met hen opgenomen (in samenwerking met o.a. de
gemeente) en hen als groep uitgenodigd op het PiëzoCentrum. Een andere vrouw is door de
coördinator van een PiëzoCentrum op straat aangesproken.
Kennismaking met het PiëzoCentrum
Wanneer je op een PiëzoCentrum aankomt, is de receptiebalie de eerste plek waar je tegenaan loopt.
Sommige respondenten hadden al een afspraak met een sociaal cultureel werker, anderen meldden
zich bij de balie en konden meestal direct in gesprek met iemand van het PiëzoCentrum. Indien nodig
werd hier een Bezoekman of Bezoekvrouw bij betrokken. Vaste onderdelen van die gesprekjes zijn de
achtergrond en situatie van de statushouder en de activiteiten die op het PiëzoCentrum worden
aangeboden. Het inschrijfformulier wordt ingevuld en men begint zo spoedig mogelijk met activiteiten:
R:

Ja, ik heb een gesprek gehad met [trajectbegeleider]. We hebben allemaal formulieren ingevuld.
Wat is jouw niveau, hoelang ben jij hier? Ik heb alles gedaan. Daarna ben ik gestart met lessen.

(…)
I:

Weet je nog waar dat verder over ging in dat gesprek? Ging dat nog over het vinden van werk of
over …?
R:
Nee, want ik was twee maanden in Nederland. Het gesprek ging alleen over afkomst, hoelang ben
jij hier? Alleen dit.
I:
Was dat een lang of kort gesprekje?
R:
Twintig minuten of zo.
(Respondent 32, man, 31 jaar)
Net als in het citaat hierboven waren dergelijke kennismakingsgesprekjes meestal kort; respondenten
schatten tussen de 10 en 20 minuten. Bij de meesten van hen lijkt er in de gesprekjes dan ook weinig
aandacht te zijn geweest voor problemen in de thuissituatie of de toekomstwensen8. Wanneer er wel
aandacht wordt besteed aan de thuissituatie, wordt dat gewaardeerd:
R:

Oh ja, zij hebben mij ook gevraagd hoe het gaat met de kinderen, of ik mijn huis leuk vind, hoe gaat
het met mij, of ik problemen heb. Of heb je iets, wat wil je vertellen aan mij?
I:
Ja. En vond je het fijn dat ze dat vroegen?
R:
Wij zijn niet alleen voor de les gekomen, wij krijgen ook aandacht. Dat is ook echt belangrijk.
(Respondent 4, vrouw, 36 jaar)
Hoewel de PiëzoMethodiek de optie biedt dat de intake van deelnemers bij hen thuis plaatsvindt, heeft
geen van de respondenten dit meegemaakt9.
8

Al is de kennismaking voor sommigen lang geleden en wist niet iedereen meer precies wat er was
besproken.
9 Dit is opvallend, omdat medewerkers van Stichting Piëzo aangaven dat men in de afgelopen jaren bij
alle nieuwe statushouders op huisbezoek is geweest. Het kan zijn dat deelnemers hen niet als
medewerkers van de PiëzoMethodiek hebben herkend.
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Kennismaking met de PiëzoMethodiek
Naast de kennismaking met het PiëzoCentrum en de activiteiten die er plaatsvinden, stromen de
statushouders ook in de PiëzoMethodiek, waar ze in 5 verschillende fases stappen zetten richting werk
of opleiding. Er is een afbeelding gemaakt van deze fases. Aan de respondenten is gevraagd of ze
deze herkennen, en weten wat de methodiek inhoudt.
De kennis van de methodiek verschilt sterk tussen de respondenten. Sommigen van hen kennen de
afbeelding en/of kunnen min of meer vertellen waar ze zelf in de methodiek zitten. Maar bij velen is de
methodiek onbekend. Zij weten bijvoorbeeld niet dat ze vrijwilligerswerk kunnen doen op het
PiëzoCentrum.
Fase 1: Meedoen aan activiteiten in het PiëzoCentrum
De respondenten konden na hun kennismaking en aanmelding heel snel aan de slag met allerhande
activiteiten. Bij de statushouders zijn taallessen verreweg de meest voorkomende activiteit; bijna alle
respondenten volgen momenteel taallessen op het PiëzoCentrum of hebben dat gedaan. Aan de
taallessen wordt in deze paragraaf daarom apart aandacht besteed. Overigens nemen deelnemers niet
alleen in fase 1, maar ook in de latere fases van de methodiek, vaak nog aan activiteiten zoals de
taallessen deel.
Taallessen in het PiëzoCentrum
Meestal komen de respondenten 1 à 2 keer per week op het PiëzoCentrum voor taallessen, soms nog
naast andere taallessen in het kader van de inburgering of voor het staatsexamen.
De kinderopvang die wordt aangeboden op het PiëzoCentrum is voor veel (voornamelijk vrouwelijke)
respondenten essentieel om taallessen te kunnen volgen. Ook het feit dat de lessen (net als andere
activiteiten op het centrum) gratis zijn, is heel belangrijk voor de respondenten:
Ze hebben veel dingen. Daarom dacht ik: dit is wel een mooie plek voor mij want ze hebben ook een
kinderopvang. Ik hoef niet voor de kinderopvang te betalen, dus het was makkelijk voor mij.
(Respondent 19, vrouw, 37)
Naast de reguliere taallessen op het PiëzoCentrum hebben twee respondenten ook taalles aan huis
gekregen (fase 0). Het ging dan om een relatief korte periode waarin aandacht werd besteed aan het
alfabet. Daartegenover staan twee respondenten die graag thuis (extra) taalles hadden gekregen, maar
die niet hadden gehoord dat iets dergelijks ook bestond.
Andere activiteiten op het PiëzoCentrum
Veel deelnemers doen naast de taallessen ook nog één of meerdere andere activiteiten, zoals
computerlessen, naailessen, zwemlessen, Engelse les, koken, voetballen, zumba of tekenles. Zij zijn
dan ook bijna dagelijks op het PiëzoCentrum te vinden.
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Uit de interviews blijkt ook dat activiteiten worden gecreëerd wanneer er vraag naar is. Zo is er een
groep van 10 tot 15 Afghaanse vrouwen gestart met een gezamenlijke kook- en eetgroep, en heeft een
andere deelneemster (met hulp van iemand van het PiëzoCentrum) de groep Topvrouwen opgericht:
Wij hebben soms activiteiten, samen koken, samen lopen, samen schoolfeestjes. Soms praten we met
elkaar. Dan gaan we samen koffie drinken. Of we komen naar iemands huis om te helpen met
schoonmaken of gewoon praten of huilen met ons. Wij zijn hier, jij bent niet alleen. Wij hadden een
vriendin van ons, zij was net gescheiden. Wij gingen haar helpen. Waar ga je kijken, bijvoorbeeld hulp
vragen overal (…) voor kleren, voor meubels. Dat doet onze groep. Dat was wel via Piëzo.
(Respondent 19, vrouw, 37)
In een aantal interviews bleek dat deelnemers bepaalde activiteiten leuk zouden vinden (bijvoorbeeld
kookles), maar niet wisten dat deze ook daadwerkelijk op het PiëzoCentrum te doen waren. Eén
respondent stelt dat dit komt door de manier waarop activiteiten bekend worden gemaakt:
Meer reclame zeg maar als je een activiteit organiseert. En niet alleen via twitter of facebook. Als ik zeg:
ik ga volgende week een activiteit organiseren, dan moet ik posters laten ophangen en de mensen
sturen bij Albert Heijn of bij Lidl, folders uitdelen.
(Respondent 14, vrouw, 37 jaar)
Lerend vrijwilligerswerk fase 2
Als deelnemers doorstromen in de methodiek kunnen ze vrijwilligerswerk gaan doen op het
PiëzoCentrum. De respondenten doen allerlei soorten lerend vrijwilligerswerk: fietsenmaker,
baliemedewerker, gastvrouw, kinderoppas, kookactiviteiten, kinderactiviteiten organiseren, activiteiten
doen met ouderen of assisteren bij de Nederlandse taalles. De vrijwilligers hebben taken zoals koffie en
thee zetten, de telefoon aannemen, mensen ontvangen en begeleiden, kinderactiviteiten begeleiden of
kopiëren.
De respondenten doen het vrijwilligerswerk meestal een aantal dagdelen per week. En daarnaast doen
ze allemaal ook nog andere activiteiten op het PiëzoCentrum, zoals taallessen (zie paragraaf 2.4).
Lerend vrijwilligerswerk fase 3
In fase 3 gaan deelnemers vrijwilligerswerk doen bij een partnerorganisatie, of doen ze meer
verantwoordelijk vrijwilligerswerk binnen het PiëzoCentrum. Bij de geïnterviewde statushouders was
vooral dit laatste aan de orde. Respondenten gaan bijvoorbeeld als Bezoekman of -vrouw met andere
statushouders mee naar het ziekenhuis of het consultatiebureau als begeleiding en om te tolken,
werken in de kinderoppas of ze worden actief bij de klussendienst en gaan klussen bij mensen thuis.
Slechts één respondent geeft aan in het kader van fase 3 extern vrijwilligerswerk te hebben gedaan, bij
een kinderboerderij. Er zijn daarentegen wel een aantal deelnemers die zelf al eerder extern
vrijwilligerswerk hebben gedaan of dat nog steeds doen, maar dan niet in het kader van de
PiëzoMethodiek. Het is onduidelijk in hoeverre de deelnemers contact hebben met hun
trajectbegeleider over deze werkzaamheden.
Fase 4: opleiding
Verschillende respondenten geven aan dat het lastig is om aan de baan te komen die ze zouden willen
zonder een diploma. Een aanzienlijk gedeelte van de deelnemers die we hebben gesproken zet (mede
daarom) de stap naar het doen van een opleiding of is bezig met de voorbereidingen daarvoor.
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Voor velen van hen is dat de AKA/Entree/MBO1-opleiding die wordt aangeboden door het ID College 10
in samenwerking met Stichting Piëzo. Dit geldt vooral voor vrouwen; één respondent beschrijft dat er in
hun klas van 30 studenten één man zat11.
Voor de opleiding schrijven deelnemers zich in (met hulp van hun trajectbeleider), doen ze een of
meerdere toelatingstoetsen en is er een voortraject met een aantal bijeenkomsten. In de opleiding zelf
lopen deelnemers 18 uur per week stage en gaan ze 8 uur per week naar school. Taal- en
rekenonderwijs is een belangrijk deel van de opleiding. De deelnemers worden tijdens hun opleiding
ondersteund door medewerkers en vrijwilligers van Stichting Piëzo. Zo kunnen ze extra
taalondersteuning krijgen voor de opleiding, en vertelt één respondent dat ze is geholpen om in de
MBO2-opleiding te kunnen stromen.
De stage is een groot onderdeel van de opleiding. De meeste geïnterviewde deelnemers van de
opleidingen lopen stage bij het PiëzoCentrum12. Daar kunnen verschillende taken worden uitgevoerd,
die hetzelfde zijn als die van het lerend vrijwilligerswerk op het PiëzoCentrum; baliemedewerker, achter
de bar of in de keuken. Een aantal van hen had liever een externe stageplek gedaan omdat het hen
meer kans zou geven op werk in de toekomst. Het vinden van zo’n stage zou echter erg ingewikkeld
zijn, één iemand heeft meer dan honderd brieven verstuurd. Sommigen geven aan dat dit misschien wel
gelukt was met meer ondersteuning van hun trajectbeleider13.
Een enkele deelnemer die we hebben gesproken is het gelukt om een externe stageplek te vinden. Een
iemand werkte al (betaald) bij Miss Etam en mocht dat als stage gebruiken. De andere deelnemer is
geholpen door een medewerker van het PiëzoCentrum bij het vinden van haar stage bij een
zorginstelling voor haar MBO2-opleiding. Weer een andere deelnemer heeft een werkgever gevonden
die haar hele MBO4-opleiding betaalt, mits ze ook bij hen stage loopt.
Daarnaast doen de deelnemers allerlei andere opleidingen; tot pedagogisch medewerker,
doktersassistent of elektromonteur. Sommigen hebben nog de wens om een opleiding te doen,
bijvoorbeeld mondzorgkunde of apotheekassistent. De financiering van die opleidingen is niet altijd
gemakkelijk. Andere belemmeringen waarom deelnemers die wel een opleiding willen doen daar nog
niet mee zijn begonnen zijn de zorg voor jonge kinderen, een zwangerschap of dat ze niet zo goed
weten hoe ze het vinden van een passende opleiding aan moeten pakken.
Fase 4: werk
Ten slotte hebben veel deelnemers een sterke drive om te gaan werken. Ze willen niet afhankelijk zijn
van een uitkering:
Ik wil hier werk. Maar ik heb een uitkering, en ik zit. Dat is niet goed. Ik heb geld, maar ik heb geen
werk. Dat is niet goed.
(Respondent 5, man, 36 jaar)

10

Deze opleiding wordt tegenwoordig aangeboden door MBO Rijnland. Deelnemers spreken echter nog
vaak over het ID college.
11 Hoe dit komt is niet bekend. Wellicht heeft het ermee te maken dat hun mannen vaker door de
gemeente toe worden geleid naar werk, en er voor de vrouwen meer ruimte en tijd wordt geboden om
een opleiding te doen.
12 Medewerkers van Stichting Piëzo geven aan dat in totaal ongeveer de helft van de deelnemers stage
loopt buiten het PiëzoCentrum (externe stage).
13 Medewerkers van Stichting Piëzo geven echter aan dat een externe stage voor sommige deelnemers
nog niet haalbaar is i.v.m. de thuissituatie.
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Daarbij wordt overigens wel regelmatig gesteld dat men eerst beter de taal wil leren of de inburgering af
wil ronden. Eerst taal, dan werk. De deelnemers willen graag iets doen wat ze in hun land van herkomst
ook hebben gedaan. Of ze zijn vastberaden om de kans te grijpen die ze in hun land van herkomst niet
hadden. Zo heeft een Somalische vrouw de droom om in de zorg te werken. In Somalië moest ze voor
de kinderen zorgen en mocht ze niet werken.
Sommige deelnemers hebben al werk gevonden, bijvoorbeeld bij KPN of als (succesvol) zzp’er in de
elektrotechniek. Het is niet altijd het werk wat ze het liefste zouden doen. Zo wil een oud-deelnemer
graag de catering in, maar krijgt ze daarin alleen maar contracten als oproepkracht. Daarom werkt ze
nu als schoonmaakster. Een andere oud-deelnemer die in het land van herkomst in de olie-industrie
werkte, werkt nu met een nul-urencontract voor de groenvoorziening.
Het is niet duidelijk of en hoe trajectbegeleiders de geïnterviewde deelnemers in fase 4 in hun zoektocht
naar werk hebben ondersteund. Geen van de deelnemers met een baan heeft de baan naar eigen
zeggen via Stichting Piëzo gevonden, al heeft een enkeling het eerste contact wel gelegd via een
medewerker van het PiëzoCentrum.
6.5 De individuele trajectbegeleiding
Zoals in hoofdstuk 2 te lezen is, heeft elke deelnemer een individuele trajectbegeleider die de
deelnemers begeleid bij de stappen die gericht zijn op het vergroten van de maatschappelijke
participatie en het bereiken van persoonlijke doelen. De trajectbegeleiders zijn de professionele
medewerkers van de organisaties, maar zij kunnen hierin ondersteund worden door vrijwilligers. Ook
het aantal begeleidingscontacten is variabel. Daarom beschrijven we hier hoe de individuele
trajectbegeleiding bij de geïnterviewde deelnemers verlopen is.
Met de meeste deelnemers lijken de gesprekken met hun trajectbegeleiding niet systematisch plaats te
vinden. Soms is dat geen probleem; de deelnemer trekt zelf aan de bel als hij/zij iets wil bespreken, en
dan wordt er tijd vrijgemaakt. Maar er zijn ook deelnemers die bepaalde problemen niet zelf aankaarten,
waar vervolgens niet over gesproken is. Zo is er een deelnemer voor wie de taallessen te moeilijk
waren, die daar niet met iemand over heeft gesproken en toen zelf heeft besloten te stoppen met de
taallessen. Wellicht waren er andere oplossingen mogelijk geweest. Enkele deelnemers in hogere fasen
geven aan nooit gesprekken te hebben gehad met een trajectbegeleider over toekomst of eventuele
problemen – al heeft ook niet iedereen daar behoefte aan. Ten slotte vertelt een deelnemer dat zijn
trajectbegeleider ziek is geworden en hij sindsdien met niemand meer gesprekjes heeft gehad.
Bij andere deelnemers komt het echter zeker voor dat trajectbegeleiders met hen de toekomst, de
huidige situatie en eventuele problemen bespreken. Zoals in de paragrafen over integrale begeleiding
(7.2.2) en ontwikkeling (7.2.5) te lezen is, zijn er allerlei gevallen waarbij de trajectbegeleider vanuit de
PiëzoMethodiek de deelnemer helpt in zijn haar ontwikkeling of helpt met zijn/haar problemen in de
thuissituatie. Trajectbegeleiders spreken de deelnemers soms bijna dagelijks op het PiëzoCentrum en
vragen hen hoe het gaat. Dat contact is heel laagdrempelig, en met verschillende medewerkers:
I:
R:

I:
R:
I:

Hoe vaak praat je met mensen van de organisatie van Piëzo over hoe het met je gaat, en je
ontwikkeling? Heb je daar weleens gesprekken over?
Ja, ze vragen het mij meestal wel. Vooral toen ik meer hier kwam. Als ze mij zagen, dan vroegen
ze meestal: ‘Wat doe je, wat ben je aan het doen, wat heb je nodig? Wat vind je, wat vind je dat
je nodig hebt? Wil je meer met ons samenwerken? We hebben deze mogelijkheid, we hebben
deze mogelijkheid.’
En dat vragen ze gewoon in de gang aan je, of?
In de gang, misschien hier, soms daar. (…)
Ja, en is dat elke keer iemand anders die dat dan vraagt?
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R:
Ja, elke keer iemand anders, ja.
(Respondent 10, man, 30 jaar)
Als dat nodig is wordt er een afspraak met hen ingepland. Een enkele deelnemer had de datum voor
een volgende afspraak al staan.
Verschillende deelnemers geven aan dat hun trajectbegeleider het wel erg druk heeft met het overzicht
houden en organiseren van alle activiteiten op het PiëzoCentrum. Hoewel het meestal wel lukt om een
afspraak te plannen, is er ook een deelnemer die aangeeft:
I:

En heb je het ook weleens met [trajectbegeleider] gehad over wat zijn nou dingen die jij wil doen
later en dingen die jij leuk vindt om te doen? En waar je goed in bent?
R:
Nee. Ik heb niks gehoord, want zij heeft altijd druk. En zij heeft niet zo vaak tijd om te zitten en
met iedereen gewoon te praten of spreken. Waarschijnlijk dat.
(Respondent 31, man, 24 jaar)
Sommige van de geïnterviewde deelnemers hebben een taal- of PiëzoMaatje gehad en waren erg
positief over hem of haar. Soms is dat voor deelnemers ook wel eens verwarrend of is er
miscommunicatie, maar de verschillende invulling van de begeleiding kan ook heel prettig zijn:
[PiëzoMaatje] is meer gericht op wat ik doe. ‘Wat ga je doen met diegene? Hoe vaak ben je
gegaan? Ben je naar de afspraak gegaan, hoe ging het?’ ‘Het ging zo helaas.’ ‘Maakt niet uit we
gaan nog iets anders proberen.’ Hij heeft zoveel contact, hij ging ook mensen vragen. Maar
[trajectbegeleider] is als een moeder. Ik loop naar haar toe, ‘dit gaat niet goed.’ Ik heb contact
met allebei maar over verschillende dingen.
I:
Met [trajectbegeleider] gaat het meer over de grote lijn van je leven en met [PiëzoMaatje] over de
kleine dingen die je doet.
R:
Ja, over mijn richting. Bijvoorbeeld familie-problemen kan ik niet aan mijn maatje vertellen, maar
dat kan wel bij [trajectbegeleider]. (…) Ik zou ook terug naar haar komen want ze heeft alle
oplossingen voor mij denk ik.
(Respondent 19, vrouw, 37 jaar)
R:

Deelnemers die vrijwilligerswerk deden in fase 2 en 3 vonden allemaal dat ze daarbij voldoende
begeleid werden. Voor sommige functies, zoals kinderoppas en Bezoekmannen- en vrouwen, bestaan
aparte begeleiders of intervisiemomenten. Dit wordt erg gewaardeerd. Gastvrouwen of
baliemedewerkers worden eigenlijk continu gecoacht door mensen op het centrum – bijvoorbeeld van
kantoor of door stagairs. Deelnemers die extern vrijwilligerswerk doen hebben daar meestal ook een
aparte begeleider. Het lijkt erop dat zij dan weinig begeleiding krijgen vanuit het PiëzoCentrum 14.
Deelnemers in fase 4 die de MBO1- of MBO2-opleiding doen worden begeleid door
opleidingscoördinatoren en vrijwilligers. Deelnemers voor wie de opleiding een behoorlijke uitdaging is
geven aan dat die begeleiding voor hen onmisbaar is. Zo hebben sommige deelnemers via hun
begeleider extra taalondersteuning bij de opleiding gekregen. Daarnaast worden de deelnemers op hun
stage begeleid door een stagebegeleider. Omdat dat meestal op het PiëzoCentrum is (zie paragraaf
2.6), is dat vaak hun individuele trajectbegeleider.

14

Medewerkers van Stichting Piëzo geven aan dat met de organisatie waar de deelnemer lerend
vrijwilligerswerk gaat doen leerdoelen afgesproken worden. De dagelijkse begeleiding vindt plaats door
de begeleider van die organisatie.
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Nadat deelnemers uit de methodiek stromen, blijven ze altijd welkom op het PiëzoCentrum – sommige
geïnterviewde deelnemers doen ook nog activiteiten op het centrum. Tegelijkertijd blijkt uit de interviews
dat er vanuit de PiëzoCentra zelden actief contact met uitgestroomde deelnemers wordt gezocht: Bezig
zijn op het PiëzoCentrum heeft me wel geholpen (…) dat ik verder ben gegaan met de Nederlandse taal
en vrijwilligerswerk. Daarna ben ik gestopt en is [trajectbegeleider] ook gestopt met mij in contact te zijn.
(Respondent 15, vrouw, 46 jaar) Of zoals een andere deelnemer vertelt: Ik sprak altijd met
[trajectbegeleider]. Maar ik heb haar nu lange tijd niet gezien omdat ik toen ben begonnen met werken
in een hotel. Niemand van Piëzo heeft me sindsdien gebeld. (Respondent 29, vrouw, 38 jaar).
Sommige ex-deelnemers hebben nog wel contact met oude docenten of maatjes van hen, die soms
vrienden van hen zijn geworden. Zij helpen de deelnemers nog af en toe. Al beschrijven sommige
deelnemers meer oppervlakkige contacten: Gefeliciteerd met je verjaardag. Alleen dat. (Respondent 31,
man, 24 jaar.) De uitgestroomde deelnemers die we spraken benoemen dit zelf echter niet als een
probleem.
6.6 Samenvatting en conclusie
In dit hoofdstuk is een beeld geschetst van de loop van de geïnterviewde deelnemers door de
methodiek. Zij komen op allerlei manieren binnen in de methodiek, en kunnen vaak snel aan de slag.
Aandachtspunt hierbij zijn de intakegesprekken, die vaak maar kort duurden. Uit onder andere
literatuuronderzoek weten we dat een uitgebreide intake een belangrijk werkzaam mechanisme is voor
het ondersteunen van de ontwikkeling van deelnemers in hun arbeids- en maatschappelijke participatie.
Het kan echter zijn dat dit wel heeft plaatsgevonden, maar deelnemers zich dit niet meer kunnen
herinneren (in die fase hebben zij te maken met veel verschillende hulpverleners), of dat een andere
organisatie zo’n intake heeft verricht en de gegevens heeft overgedragen.
Vervolgens doorlopen deelnemers de fasen van de methodiek grotendeels zoals beschreven is. Ze
doen allerhande activiteiten in fase 1, waarvan voor statushouders de taallessen verreweg het
belangrijkste zijn. Desalniettemin hadden sommige activiteiten voor deelnemers beter onder de
aandacht gebracht kunnen worden; zij wisten niet dat die op het PiëzoCentrum te doen waren. In fase 2
en 3 doen de deelnemers verschillende soorten vrijwilligerswerk, vooral op het PiëzoCentrum zelf. Fase
4 betekent voor veel deelnemers het volgen van een opleiding, meestal de AKA/Entree/MBO1-opleiding
die wordt aangeboden in samenwerking met Stichting Piëzo. De stages die men hierbij loopt worden
regelmatig uitgevoerd op het PiëzoCentrum 15, maar met het oog op de stappen naar werk hadden
sommigen liever ergens extern stage gelopen. Medewerkers van de methodiek geven echter aan dat
dat niet altijd gemakkelijk is, en deelnemers zelf ook vaak een ‘eisenpakket’ hebben; het moet
bijvoorbeeld kunnen met de opvoeding van kinderen en niet te ver weg zijn. Toch lijken externe stages
en lerend vrijwilligerswerkplekken een waardevolle aanvulling op het pakket dat Stichting Piëzo nu zelf
aanbiedt. Andere deelnemers in fase 4 zijn op zoek naar een baan. Zij willen graag werken, niet
afhankelijk zijn van een uitkering. Maar zij geven ook aan dat dit niet gemakkelijk is, en het lukt
sommige deelnemers niet om een passende baan te vinden. Deelnemers die dat wel hebben, lijken hun
baan niet direct via ondersteuning en/of het netwerk van Stichting Piëzo gevonden te hebben.
Wat betreft de trajectbegeleiding valt het op dat de deelnemers die als weinig systematische ervaren.
Sommige deelnemers zijn mondig genoeg om zelf aan de bel te trekken, en regelmatig gaan
medewerkers van Stichting Piëzo spontaan het gesprek aan met deelnemers, maar afgaand op de
interviews met de deelnemers lijkt er geen vaste structuur te zijn waarbij elke deelnemer voldoende
persoonlijke aandacht krijgt. Zoals in de leerwerkplaatsen is gesteld, heeft dit o.a. te maken met het
aantal beschikbare medewerkers t.o.v. de hoeveelheid deelnemers aan de methodiek.

15

Medewerkers van Stichting Piëzo stellen zelf dat ongeveer 50% van de stages extern is.
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Deelnemers geven ook aan dat hun trajectbegeleiders vaak druk zijn – maar ook dat zij tijd voor je
maken als het nodig is. De begeleiding die men krijgt, ook tijdens vrijwilligerswerk en stages, wordt als
prettig ervaren. Bijvoorbeeld de intervisie van de kinderoppas wordt erg gewaardeerd. Ten slotte is ook
als deelnemers uit de methodiek stromen – wegens de beschikbare capaciteit – nauwelijks nog contact
met de deelnemers geweest.
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7. De effectiviteit volgens de statushouders
In de interviews is op verschillende manieren gevraagd naar wat de PiëzoMethodiek de deelnemers
oplevert. Ten eerste is open gevraagd naar de mening over Piëzo en de redenen daarvoor (zie 7.1).
Ook is open gevraagd wat de PiëzoMethodiek de deelnemers heeft opgeleverd. Wanneer de
deelnemers daar zelf nog niet over waren begonnen, is gericht gevraagd naar de werkzame
mechanismen die geformuleerd zijn voor de methodiek (zie hoofdstuk 3). Dan is bijvoorbeeld de vraag
gesteld of de deelnemer nieuwe mensen heeft leren kennen op het PiëzoCentrum (werkzaam
mechanisme 4, netwerkinterventie)(zie topiclist in bijlage 7). De antwoorden op deze open en gerichte
vragen worden gezamenlijk per onderwerp gerapporteerd. Op sommige plaatsen zijn de bevindingen
van oud-deelnemers opgenomen. Zij zijn bevraagd op wat volgens hen wel en (nog) niet werkt aan de
methodiek op een aparte leerwerkplaats (zie bijlage 8: beschrijving leerwerkplaatsen).
7.1 Statushouders over de PiëzoMethodiek en -Centrum
De respondenten zijn stuk voor stuk enthousiast over de PiëzoMethodiek. Eén respondent verwoordt
het als volgt:
Piëzo heeft mij heel veel geholpen. Heel veel, dat is iets bijzonders voor mij. (…) Piëzo voor mij is als
‘magic’.
(Respondent 15, vrouw, 46 jaar)
Er zijn dan ook veel deelnemers, zeker in de lagere fases van de methodiek, die geen verbeterpunten
kunnen noemen. Het meest gehoorde antwoord op de vraag “Wat vind je van Piëzo?” is dan ook “Alles
is goed.” Alle deelnemers aan wie dit gevraagd is zouden de PiëzoMethodiek dan ook aan anderen
aanraden. Velen hebben dit ook al gedaan. Op de leerwerkplaats met oud-deelnemers wordt dit
bevestigd; één van de belangrijkste ‘verbeterpunten’ voor Stichting Piëzo is dat ze op veel meer plekken
in Nederland zouden moeten komen.
Vervolgens is ook aan de respondenten gevraagd waarom ze de PiëzoMethodiek zo goed vinden.
Verreweg de vaakst genoemde reden16 is vanwege het leren van de taal. Over het algemeen zijn zij
ontzettend tevreden over de taallessen. Belangrijke elementen hierin zijn de positieve instelling en
kwaliteit van de leraren, het geduld en de persoonlijke begeleiding die zij bieden en de materialen die bij
de lessen gebruikt worden. Een aantal respondenten geeft zelfs aan de lessen beter te vinden dan die
van de inburgering of de lessen voor het staatsexamen:
Piëzo is geen inburgering. Alles is business [bij de inburgering]. De docent wil klaar snel zijn met les en
dan komt een andere groep. Ze willen alleen geld verdienen. Hier is iedereen vrijwilliger, daarom praat
de docent met leerlingen en de leerling praat ook terug.
(Respondent 32, man, 31 jaar)
De taalles die hier is, is beter dan de taallessen van school. Omdat ze hier tijd aan je geven, zij geven
ook geduld aan mensen om zeg maar alles in hun hoofd te proppen, zeg maar.
(Respondent 7, man, 42)
De respondenten zijn over het algemeen ook erg enthousiast over de andere activiteiten die in het
PiëzoCentrum worden aangeboden. Ze leren er nieuwe dingen die nuttig zijn in het dagelijks leven,
zoals hoe een computer werkt of hoe je kleding (bijvoorbeeld van je kinderen) kunt repareren. Iemand
anders heeft zijn zwemdiploma gehaald.

16

Achterhaald via Complex Query Coding in MaxQDA
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Ook vinden ze het gewoon gezellig om aan de activiteiten deel te nemen en leren ze zo nieuwe mensen
kennen. Dat laatste is de tweede meest genoemde reden waarom men de PiëzoMethodiek zo goed
vindt.
Ook op de leerwerkplaats met oud-deelnemers worden de taallessen en de andere activiteiten waar je
van kunt leren als heel waardevol benoemd. Wel wordt gesteld dat het aantal deelnemers soms erg
wisselt; een lage opkomst motiveert niet echt. Geïnterviewden noemden ook dat het niveau bij
activiteiten, met name de taallessen, soms te hoog of te laat zou zijn of dat de deelnemers een te sterk
variërend niveau hebben. Ook valt op dat een aantal deelnemers wel taallessen zou willen volgen, maar
dit vanwege de lestijden niet kan combineren met opleiding of werk.
Verder worden alle werkzame mechanismen (zoals weergegeven in hoofdstuk 3) door de deelnemers
uit zichzelf genoemd als redenen voor de positieve mening over de PiëzoMethodiek. Deze zullen in de
paragrafen hieronder worden toegelicht.
Ook over de PiëzoCentra is men over het algemeen te spreken. Het belangrijkste is dat ze niet te ver
van hun huis af liggen en dat er een tramhalte in de buurt is. Het is dan ook goed dat er meerdere
PiëzoCentra verspreid over Zoetermeer zijn. Veel deelnemers noemen de locaties mooi, goed, fijn,
rustig of netjes. Er zijn wel een paar aandachtspunten, met als belangrijkste de grootte van de
gebouwen en de lokalen. Deze worden met name in de centra Seghwaert en Meerzicht als klein en
benauwd ervaren. De ruimtes voor de kinderoppas of van goed bezochte lessen zijn te klein. Verder zijn
er kleine punten over de gebouwen of inrichting: oude, vieze banken, ramen die niet open kunnen of het
gebouw wordt niet mooi gevonden. Een respondent verwoordt het als volgt: De sfeer is vriendelijk, het
gebouw is niet vriendelijk. (Respondent 26, vrouw, 35 jaar). De uitvallende telefoonverbinding op één
van de centra wordt ook als erg storend ervaren.
Van de PiëzoCentra wordt Palenstein het meest gewaardeerd. Omdat het groter, nieuwer en
drukker/gezelliger is17. De mening over de locaties hangt onlosmakelijk samen met wat er gebeurt aan
activiteiten en drukte:
I:
R:

Wat is hier in Palenstein zo leuk of goed?
Het is gezellig. Ik kom uit een druk land en een drukke stad. In mijn stad wonen anderhalf miljoen
mensen. Wij zijn zo opgegroeid. Wij willen altijd dat het druk is en veel mensen samen zijn.
(Respondent 32, man, 31 jaar)
Ook over de medewerkers ten slotte is men erg tevreden. Ze zijn behulpzaam, staan ondanks drukte
voor je klaar, zijn lief, aardig en vriendelijk. Dat geldt eigenlijk voor iedereen die op de PiëzoCentra
werkt. Een voorbeeld:
Bij Piëzo, ik vind de docenten wel aardig; de docenten zijn aardige mensen. [Coördinatrice
PiëzoCentrum] is ook een aardige vrouw. Iedereen die hier werkt is wel aardig.
(Respondent 31, man, 24 jaar)
7.2 Veiligheid, gastvrijheid en zorg voor elkaar
De deelnemers benoemen het PiëzoCentrum als een fijne plek waar ze welkom zijn. Als je binnenkomt
word je aangesproken en krijg je koffie of thee aangeboden. Iedereen helpt elkaar: “Hier vind je mensen
die ervan houden om je te helpen.” (Respondent 3, man, 30 jaar) Bijvoorbeeld als je niet weet waar je
naar toe moet of hoe iets werkt:

17

Al zijn er ook respondenten die het liever wat rustiger zouden zien op het PiëzoCentrum Palenstein.
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Zodra je binnenkomt word je verwelkomd door meerdere mensen, en vragen ze ‘hoe gaat het’? En ze
vragen altijd ‘wat kunnen wij doen voor je?’. Dus ze zijn heel behulpzaam.
(Respondent 7, man, 42 jaar)
Twee respondenten gebruiken hierbij het woord ‘aandacht’; de deelnemers voelen zich gezien. Zo
vertelt een deelnemer dat je wordt opgebeld als je niet naar een les komt. Ze vragen hoe het met je
gaat, wat het probleem is en of ze kunnen helpen met het verzinnen van een oplossing. Een andere
respondent waardeert het erg dat ze een beterschapskaartje kreeg toen ze in het ziekenhuis lag. Voor
de respondenten, die vaak maar weinig familie en/of vrienden in Nederland hebben wonen, is deze
aandacht heel belangrijk. Verschillende respondenten benoemen het PiëzoCentrum dan ook als hun
tweede huis of de mensen van het PiëzoCentrum als hun familie:
Toen ik hier kwam voelde ik me thuis. Piëzo is mijn tweede thuis. Als ik een probleem heb of eenzaam
ben, kom ik gewoon hier naartoe. (…) Bij Piëzo zijn er veel mensen met bijna dezelfde achtergrond.
We zijn allemaal meestal vluchtelingen. Wij zijn hier nieuw, we hebben geen familie, maar als je hier
komt krijg je wel dat gevoel. Je bent welkom. Je bent niet op een verkeerde plek. Het voelt thuis hier.
(Respondent 19, vrouw, 37 jaar)
Over de vraag of deelnemers vanuit die veiligheid meer stappen durven te zetten wordt niet veel
gezegd. Eén deelnemer verwoordt het als volgt:
I: Voel je je thuis bij Piëzo? Voel je je veilig?
R: Ja, veilig, gezond. Deze plek geeft meer durf.
(Respondent 16, vrouw, 53 jaar)
Wanneer deelnemers uit de methodiek stromen, bijvoorbeeld omdat ze aan het werk zijn, komen ze
vaak niet meer op het PiëzoCentrum. De meeste activiteiten zijn onder werktijd, dus dat is voor hen niet
mogelijk. Als ik bijvoorbeeld werkloos ben kom ik misschien terug. Maar als ik werk heb kan ik niet
komen want ik werk overdag. (Respondent 32, man, 31 jaar) Maar ze voelen zich nog steeds welkom
op het centrum.
7.3 Integrale begeleiding
In de interviews wordt duidelijk dat deelnemers allerlei problemen hebben die hen belemmeren in hun
ontwikkeling. Zo hebben sommige deelnemers simpelweg teveel aan hun hoofd om aan activiteiten deel
te nemen – bijvoorbeeld de zorg om familie/vrienden die nog in het land van herkomst zijn. De stap naar
(vrijwilligers)werk of opleiding kan ook worden belemmerd door de thuissituatie. Zo solliciteert iemand
niet meer omdat de zorg voor een zieke moeder teveel tijd kost, en zorgt een nieuwe zwangerschap
ervoor dat iemand niet kan starten op een externe vrijwilligersplek. Gezondheidsproblemen
belemmeren daarnaast dat mensen door kunnen gaan met hun (vrijwilligers)werk (migraine op een
timmerwerkplaats, rugproblemen bij laminaat leggen).
Een andere belemmering voor zowel vrijwilligerswerk als opleiding is financieel. Zo maken sommige
deelnemers reiskosten voor hun vrijwilligerswerk die niet worden vergoed. Ook bepaalde studies zijn
een financieel risico: deelnemers moeten de lening terugbetalen als ze de studie niet binnen een
bepaalde tijd hebben afgerond. Voor één deelnemer betaalt de gemeente de opleidingskosten, maar
veel andere deelnemers zijn te oud om nog een opleiding te mogen doen of daar geld voor te kunnen
lenen. Tegelijkertijd komen deelnemers zonder diploma moeizaam aan een baan:
Zoeken voor een baan is echt moeilijk voor buitenlandse mensen. Waarom, omdat je overal voor nodig
hebt een diploma, diploma, diploma.
(Respondent 28, vrouw 41 jaar)
Ten slotte vormt het niet hebben van een rijbewijs een belemmering voor het vinden van een baan.
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De voorbeelden uit de interviews illustreren dat het belangrijk is om aandacht te besteden aan
eventuele belemmeringen die de ontwikkeling van deelnemers in de weg kunnen staan. Verschillende
deelnemers geven aan dat hen inderdaad regelmatig wordt gevraagd naar hoe het thuis gaat, en ze
benoemen allerlei ‘belemmeringen’ waarmee hun begeleiders in de PiëzoCentra hen hebben geholpen.
Zeker in de lagere fases gaat het dan vaak om praktische hulp bij het vertalen van brieven,
Bezoekmannen of -vrouwen die meegaan naar afspraken in het ziekenhuis en helpen bij het inschrijven
van de kinderen op school. Die begeleiding kan erg intensief zijn, zo vertelt bijvoorbeeld de bezoekman
van een Syrische man met kanker:
“[De sociaal cultureel werker] gaat met hem mee om te helpen. Gaat met hem naar het ziekenhuis.
Gaat met hem naar de huisarts. De man heeft gezegd tegen mij, ‘Wat zijn Nederlandse mensen lief. In
mijn land was ik misschien dood gegaan, maar hier zorgen alle mensen voor mij.’ Dat is echt belangrijk
voor hem. Hij vindt [de sociaal cultureel werker] en iedereen van het Piëzo team echt aardig. Zij helpen
hem echt.
(Respondent 20, man, 38)
Deelnemers in hogere fases vertellen dat ze advies hebben gevraagd voor het opvoeden van hun
dochter of het regelen van een DUO lening voor de opleiding. Ook blijkt uit de interviews dat er nieuwe
problemen aan het licht komen wanneer iemand intensief aan opleiding en stage begint. Zo merkten de
docenten bij een van de deelnemers op dat ze niet meer op tijd kwam en haar huiswerk niet goed meer
maakte. Toen hebben ze in een gesprek met een trajectbegeleider van de PiëzoMethodiek erbij de
problemen besproken en opgelost. Ze heeft de opleiding met succes afgerond.
Toch zijn er ook deelnemers aan wie (voor zover zij zich konden herinneren) niet is gevraagd naar
problemen in de thuissituatie en hulp die eventueel aangeboden kon worden. Zoals al in hoofdstuk 6
bleek waren de kennismakingsgesprekken vaak maar kort, en is de thuissituatie daarin niet altijd
uitgebreid aan bod gekomen.
Voor sommige respondenten is dat wellicht ook niet nodig – zij geven aan dan de hulp van vrienden,
familie of VluchtelingenWerk in te schakelen (zie ook paragraaf 4.2). Anderen willen liever niet praten
over hun thuissituatie: ‘Ieder huis heeft zijn geheim.’ (Respondent 29, vrouw, 38 jaar). En weer anderen
willen hun problemen überhaupt liever zelf oplossen. Eén vrouw die is gestart met de MBO2-opleiding
vertelt dat ze zich erg eenzaam voelt, maar dat ze er inmiddels wel aan gewend is geraakt.
Maar er zijn ook respondenten die aangeven dat zij dit jammer vinden, zoals de volgende:
I:

R:

En zou je het fijn vinden als bijvoorbeeld aan jou was gevraagd van ‘Goh, laten we even een half
uurtje samen zitten, hoe gaat het nou thuis? Ben je nog gelukkig hier in Nederland? Wat wil je
later doen? En hoe gaat het nu met zoeken naar een opleiding?’ Had je dat fijn gevonden als ze
dat had gedaan?
Ja eigenlijk dat was wel fijn voor mij geweest, sowieso. Misschien als ik een paar dingen aan
haar ging vertellen, misschien dat zij dan andere ideeën had voor mij. Of zij weet misschien beter
dan ik wat goed is om te doen, en wat niet goed.
(Respondent 31, man, 24 jaar)

Zo komen er tijdens de interviews een aantal problemen aan het licht waar deelnemers best hulp bij
hadden willen of kunnen krijgen. Een conflict met de school van de zoon bijvoorbeeld, of een zwangere
vrouw die graag iemand zou hebben die mee ging naar het ziekenhuis.
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Volgens de respondenten heeft niemand hen naar deze problemen gevraagd, gevraagd of ze wellicht
hulp van een Bezoekman of -vrouw konden gebruiken of verwezen naar anderen die hen bij deze
problemen zouden kunnen ondersteunen.
7.4 Mens- en talentgericht
De meeste deelnemers geven aan dat de methodiek inderdaad aanhaakt op hun wensen en talenten. In
de lagere fases wordt gevraagd wat iemand leuk vindt om te doen, en wordt gekeken welke activiteiten
daarbij aansluiten. Verschillende deelnemers kregen ook een blaadje met alle activiteiten die er waren,
en zij mochten zelf aangeven wat ze graag zouden doen. Bij sommigen ging dat heel snel; een
deelnemer die badmeester was geweest in het land van herkomst is direct doorverwezen naar het
zwembad, waar hij nu veel zwemt en zwemles geeft. Andere deelnemers hebben door de activiteiten
nieuwe talenten leren kennen, zoals naaien of koken.
Zeker in de lagere fases worden nog niet altijd de toekomstwensen met de deelnemers besproken.
Hoewel deze deelnemers zelf vaak best een beeld hebben van hun toekomstwensen (kapper, vertaler,
fietsenmaker of serveren in een café), lijkt het leren van de taal of het oplossen van problemen in de
thuissituatie prioriteit te krijgen.
Met deelnemers hoger in de methodiek is bijna altijd wel een keer besproken wat ze leuk vinden om te
doen en waar ze naartoe zouden willen ontwikkelen. Verschillende respondenten gaven zelf aan dat ze
vrijwilligerswerk wilden doen, maar soms ook komt het idee van hun trajectbegeleider. Meestal is het
dan een wisselwerking: wat wil iemand doen, waar is plek, kan het op het PiëzoCentrum of moet er
elders iets gezocht worden? Zeker op het PiëzoCentrum is het meestal snel geregeld. Het vinden van
een externe vrijwilligersplek is meestal iets ingewikkelder. Deelnemers hebben daarvoor soms nog een
duwtje in de rug nodig:
Ik dacht, zou ik tolk kunnen worden? Maar ik durfde niet. Dat was vroeger. Maar wat heeft [de
trajectbegeleider] gedaan? ‘Nee, je moet rechtdoor gaan. Niet stoppen of denken dat je het niet kunt. Je
kan het.’
(Respondent 20, man, 38 jaar)
Er zijn echter ook deelnemers die minder begeleiding krijgen bij het vinden van extern vrijwilligerswerk
of een opleiding. Zo is iemand bijvoorbeeld zelf naar de bibliotheek gegaan voor vrijwilligerswerk omdat
haar trajectbegeleider haar daarbij niet kon helpen.
Meestal sluit het vrijwilligerswerk redelijk aan bij wat de deelnemers later willen doen – als ze dat zelf
überhaupt al helder hebben. Maar ook leren ze soms door het vrijwilligerswerk waar ze in rollen dat ze
iets leuk vinden, bijvoorbeeld een deelnemer die nu weet dat ze verder wil in de zorg. Of juist dat het
werk hier in Nederland anders is dan ze hadden verwacht. Zo vertelt een deelnemer die
diergeneeskunde had gestudeerd in het land van herkomst dat ze er via haar stage achter kwam dat er
in Nederland heel anders met dieren omgegaan wordt dan zij gewend is:
Ik heb ook nog stage gelopen bij een dierenwinkel in Den Haag. Dat was via het PiëzoMaatje dat heb ik
gekregen van Piëzo. Dat heb ik ook gedaan voor twee maanden of zo maar toen ik daar was had ik een
culture shock. Het was een culture shock want het was zo anders. Huisdieren, maar op een andere
manier behandeld dan ik gewend ben. (…) Ik zag hondjes met hoedjes, met schoentjes. Ik dacht, wauw
ben ik gek of zijn de mensen zelf gek? Ik blijf het me afvragen. Ik ging daarom met de baas praten en ik
zei: ‘Het is een mooie plek maar het is niet mijn ding, want ik heb probleem met mijn cultuur en mijn
achtergrond. De liefde voor dieren heb ik wel maar niet zo extreem.’ (…) Ja, ik heb geleerd dat is niks
voor mij. Dat was een trigger om naar de andere opleiding te gaan.
(Respondent 19, vrouw, 37 jaar)
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Als deelnemers beginnen met de MBO1-opleiding is dat niet omdat het specifiek aansluit op de wensen
of talenten van de deelnemer; iedereen krijgt namelijk hetzelfde programma met o.a. aandacht voor taal
en rekenen. Bij de stages zou volgens de deelnemers eventueel al meer gedifferentieerd kunnen
worden naar toekomstwensen, maar zoals ook al gesteld in paragraaf 6.3 lopen de meeste
geïnterviewde deelnemers stage op het PiëzoCentrum.
7.5 Netwerkinterventie
In de interviews met deelnemers geven ze bijna allemaal aan dat ze door de PiëzoMethodiek andere
mensen ontmoeten. Bijvoorbeeld bij activiteiten op of via het PiëzoCentrum (zwemmen, naaien, koken,
taalles), met collega’s van het lerend vrijwilligerswerk op het centrum of daarbuiten, via de opleiding of
stageplek of gewoon in de gang van het PiëzoCentrum.
Ik heb hele leuke mensen hier gezien en ontmoet. Ik heb nog steeds contact met hen. Niet met
iedereen maar wel met heel veel.
(Respondent 33, vrouw, 41 jaar)
Degenen voor wie dat niet geldt vinden het zelf vooral lastig om contact te leggen: Dat durf ik niet.
Alleen bij Piëzo hallo en goedemorgen en klaar. (Respondent 17, vrouw, 37 jaar)
De statushouders ontmoeten sowieso veel andere statushouders, onder andere uit hun eigen land van
herkomst, maar juist ook uit andere landen. Dat vinden ze erg leuk. Eén deelnemer vindt PiëzoCentrum
Palenstein bijvoorbeeld het leukste omdat daar zoveel ‘buitenlanders’ komen. Meerdere respondenten
benoemen dat ze op het PiëzoCentrum in aanraking komen met allerlei andere culturen, en dat dit
waardevol is:
De hele wereld is bij Piëzo, echt. Je kan echt leren van elkaar. Je leert mensen waarderen, wij
respecteren mensen. Wij leren heel veel van de hele wereld. Toen ik bij Piëzo kwam vroeg ik bijna aan
iedereen: Wat eten jullie? Wat doen jullie? Waarom doen jullie dat? Weet jij waarom Nederlanders dit
doen? Nee, ik weet het niet. Je moet dat wel weten. (…) Je kan ook leren van andere culturen. Dat is
ook bijzonder vind ik. Ik hoef niet te betalen om iemand te vragen, hoe kook je Italiaans eten. Bij Piëzo
zit wel iemand die dat weet.
(Respondent 19, vrouw, 37 jaar)
Verschillende respondenten geven echter ook aan dat ze graag meer Nederlanders zouden ontmoeten,
en dat dat voor hen niet gemakkelijk is. Eén deelnemer vindt het daarom echt jammer dat je op het
PiëzoCentrum vooral buitenlanders ontmoet, en niet zoveel autochtone Nederlanders. Dat is niet
iedereen met deze deelnemer eens: er zijn juist ook mensen die goede Nederlandse contacten hebben
opgedaan via het PiëzoCentrum. Er zijn onder andere twee deelnemers die een goede band met één
van hun docenten hebben opgebouwd: Ik heb bijvoorbeeld door [docent Nederlands] heel veel geleerd.
Nederlands en ook heb ik door hem heel veel andere mensen leren kennen. Dat was ook heel
belangrijk. (Respondent 10, man, 30 jaar) Een andere deelnemer heeft via het vrijwilligerswerk op het
PiëzoCentrum een Nederlandse collega leren kennen met wie hij heel goed contact had. En ook het
contact met de (Nederlandse) taalmaatjes wordt als erg leuk ervaren.
Deelnemers benoemen ook dat ze de Nederlandse cultuur beter hebben leren kennen door de
PiëzoMethodiek. Regelmatig beschrijven de deelnemers de waarde die Nederlanders hechten aan op
tijd komen en afspraken nakomen. Maar ook heeft een deelnemer bijvoorbeeld geleerd waarom we
Halloween vieren, of dat Nederlanders zelf een vuilniszak buiten zetten. Ook vertelt een deelneemster
dat ze heeft geleerd dat het hier respectvol is om andere mensen aan te kijken, terwijl dat in haar eigen
land juist als heel beledigend wordt ervaren. De oud-deelnemers op de leerwerkplaats beamen dat; zij
geven aan dat ze mede door de PiëzoMethodiek hebben leren integreren.
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Hoe het contact met de mensen die men leert kennen via de PiëzoMethodiek verder vordert verschilt
per deelnemer. Sommigen benoemen degenen die ze hebben leren kennen via de PiëzoMethodiek
echt als vrienden: Echt vrienden; ik kan alles met hen, praten, lachen… (Respondent 12, vrouw, 32
jaar) Bij de meeste respondenten zijn de contacten minder intensief; het zijn mensen die ze groeten op
straat en vragen hoe het gaat. Toch is ook dat belangrijk voor de geïnterviewde statushouders:
Je kan ook beetje praten, dat helpt ook voor mensen die geen familie hier hebben. Kom gewoon een
praatje maken. Misschien kun je gewoon met iemand praten, hoe gaat het met jou? Voor jullie is dat
makkelijk, want jullie hebben families, maar bij ons zijn er mensen die dat nooit van iemand horen. ‘Hoe
gaat het met jou?’ Dat is ook bijzonder. Als je hallo zegt tegen iemand, dat geeft jou een goed gevoel. Ik
zou zo veel mensen hier naartoe verwijzen.
(Respondent 19, vrouw, 37 jaar)
Het netwerk is ook op andere manieren nuttig voor de deelnemers. Ten eerste voor het sneller leren
van de taal:
Ik vind het goed voor mij om contact te hebben met mensen. Dat helpt mij om mijn Nederlandse taal te
ontwikkelen. Ik denk dat dit een sociale plek is, omdat ik hier veel mensen van de hele wereld heb
gezien. (…) Ik vind dat Piëzo goed is voor mij. Ik woon alleen en deze plek is een goede plek voor werk,
voor mensencontact, sociaal contact met Nederlandse mensen. Daardoor ontwikkel ik mijn taal en ik
denk dat het gezond is voor mij.
(Respondent 16, vrouw, 53 jaar)
Ook zijn er deelnemers die hulp krijgen van hun sociale netwerk met bijvoorbeeld de taal of het
huiswerk van de opleiding. De Topvrouwen groep (zie paragraaf 3.2.2) helpt elkaar met allerhande
zaken en emoties. Ook andere deelnemers geven elkaar praktisch advies:
I:
R:

Heb je nog wat gehad aan die contacten van mensen die je hebt leren kennen?
Ja, mijn auto was bijvoorbeeld kapot. Twee maanden geleden zat een man hier met mij in de groep.
Hij zegt: ‘ik ken een goede garage voor jou. Ik ga voor jou regelen.’ Hij gaf me het kaartje.
I:
Dat is mooi. Die man die dat deed ken je nog van Piëzo?
R:
Ja, ik ken hem alleen via Piëzo, maar ik heb verder geen contact met hem. Alleen als je elkaar
tegen komt in het centrum, dan groeten we elkaar.
(Respondent 32, man, 31 jaar)
Voor een enkeling is er een link tussen de sociale contacten die men opdoet en de het werk dat men
later zou willen vervullen. Zo heeft een deelneemster een beter beeld van haar wensberoep en hoe ze
daar komt (dierenarts) door sociale contacten bij haar vrijwilligerswerk. Een andere deelnemer vindt het
netwerk belangrijk voor het vinden van werk: Als ik wil goed werk vinden moet ik groot contact maken
met andere mensen. (Respondent 20, man, 38 jaar) Tegelijkertijd zijn in de interviews geen
voorbeelden naar voren gekomen waaruit blijkt dat mensen via het netwerk dat ze door de
PiëzoMethodiek hebben opgebouwd werk hebben gevonden. Sommige deelnemers zijn kritisch en
zouden willen dat Stichting Piëzo hen via hun netwerken meer helpt met het vinden van werk. Ook op
de leerwerkplaats met oud-deelnemers wordt de vraag gesteld of Stichting Piëzo via hun netwerken
meer kan helpen bij het vinden van werk voor de deelnemers die daar klaar voor zijn.
Ten slotte blijkt uit sommige interviews dat deelnemers andere deelnemers als voorbeeld (rolmodel)
zien. Zo vertelt één respondent over een vriendin die ze heeft leren kennen bij de taalles. Die heeft een
betaalde baan in de zorg; iets wat de respondent indrukwekkend vindt: Zij is echt een vrouw die weet
wat ze wil doen. Een Turkse vrouw. Ik zeg ‘Inshalla, ik kan dat doen’. (Respondent 11, vrouw, 39 jaar)
De oud-deelnemers op de leerwerkplaats benoemen dat ook als belangrijke factor.
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Ik heb ook andere mensen gezien op het PiëzoCentrum, die een stapje verder waren. Zij deden MBO2
bijvoorbeeld. Dan was dat ook een voorbeeld voor mij; dat wil ik ook! (Oud-deelnemer PiëzoMethodiek)
7.6 Ontwikkelingsgerichte interventie
Verschillende deelnemers vertellen spontaan dat het PiëzoCentrum een plek is waar je veel kunt leren:
Voor mensen die echt graag willen leren of iets in de toekomst willen doen of zich niet alleen willen
voelen thuis is dit wel een plek. (Respondent 19, vrouw, 37 jaar) Dat benadrukken ook de ouddeelnemers op de leerwerkplaats; ze geven aan dat het PiëzoCentrum een plek is waar je je talenten
kunt ontwikkelen. Zij hebben zelf ook veel geleerd van de activiteiten en het vrijwilligerswerk dat ze
hebben gedaan in het kader van de methodiek.
Het is ook een plek waar je gestimuleerd wordt om je te ontwikkelen. Eén respondent vertelt: Ze zeggen
altijd tegen mij: Piëzo is tijdelijk. Je blijft niet altijd hier. Het is een bepaalde periode. Na deze periode
moet je naar je eigen werk gaan. (Respondent 20, man, 38 jaar)
En andere deelnemer geeft aan geleerd te hebben hoe het is om in een Nederlandse organisatie te
werken: Ja, wat heb ik geleerd in Nederland? Mensen werken zo hard. Je moet je werk serieus nemen
en hard werken als je je doel wilt bereiken. Respect had ik wel, dat heb ik niet geleerd. Maar in mijn
land zijn bazen andere mensen. Hier proberen ze jou op hetzelfde niveau te brengen als dat mogelijk is.
Wij zijn gelijk; wij zijn een team. Wij gaan als team werken en dat gaan wij bereiken. En natuurlijk leer je
ook planning met tijd. Tijd is geld. Dat wist ik wel, maar hoe, dat heb ik wel geleerd. Probeer zo snel
mogelijk op tijd te zijn. En stel vragen; als je niet vraagt krijg je ook geen informatie. Open zijn, eerlijk
zijn, praten. Als je iets wil, dan kun je dat krijgen. Hier kan je werken zonder ‘spy vision’. In mijn land
wachten mensen tot de baas er is, maar hier niet. Dat heb ik geleerd. Je hoeft niet in het zicht van je
baas te zijn om jouw taak goed te doen.
(Respondent 19, vrouw, 37 jaar)
Op de leerwerkplaats met oud-deelnemers worden ook het opdoen van een werkritme en het inzetten
van organisatorische vaardigheden genoemd als belangrijke ontwikkelingen die ze door de
PiëzoMethodiek hebben doorgemaakt.
Toch zijn er ook behoorlijk veel deelnemers die zeggen (bijna) niks geleerd te hebben van het
vrijwilligerswerk dat ze deden18. Het zijn deelnemers die eerder al (werk)ervaring hadden opgedaan,
zoals verven of les geven. Vooral de gastvrouwen gaven aan dat ze op een gegeven moment niet veel
nieuws leerden van het vrijwilligerswerk. Zo vertelt iemand die kinderoppas en gastvrouw is:
R:

Nee, voor mij is het niet moeilijk. Aan het begin was het misschien een beetje moeilijk. Daarna is
het niet zo moeilijk. Aan het begin moest ik een beetje nadenken over wat ik doe. Maar als je
goed kijkt en op de plek komt dan leer je snel.
I:
Nu is het makkelijk.
R:
Ja het is makkelijk.
(Respondent 22, vrouw, 50 jaar)

18

Medewerkers van Stichting Piëzo geven aan dat ze vermoeden dat deelnemers bedoelen dat ze
geen werkvaardigheden hebben geleerd die direct in hun toekomstige beroepen toegepast kunnen
worden. De ervaring bij Stichting Piëzo is echter dat dit gevoel voorkomt uit cultuurverschillen. Het
aanleren van soft skills bij het lerend vrijwilligerswerk staat in de PiëzoMethodiek bijvoorbeeld centraal
en sluiten aan bij de benodigde werknemersvaardigheden in Nederland. Deelnemers hebben echter
niet altijd door wat ze hierin leren.
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Hoewel deelnemers dat zelf niet altijd een probleem vonden, is het wel in strijd met de
ontwikkelingsgedachte van de PiëzoMethodiek dat geïnterviewden aangeven niks of alleen in de
beginperiode van hun vrijwilligerswerk iets geleerd te hebben. Bij een enkeling is in zo’n geval wel
geprobeerd ander (extern) vrijwilligerswerk te vinden, maar is dat niet gelukt.
Op de leerwerkplaats met oud-deelnemers werd bovendien aangegeven dat er op het PiëzoCentrum (in
ieder geval een aantal jaar geleden) ook te veel vrijwilligers rondliepen, die elkaar voor de voeten
liepen. Het was alsof er iets verzonnen werd voor hen. Maar er was meer werk nodig (oud-deelnemer
leerwerkplaats). Ook zij gaven aan dat het goed zou zijn als er in fase 3 meer externe lerend
vrijwilligersplekken zouden komen. Want, zoals een oud-deelnemer het verwoordt: Ik denk dat je meer
ervaring krijgt hoe de werkvloer er in het echte leven uitziet. Om als vrijwilliger bij een andere
organisatie te werken.
Tegelijkertijd is ook bij extern vrijwilligerswerk een belangrijk aandachtspunt of het daadwerkelijk
ontwikkelingsgericht genoeg is. Zo vertelt een deelnemer dat hoewel het vrijwilligerswerk op de
kinderboerderij goed aansloot bij haar achtergrond (diergeneeskunde) en ze het leuk vond om te doen,
er voor haar te weinig ruimte was om te leren:
R:

Ik had niet zoveel ruimte voor mijzelf om te leren. Het was meer, wat willen de kinderen en dat ging
ik doen.
I:
Het was meer, wat wil de organisatie en op basis daarvan, wat kan jij doen?
R:
Het ging niet over mij maar ging over, jij bent vrijwilliger. Dit is wat we hebben voor jou. Niet wat jij
wil zelf, maar wat wij hebben voor jou.
(Respondent 19, vrouw, 37 jaar)
Verder wordt vanuit de PiëzoMethodiek gesteld dat deelnemers activiteiten of trainingen kunnen doen
naast hun vrijwilligerswerk, waardoor hun ontwikkeling versnelt. Hoewel deelnemers meestal wel
taallessen blijven volgen, heeft geen van hen specifieke cursussen of trainingen gevolgd voor hun eigen
ontwikkeling. Alleen de kinderoppasvrijwilligers geven aan trainingen te hebben gevolgd waar zij ook
certificaten voor hebben gekregen.
De opleiding die een aantal deelnemers in fase 4 volgen is een boost voor het leren; zeker van de taal
en het rekenen. Ook het dagritme en het op tijd komen worden daar door meerdere respondenten
genoemd. Want: Op tijd is op tijd in Nederland. (Respondent 26, vrouw, 35 jaar) Zoals ook gesteld in
paragraaf 6.3 lijken de deelnemers van de stage minder te leren. Twee respondenten geven aan alles
eigenlijk al te kunnen toen ze daarmee begonnen, en een ander zegt dat ze het meeste binnen een
paar dagen wel geleerd had. Vooral een deelnemer die een externe stage deed lijkt daar echt
enthousiast over te zijn; zij noemt zelfs het woord ‘werkervaring’.
Maar in het algemeen benoemen verschillende respondenten dat de PiëzoMethodiek hen motiveert om
stappen te zetten, om zich verder te ontwikkelen:
De PiëzoMethodiek heeft mij gestimuleerd om verder te gaan. Ik zei al dat mijn leven is teruggekomen
door Piëzo. (…) Zij hebben mij geholpen en dat heeft mijn leven gemaakt. Gewoon gestimuleerd in wat
voor dromen je hebt. Jij hebt een droom dat je wilt studeren. Blijf gewoon doorgaan.
(Respondent 15, vrouw, 46 jaar)
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7.7 Nederlandstalige omgeving
Wanneer open aan deelnemers wordt gevraagd wat de PiëzoMethodiek hen oplevert of waarom ze zo
blij zijn met Piëzo, benoemen velen van hen als eerste dat het hen helpt bij het leren van de taal.
Nederlands spreken wordt door de deelnemers als essentieel gezien in Nederland: Als je Nederlands
kan praten, kan je alles doen in Nederland. (Respondent 31, man, 24 jaar)
De (meestal gewaardeerde) Nederlandse lessen zijn het meest belangrijk voor het leren van de taal (zie
ook paragraaf 7.1). Ook de individuele taalondersteuning wordt door enkele deelnemers genoemd19.
Daarnaast is een belangrijke factor dat deelnemers op het PiëzoCentrum de taal direct in de praktijk
kunnen brengen en met andere deelnemers spreken. Bij veel activiteiten is het verplicht om Nederlands
te spreken – al willen deelnemers met anderen uit hetzelfde land van herkomst nog wel eens in hun
eigen taal blijven communiceren. Ook horen deelnemers van Nederlandse medewerkers, vrijwilligers en
docenten op het PiëzoCentrum de taal goed gesproken worden. Meerdere deelnemers vertellen verder
dat hun taal beter is geworden door het vrijwilligerswerk of de stage van hun opleiding. Bijvoorbeeld een
deelneemster in de kinderoppas die Nederlandse kinderliedjes heeft geleerd, of een bezoekman die zijn
taal heeft kunnen oefenen bij allerlei instanties.
R:

Een medewerkster van hier had hier eens met mij een gesprekje. Zij vroeg wat ik nodig had. In die
tijd volgde ik die lessen [taal] in Leiden. Dus ik leerde daar heel veel van. Ik wilde een mogelijkheid
om wat ik leerde toe te passen. Daarom heb ik dat eigenlijk gevraagd, en zij hebben voor mij
geregeld. (…)
I:
Oké, en ook het idee dat je dan bij de receptie of bij de balie zou zitten?
R:
Die ideeën heb ik eigenlijk zelf heel sterk gewild.
I:
Oké, waarom?
R:
Omdat ik dacht dat ik alleen daar meer gesprekken kan hebben, meer kan spreken, meer kan
praten. Ik zei ik wil vrijwilligerswerk doen, maar alleen als het in de baliemedewerker is.
(Respondent 10, man, 30 jaar)
Ook op de leerwerkplaats met oud-deelnemers wordt bevestigd dat het oefenen van de taal essentieel
is: Taalles in combinatie met vrijwilligerswerk – dat werkt omdat je ook kunt oefenen. Leren door te
doen. Je spreekt met de woorden die je kent (oud-deelnemer PiëzoMethodiek).
Toch is contact leggen in het Nederlands nog niet altijd gemakkelijk: Je begint met ‘Hoe gaat het met
jou, alles goed?’ Maar dan ken je niet genoeg woorden om verder te praten (respondent 4, vrouw, 36
jaar). Dat eerste contact, zeker met Nederlanders, wordt door meer deelnemers als lastig ervaren.
De deelnemers vinden Nederlands een lastige taal. Zeker voor deelnemers die nauwelijks onderwijs
hebben gevolgd in het land van herkomst is het leren van de taal een lang en moeilijk proces. Het is
dan ook belangrijk dat men op het PiëzoCentrum positieve feedback geeft hoe men spreekt.
Verschillende respondenten benoemen dat ze gemotiveerd worden om het te proberen – door
medewerkers en docenten. Daardoor durven mensen eerder Nederlands te spreken:
Zij [mensen van Piëzo] lachen ook met ons, en zij vertellen aan ons dat onze taal niet slecht is. Blijf het
proberen, met ons en ook met thuis. Sommige mensen praten met jou en vertellen je ‘Jouw Nederlands
is niet goed’. Zij maken je niet optimistisch. (…) Maar hier vertellen mensen ons dat de taal niet zo
moeilijk is, en ze zeggen ‘Praat gezellig, als je fouten maakt is dat geen probleem. Maar probeer wel te
praten.’
(Respondent 3, man, 30 jaar)

19

En andere deelnemers die nog geen taalondersteuning hebben zouden dat graag willen.

De effectiviteit van de PiëzoMethodiek

79

Dat Nederlands proberen te praten is eerst nog erg spannend – maar ook in de interviews met de
deelnemers zie je dat deelnemers gemiddeld gezien steeds meer Nederlands durven te spreken en
steeds verhalender worden naarmate men in hogere fases van de methodiek zit. Een deelnemer vertelt
bijvoorbeeld nu zelf contact te hebben met het ziekenhuis over het stoppen met een medicijn.
Daarnaast benoemen verschillende respondenten dat de taal belangrijk is voor het vinden van werk;
eerst de taal beter leren spreken, daarna willen ze werk vinden. Want: Als je kan niet praten, kan je ook
niet solliciteren. (Respondent 32, man, 31 jaar) En: Als een klant met je gaat praten, en je Nederlands is
niet goed, dan denkt de klant dat je werk ook niet goed is. (Respondent 31, man, 24 jaar)
Er zijn ook respondenten die benoemen dat ze voor hun toekomstig werk relevante woorden hebben
geleerd. Eén deelnemer vertelt over de woorden voor verschillende zwemslagen die hij in het
Nederlands heeft geleerd: Voor ik naar het zwembad ging wist ik niet wat schoolslag betekent. Ik dacht
dat het borstzwemmen was. Maar het heeft een andere naam. (Respondent 3, man, 30 jaar) Anderen
vertellen over woorden bij fietsen maken of in de journalistiek. Meestal leren ze die bij het
vrijwilligerswerk dat ze doen. Maar een respondent die nog niet heel goed Nederlands spreekt en wel
werkt, geeft aan dat zijn taal juist door het werk met Nederlandse collega’s en een Nederlandse baas
beter wordt. In combinatie met taallessen gaat dat nog sneller: Misschien leer ik vandaag één woord,
misschien kan ik het morgen gebruiken (respondent 27, man, 37).
7.8 Maatschappelijke participatie
Het hoofddoel van de PiëzoMethodiek is het vergroten van de maatschappelijke participatie door
deelname aan sociaal culturele activiteiten, het verrichten van vrijwilligerswerk of betaald werk of het
volgen van een opleiding.
De deelnemers beschrijven het PiëzoCentrum als een plek waar je je kunt ontwikkelen, stapjes kunt
zetten, actief kunt worden. Eén deelnemer verwoordt het als volgt:
Ik was vroeger dat vogeltje waarvan de vleugels dicht waren. Maar toen ben ik naar Piëzo gekomen en
heb ik m’n vleugels uitgeslagen.
(Respondent 26, vrouw, 35 jaar)
Dat stapjes zetten begint bij de stad het huis uit. Zoals uit paragraaf 6.3 blijkt gaan vrijwel alle
geïnterviewde deelnemers naar het PiëzoCentrum voor taallessen en andere activiteiten. Voor veel
deelnemers is het al heel belangrijk om niet meer alleen thuis te zitten en überhaupt iets om handen te
hebben. In de interviews hebben we meerdere deelnemers – overigens allemaal vrouwen – gesproken
die eerst een langere tijd (soms meerdere jaren) thuis zaten, en (mede) door de PiëzoMethodiek weer
in beweging zijn gekomen. Een van hen doet nu bijvoorbeeld de opleiding en een ander heeft die al
afgerond. Ook vertelt een deelneemster die nu kinderoppas is:
Ik ben ongeveer zes jaar thuis gebleven, ik had niks te doen. Daarna zei ze [iemand van Piëzo], kom
nog een keer. Dat is beter dan thuis zitten. (…) Daarna ben ik een paar maanden begonnen bij
Nederlandse les, bij vrijwilligerswerk. Nu ben ik een beetje actief.
(Respondent 17, vrouw, 37 jaar)
De respondent die haar vleugels heeft uitgeslagen vertelt ook:
Ik geef je een klein simpel voorbeeld. Voor ik bij Piëzo kwam was ik niet bekend in Zoetermeer.
Bijvoorbeeld waar is de school? Waar ligt het gebouw? Waar is alles? (…) Ik was alleen thuis; ik had
alleen de inburgering gehad. Dat was in 2013. In 2012 was ik klaar met de inburgeringscursus. Sinds
toen was ik helemaal thuis. Altijd verdrietig. Thuis was het saai en ik had niets om te doen. Maar als ik
dat vergelijk met nu – mijn leven, werk, een opleiding en alles, dan is er echt heel veel veranderd.
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Ik zie heel veel grote verschillen.
(Respondent 26, vrouw , 35 jaar)
Dat actief worden strekt zich uit over het hele leven. Deelnemers worden meer maatschappelijk
zelfredzaam. Dat heeft vaak ook met het (durven van) het spreken van de taal te maken.
I:
R:

Is er ten opzichte van toen je hier anderhalf jaar geleden binnenkwam veel veranderd?
Ja zeker. Ik kon niet in zinnen praten. Ik durfde dat niet. Maar nu kan ik praten. Ik heb geen
probleem, zolang ik rustig blijf. Als ik iets niet begrijp, dan begrijp ik het niet. Ik kan andere
woorden gebruiken, geen probleem.
I:
Je zit hier ook heel zelfverzekerd. Ik kan me haast niet voorstellen dat je dat anderhalf jaar
geleden niet zo had.
R:
Ja, nu wel. Vroeger, als ik bijvoorbeeld de telefoon wil laten maken, of ik wil bellen naar het
woningbedrijf… Dat kon ik niet, ik durfde niet. Nu ik kan koffie met hen drinken en bellen, geen
probleem.
(Respondent 20, man, 38 jaar)
Hetzelfde positieve beeld komt naar voren in de leerwerkplaats met oud-deelnemers. Daar vertelt
iemand: Piëzo is de lijn – je ziet wat de weg is die je moet lopen. Toen ik hier kwam begreep ik niks. Bij
Piëzo heb ik beetje bij beetje stappen gezet, een netwerk opgebouwd. Nu ben ik thuis in Zoetermeer.
Dat sluit aan bij de interviews, waaruit blijkt dat de wereld van deelnemers letterlijk vergroot; ze komen
op meer plekken in Zoetermeer:
Het enige wat we vroeger hebben gedaan, is even naar het centrum. Even wat te eten halen en roken
dan gaan we gelijk naar huis. Nu is dat anders. Nu ken ik heel veel plekken.
(Respondent 7, man, 42 jaar)
Meer in het algemeen groeit het zelfvertrouwen bij veel deelnemers. Dat gebeurt op allerlei manieren,
maar het sterkst wordt het verwoord door een deelneemster die ‘Vrouw In Actie’ heeft gedaan. Dat is
een serie van vijf workshops waarin het ontdekken van eigen talent en vaardigheden centraal staat. De
deelnemer vertelt:
Bijvoorbeeld een keertje hadden we Vrouw In Actie. Die workshop heeft mij wel geholpen om van
mijzelf te zien dat ik zelfstandig ben. Ondanks dat ik zoveel negatieve energie [reacties] heb gekregen,
maar zo ben ik niet. Het was als een energy drink. Je kan het wel. Je bent meer dan je denkt. Zij
hebben mij geholpen om mijn kwaliteiten boven te laten komen. Je kan het wel. Het maakt niet uit; [het
probleem met] de taal is wel daar, maar dat mag jou niet stoppen om jezelf te zijn. Laat mensen zien
dat je die persoon bent. Dat was ook door die workshop. Die heb ik gekregen via Piëzo. Dat was ook
bijzonder.
(Respondent 19, vrouw, 37 jaar)
Zoals al gesteld in paragraaf 6.3 resulteert de PiëzoMethodiek voor een aantal deelnemers in het doen
van een opleiding. Ze vinden dit zelf een erg belangrijke en grote stap in hun ontwikkeling, die ze aan
de PiëzoMethodiek te danken hebben:
Ik heb bijvoorbeeld een certificaat gekregen van mijn stage hier. En ik heb mijn opleidingsdiploma en
via dat diploma kan ik gewoon solliciteren, kan ik werken. Dat is echt een enorm verschil voor mij, dat ik
als buitenlander binnen vijf jaar een diploma heb.
(Respondent 26, vrouw, 35 jaar)
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Het probleem met deze respondent is echter dat het haar helaas nog niet is gelukt een baan te vinden.
Dat geldt voor meer deelnemers; de stap naar werk is niet altijd even gemakkelijk te maken:
Ik heb wel geprobeerd te solliciteren. Hier hebben ze ook een workshop over sollicitatiegesprekken, hoe
schrijf je een CV. Ik blijf solliciteren, maar het komt niet goed. Zij hebben ons ook geholpen in de
workshop bij Topvrouwen. Hoe kunnen we onze CV’s en een elevator pitch maken. Maar het lukt niet.
(Respondent 19, vrouw, 37 jaar)
Zoals eveneens duidelijk werd in paragraaf 6.3 hebben sommige geïnterviewde deelnemers werk
gevonden. In een enkel geval was dat via contacten van de trajectbegeleider. Zo vertelt een deelnemer
vertelt dat zijn dochter via Stichting Piëzo aan de slag kon als tekenlerares op een basisschool, en een
andere deelnemer heeft gehoord van een vacature als docent via een medewerker op het
PiëzoCentrum20. Toch lijken de verdiensten van de PiëzoMethodiek vooral indirect. Zo geven sommige
deelnemers aan dat ze denken dat sommige vaardigheden, de taal of het zelfvertrouwen dat ze hebben
opgedaan hen helpt in de zoektocht naar een baan. Dat beamen ook de oud-deelnemers in de
leerwerkplaats; veel van hen hebben inmiddels betaald werk. Zij geven aan dat ze die mede te danken
hebben aan de PiëzoMethodiek.
7.9 Samenvatting en conclusie
De geïnterviewde deelnemers zijn unaniem positief over de PiëzoMethodiek en Stichting Piëzo.
Verschillende statushouders hebben de methodiek en het PiëzoCentrum dan ook al aan andere
statushouders aangeraden. De positief beoordeelde taallessen vinden de statushouders het meest
belangrijk, maar ook de andere activiteiten worden erg gewaardeerd. Daarnaast vinden we in de
verhalen van de deelnemers steun voor alle werkzame mechanismen zoals beschreven in hoofdstuk 3.
Zij ervaren veiligheid, gastvrijheid en zorg voor elkaar op het PiëzoCentrum. Het meest concreet door
het gastvrije welkom met koffie of thee, maar bijvoorbeeld ook in de persoonlijke aandacht die de
deelnemers krijgen van mensen die vragen hoe het met hen gaat. Dat sluit aan op de aandacht die er is
voor hun problemen, die ontwikkeling in de weg kunnen staan. Ze voelen zich echt gezien. Er is sprake
van een integrale begeleiding. Veel deelnemers vertellen hoe ze zijn geholpen door Stichting Piëzo met
allerhande problemen, waardoor het hen lukte om zelf volgende stappen te zetten. In de interviews
komen echter ook problemen of belemmeringen aan het licht waar medewerkers van de
PiëzoMethodiek niet van op de hoogte zijn, maar waar zij wel in hadden kunnen ondersteunen. Dit
hangt wellicht samen met de vraag of er bij alle deelnemers voldoende tijd wordt genomen voor de
intakegesprekken, en of de begeleidingsgesprekken systematisch genoeg zijn (zie hoofdstuk 6).
De PiëzoMethodiek is mens- en talentgericht in die zin dat de wensen en talenten van deelnemers altijd
centraal staan. Zeker met deelnemers hoger in de methodiek is bijna altijd wel een keer besproken wat
ze leuk vinden om te doen en waar ze naartoe zouden willen ontwikkelen. De activiteiten en het
vrijwilligerswerk dat ze doen sluiten hier meestal goed bij aan. De stageplekken bij de opleiding in fase
4 zouden wellicht nog beter aan kunnen sluiten bij de toekomstige gewenste banen.
Ook is er sprake van een netwerkinterventie; de statushouders leren veel mensen kennen op het
PiëzoCentrum. Bijvoorbeeld bij activiteiten en bij het lerend vrijwilligerswerk op het centrum of
daarbuiten, via de opleiding of stageplek of gewoon in de gang van het PiëzoCentrum. De
statushouders ontmoeten vooral veel andere statushouders.
20

Medewerkers van Stichting Piëzo geven aan dat deelnemers vaak indirect een baan vinden via stage,
opgebouwd netwerk, klantmanagers of andere organisaties in de stad. Deelnemers worden gericht
gewezen op de organisaties in de stad waar vacatures zijn of waar geholpen wordt zoals het
leerwerkloket en het Werkgeversservicepunt. Deze organisaties worden ook vaak bij Stichting Piëzo
uitgenodigd om deelnemers te informeren.
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Dat vinden ze erg leuk, maar sommigen zouden wel graag meer contact hebben met Nederlanders - uit
literatuur weten we ook dat contact met natives erg belangrijk is voor de ontwikkelmogelijkheden van
deelnemers. De statushouders leren door dit netwerk de taal sneller, ze krijgen hulp van elkaar, soms
krijgen ze een beter beeld van wat ze in de toekomst zouden willen doen, en ze fungeren als rolmodel
voor elkaar. Naast deze zaken geven statushouders aan nog veel andere dingen te kunnen leren op het
PiëzoCentrum – wat dat betreft vinden we ook bevestiging voor het ontwikkelingsgerichte karakter van
de methodiek. Toch zijn er ook behoorlijk veel deelnemers die zeggen (bijna) niks geleerd te hebben
van het vrijwilligerswerk dat ze deden – zowel bij intern (fase 2 en 3) als bij extern (fase 3)
vrijwilligerswerk was dit het geval. Het is natuurlijk de vraag of de deelnemers hier zelf altijd voldoende
zicht op hebben; soms denken ze zelf dat ze bepaald (vrijwilligers)werk wel aankunnen, terwijl dat – op
het gebied van praktische en/of soft skills – nog niet het geval is. Uitvoerders van de methodiek gaven
aan dat het wellicht wel goed is om meer expliciet te benoemen en vast te leggen welke vaardigheden
de deelnemers op een bepaald moment aan het ontwikkelen zijn (ontwikkeldoelen). Ten slotte is er bij
de deelnemers geen twijfel over dat ze beter Nederlands leren spreken. De Nederlandse lessen worden
enorm gewaardeerd (zie ook 7.1); sommigen vinden ze zelfs beter dan de taallessen in het kader van
de inburgering. De Nederlandstalige omgeving die het PiëzoCentrum biedt, is een plek waar ze het
geleerde direct in de praktijk kunnen oefenen, en waar ze van anderen de taal gesproken horen
worden. Hoewel Nederlands geen gemakkelijke taal is, worden ze wel aangespoord om het gewoon te
proberen. De statushouders hebben het idee dat hun Nederlands hierdoor daadwerkelijk is verbeterd.
Wanneer we kijken naar wat de PiëzoMethodiek volgens de statushouders oplevert (effecten), is er in
de interviews vooral veel gezegd over de maatschappelijke participatie. De deelnemers beschrijven het
PiëzoCentrum als een plek waar je je kunt ontwikkelen, stapjes kunt zetten, actief kunt worden.
Sommigen zaten jaren thuis, en zetten nu de stap richting activiteiten, vrijwilligerswerk en – hopelijk –
betaald werk. Dat laatste is echter niet gemakkelijk; de statushouders hebben grote moeite om passend
werk te vinden (zie ook 6.4). Wel geven zij aan dat ze denken dat sommige vaardigheden, de taal of het
zelfvertrouwen dat ze hebben opgedaan hen helpt in de zoektocht naar een baan.
In het algemeen kunnen we concluderen dat de statushouders de werking van de PiëzoMethodiek zoals
die door de ontwikkelaars en uitvoerders wordt geschetst herkennen en prettig vinden. Het lukt de
medewerkers van de methodiek grotendeels om gastvrij en veilig, integraal, mens- en talentgericht,
netwerkgericht, ontwikkelingsgericht en met aandacht voor de Nederlandse taal te werken. Bij sommige
van deze werkzame mechanismen is nog extra aandacht vereist – met name het mens- en
talentgerichte karakter en de ontwikkelingsgedachte kunnen bij sommige onderdelen en deelnemers
steviger worden ingevuld. Desalniettemin is het belangrijk dit in de context te zien die de deelnemers
zelf schetsen: dat zij unaniem ontzettend te spreken en tevreden zijn over de methodiek.
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Deel IV
Effecten van de
PiëzoMethodiek
Participatie, toeleiding naar opleiding & werk,
gezondheid
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8. Deelnemers in de PiëzoMethodiek
8.1 Inleiding
In de voorgaande hoofdstukken is een beeld geschetst van de theoretische onderbouwing van de
werkzame mechanismen van de PiëzoMethodiek en de ervaren effectiviteit van de methodiek door
statushouders. In dit hoofdstuk kijken we met kwantitatieve methoden naar de deelnemers in de
methodiek. We geven inzicht in wie de deelnemers in de PiëzoMethodiek zijn, hoe zij de methodiek
doorlopen en hoe lang ze daarover doen. In hoofdstuk 9 schetsen we een beeld van de effectiviteit van
de PiëzoMethodiek en de ontwikkeling van de deelnemers over de methodiek als geheel en in de
verschillende fases.
Om een beeld te geven van de totale deelnemersgroep in de PiëzoMethodiek, hadden we beschikking
over data uit het digitale registratiesysteem PMsys. Daarin worden alle deelnemers aan de methodiek
geregistreerd. Er zijn onder andere gegevens bekend over een aantal achtergrondvariabelen en de inen uitstroomdata van deelnemers uit de verschillende fasen in de methodiek.
8.2 Deelnemers van de PiëzoMethodiek
In totaal staan er eind oktober 2018 6484 deelnemers geregistreerd in PMsys. Dit zijn alle deelnemers
die sinds het registreren van fases in PMsys 21 deelnemer zijn geweest aan de PiëzoMethodiek in
Zoetermeer. Van hen zijn er momenteel 4786 meerderjarig (>16), 749 minderjarig (<16) en van 949 is
de leeftijd onbekend22. Minderjarige deelnemers zijn vaak kinderen van deelnemers, die soms ook
activiteiten doen op het PiëzoCentrum. We kijken in dit onderzoek, en in het vervolg van deze dataanalyse, alleen naar de deelnemers van boven de 16 (dus 5735 personen). Ook de deelnemers van wie
de leeftijd onbekend is nemen we mee in de analyses.
Beschrijving totale deelnemersgroep (populatie)
Van de 5735 deelnemers is 26,6% man en 66,1% vrouw. Van 7,2% is het geslacht onbekend.
Deelnemers zijn gemiddeld 45.5 jaar oud (SD = 15.7), met een mediaan van 44.0. Van de deelnemers
kan middels een vinkje in PMsys worden aangegeven of ze statushouder zijn of niet (standaard staat dit
vinkje uit). Bij 1828 deelnemers (31,9%) is dit het geval. Deze deelnemers komen uit een grote
hoeveelheid verschillende landen; de top 5 is Syrië (25,4%), Afghanistan (23,3%), Irak (14,7%), Eritrea
(9,4%) en Iran (8,3%). In vergelijking met de gehele groep deelnemers zijn er onder de statushouders
iets meer mannen (36,4%), en zijn statushouders gemiddeld iets jonger (41,0 jaar, SD = 14.1).23

21

PMsys bestaat ruim 10 jaar, maar fases worden sinds ongeveer 4 jaar geregistreerd.
Leeftijden onder 0 of boven de 100 zijn als ‘onbekend’ gemerkt, evenals de leeftijd van deelnemers
die jonger zijn dan 16 in fase 2, 3 of 4. Dit moeten invoerfouten zijn.
23 Andere achtergrondinformatie ontbreekt bij veel deelnemers in PMsys, o.a. omdat die vaak niet nodig
zijn voor de begeleiding van deelnemers. Daarom wordt hierover niet gerapporteerd.
22
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Deelnemers en hun fases
Van de 5735 deelnemers die ooit in de methodiek hebben gezeten zijn er 2749 nu nog actief in de
methodiek in Zoetermeer. In tabel 1 is weergegeven in welke fases zij zich eind oktober 2018 bevinden.
Dit is apart uitgesplitst voor alle
Tabel 1. Huidige fase van de deelnemers.
deelnemers en statushouders. Zoals
Fase
Alle deelnemers (%) Statushouders (%)
in deze tabel zichtbaar is, is de
0
674 (24,5%)
223 (23,9%)
verdeling over de fases ongeveer
1
957 (34,8%)
351 (37,7%)
gelijk voor de totale groep deelnemers
2
515 (18,7%)
142 (15,2%)
en statushouders. De meeste
3
215
(7,8%)
71 (7,6%)
deelnemers zitten in fase 0 en 1. Fase
4
388 (14,1%)
145 (15,6%)
3 is de fase waar de minste huidige
Totaal
2749
932
deelnemers in zitten.
Vervolgens is gekeken hoe deelnemers zich door de fasen hebben ontwikkeld; van welke fase naar
welke fase stroomden zij door? Dat is gevisualiseerd in figuur 8 (zie bijlage 9 voor de getallen uitgesplist
per fase).

Figuur 8. In-, door- en uitstroom van alle deelnemers.

In deze figuur staan alle instroom-, doorstroom- en uitstroommomenten die ooit door deelnemers in
PMsys zijn gemaakt. Om de grootste stromen door de methodiek duidelijk te maken, zijn de hoogste
waarde voor de instroom (4017 in fase 1) en de hoogste waarde voor de uitstroom uit elke fase (uit fase
0, uit fase 1, uit fase 2, uit fase 3 en uit fase 4) vetgedrukt (pijl) en rood gemaakt (de aantallen).
Daarnaast geven de diktes van de pijlen ook de groottes van de in-, door- of uitstroom aan. Dikke pijlen
zijn voor waardes boven de 1000, gemiddeld dikke pijlen voor waardes tussen de 100 en de 1000.
Zoals te zien is in deze figuur, stromen de meeste deelnemers in fase 1 in (4017 deelnemers). In elke
andere fase stromen ook deelnemers direct in.
Verder verloopt de doorstroom door de methodiek voor de meeste deelnemers stapsgewijs door de
fasen; de meeste deelnemers die uit fase 0 stromen, stromen naar fase 1 (253 deelnemers); de meeste
deelnemers die uit fase 1 stromen, stromen door naar fase 2 (385 deelnemers) etc. Uiteindelijk stromen
de meeste deelnemers die uit fase 4 stromen, ook geheel uit de methodiek (105 deelnemers).
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Daarnaast valt het op dat alle mogelijke fase-overgangen ten minste één keer voorkomen. Zo kunnen
deelnemers één of meerdere fasen ‘terugvallen’ of overslaan, en het komt ook voor dat uitgestroomde
deelnemers later weer instromen24. Dat betekent dat er een grote flexibiliteit is in hoe deelnemers zich
door de methodiek ‘bewegen’. Ook valt het op dat het aantal deelnemers dat eind oktober 2018 in een
fase zit relatief groot is in verhouding tot het aantal deelnemers dat in de afgelopen vier jaar is
doorgestroomd. Het aantal deelnemers in een fase is absoluut gezien het grootste in fase 1 (674
deelnemers). Ten opzichte van de instroom in de fase is het aantal deelnemers in fase 4 het grootste
(388 deelnemers); 70% van de 551 deelnemers die ooit in deze fase is gestroomd, zit daar nog steeds
in. Dit kan ermee te maken hebben dat deelnemers niet systematisch genoeg worden uitgeschreven uit
de methodiek; zij zijn wellicht uitgestroomd, maar dit is niet geregistreerd. Een andere verklaring is dat
deelnemers na een opleiding (fase 4) op zoek gaan naar een reguliere opleiding of baan en daarom in
fase 4 blijven zitten. Ten slotte zien we in deze figuur ook dat veel deelnemers het PiëzoCentrum alleen
als activiteitencentrum gebruiken. Grote aantallen deelnemers stromen in fase 1 in (4017), zitten eind
oktober 2018 in fase 1 (957) en stromen vanuit fase 1 uit de methodiek (2693).
Vervolgens kunnen we berekenen hoe lang deelnemers gemiddeld in een fase zitten 25. Deze waardes
zijn weergegeven in tabel 2. Deelnemers die volgens het systeem 0 dagen of minder in een fase
hebben gezeten (de einddatum van de fase is gelijk aan of ligt eerder in tijd dan de startdatum) zijn bij
deze analyses buiten beschouwing gelaten.
Tabel 2. Tijd dat deelnemers in een fase zitten (in maanden)
Fase
0
1
2
3
4

26

N
298
739
347
136
183

Mediaan
5.2
10.6
7.1
9.0
10.7

Gemiddelde
10.3
16.0
12.8
14.9
13.7

Duur
SD
12.5
16.0
14.3
15.0
12.0

Min
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0

Max
62.5
78.7
89.0
58.8
57.9

Uit deze tabel blijkt dat deelnemers gemiddeld tussen de 10.3 en 16.0 maanden in de verschillende
fases zitten; van iets minder tot iets meer dan een jaar dus. De duur dat individuele deelnemers in de
fases zitten loopt echter zeer sterk uiteen. Gemiddelden worden weliswaar vaak het meest gebruikt om
die duur aan te geven, maar zijn niet altijd het meest betekenisvol. De mediaan (de middelste waarde
wanneer alle waarden op volgorde van laag naar hoog staan) is wat dat betreft informatiever. In alle
fases ligt de mediaan lager dan het gemiddelde. Dit betekent dat deelnemers bijvoorbeeld gemiddeld
10.3 maanden in fase 0 zitten, maar dat de helft van de deelnemers deze fase binnen 5.2 maand
afrond.
Ten slotte zien we in de mediaan (de middelste waarde wanneer alle waarden op volgorde van laag
naar hoog staan) dat het gemiddelde door de hoge maximumwaardes fors omhoog wordt getrokken. In
alle fases ligt de mediaan lager dan het gemiddelde. Hoewel bijvoorbeeld deelnemers gemiddeld 10.3
maanden in fase 0 zitten, rondt de helft van de deelnemers deze fase binnen 5.2 maand af. Ter
illustratie hiervan is hieronder van deze fase de cumulatieve distributieverdeling weergegeven.

24

Deze kleine groep deelnemers is hier bij de instroom opgeteld.
Hierbij kijken we alleen naar deelnemers die ooit uit een fase zijn gestroomd; alleen van hen is te
berekenen hoeveel tijd er zat tussen dat zij in een fase stroomden en er weer uit stroomden.
26 Het valt op dat de hier gerapporteerde N soms hoger en soms lager is dan de totale uitstroom uit een
fase zoals gerapporteerd in figuur 1 (en de figuren in bijlage 14). Een lagere N is verklaarbaar omdat bij
veel uitstroom uit de methodiek geen uitstroomdatum is geregistreerd. Een hogere N is verklaarbaar
door invoerfouten; er staat een einddatum voor de fase geregistreerd, terwijl er geen vervolgfase is
geregistreerd maar de deelnemer nog wel actief is. Die deelnemers zijn hierboven meegenomen als in
een fase, en hier als uitgestroomde deelnemers.
25
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De zwarte lijnen kruisen de cumulatieve distributies bij 50% (Y-as) en bij 5.2 maanden (X-as), wat
wederom aangeeft dat 50% van de deelnemers de fase binnen een half jaar afrondt. Dit wordt
bevestigd door de hoge standaarddeviaties (SD), die een maat zijn voor de spreiding van de
verschillende waardes rondom het gemiddelde. Ook is dit zichtbaar in de minimum- en maximumtijd in
een fase; bij elke fase zijn er deelnemers die maar één of enkele dagen in een fase hebben gezeten,
maar zijn er ook deelnemers die meerdere jaren in een fase zitten – maar de fase uiteindelijk wel
hebben afgerond.

Figuur 9. Tijd in fase 0 (cumulatief)
Omdat deelnemers zeer verschillende ‘paden’ door de methodiek bewandelen (fases terugvallen,
overslaan, of slechts één fase doen) is het onmogelijk om een gemiddelde doorlooptijd van de
methodiek als geheel aan te geven. We kunnen echter wel een indicatie geven door de gegevens uit de
verschillende fases te combineren. Op basis daarvan zouden we verwachten dat deelnemers die alle
fasen zouden doorlopen daar gemiddeld 67.7 maanden (5.6 jaar) over zouden doen, en dat de helft van
de deelnemers binnen 42.6 maanden (3.6 jaar) alle fasen zou hebben doorlopen 27.
Verschillen in doorlooptijd door de fases
Om te toetsen of bepaalde groepen langer of korter doen over het afronden van een fase, is een
multipele regressie uitgevoerd met geslacht, leeftijd van de deelnemer en of de deelnemers
statushouder is als onafhankelijke variabelen, en de tijd dat men over de fase doet (in maanden) als
afhankelijke variabele. Hierbij is gekeken naar alle fases gezamenlijk en naar elke fase specifiek. De
resultaten hiervan staan weergegeven in tabel 3 (exacte waardes weergegeven in bijlage 10 tabel 7.1).
Alle significante waarden zijn in deze tabel groen gekleurd, alle niet-significante waarden grijs.

27

Deze waardes zijn simpelweg berekend door de gemiddelden en medianen van de verschillende
fases bij elkaar op te tellen.
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Tabel 3. Multipele regressie van leeftijd, geslacht en of de deelnemer statushouder is op de tijd dat de deelnemer in een fase zit.
Fase

Model

Leeftijd

Geslacht

Statushouder

Totaal

+ ***

+ ***

+ ***

+ ***

0

+ ***

+ ***

+ ***

+

1

+ ***

+ **

+ ***

+ ***

2

+ ***

+ ***

+

+

3

+ ***

+ ***

+

+

4

+ **

+

+ **

+

NB. Geslacht referentiecategorie: man. Statushouder referentiecategorie: geen statushouder. Model: gaat over de voorspellende
waarde van de combinatie van leeftijd, geslacht en of men statushouder is.
*** p < .001, ** p < .01, * p < .05

In de tabel is zichtbaar dat leeftijd, geslacht en of men statushouder is samen significante voorspellers
zijn van de tijd dat deelnemers in een fase zitten (alle modellen zijn significant). Oudere deelnemers
doen gemiddeld langer over fase 0, 1, 2 en 3. Voor fase 4 is dit verschil niet significant. Mannen blijken
sneller door fase 0, 1 en 4 te bewegen dan vrouwen, maar niet door fase 2 en 3. Vrouwen zitten
gemiddeld ongeveer een half jaar langer in fase 0, en tussen de 7 en 8 maanden langer in fase 1 en 4.
Statushouders ten slotte doen alleen langer over fase 1, maar niet over de andere fases. Over fase 1
doen zij gemiddeld bijna een half jaar langer dan niet-statushouders.
Hoewel dit gemiddeld grote verschillen zijn, moet dit worden afgezet tegen de nog veel grotere
individuele verschillen tussen deelnemers. De zeggingskracht van de verschillen op basis van leeftijd,
geslacht en statushouder-zijn is relatief klein in vergelijking tot die individuele verschillen – zoals
hiervoor al opgemerkt wordt maar een relatief klein deel van de verschillen in de tijd dat deelnemers in
een fase zitten door deze variabelen verklaard.28
Bij de voorgaande analyse moet één belangrijke kanttekening worden geplaatst, en dat is dat deze
alleen maar kijkt naar deelnemers die een fase hebben afgerond. Als een deelnemer een fase nog niet
heeft afgerond, is het ook niet mogelijk om te berekenen hoe lang die deelnemer in de fase heeft
gezeten. Daarom is middels een logistische regressie ook gekeken of er groepen zijn voor wie de kans
dat ze uit een fase stromen (naar een volgende fase) groter is. De resultaten van deze analyse zijn
weergegeven in tabel 7.2 in bijlage 10. Deze bevindingen zijn aanvullend op de analyses over de duur
dat iemand in een fase zit. Oudere deelnemers hebben een kleinere kans om fase 0, 1, 2 en 3 af te
ronden dan jongere deelnemers, vrouwen hebben een grotere kans om fase 0, 1, en 2 af te ronden dan
mannen en statushouders hebben een grotere kans om fase 0, 1 en 4 af te ronden dan nietstatushouders. hoewel mannen bijvoorbeeld sneller door de meeste fases gaan, ronden vrouwen
bepaalde fases vaker af dan mannen.
8.3 Samenvatting en conclusies
Sinds het registreren van fases in het deelnemervolgsysteem PMsys hebben in Zoetermeer 5735
volwassen deelnemers in de methodiek gezeten. Deze deelnemers zijn gemiddeld zo’n 45 jaar oud, en
ongeveer 2/3 van hen is vrouw. Iets minder dan 1/3 van de deelnemers is statushouder; zij komen
voornamelijk uit Syrië, Afghanistan, Irak, Eritrea en Iran. In vergelijking met de gehele groep
deelnemers zijn er onder de statushouders iets meer mannen en zijn statushouders gemiddeld iets
jonger.

28

Een andere kanttekening is dat in sommige modellen de assumpties van normaliteit en
heteroscedasticiteit werden geschonden. Daarvoor is een log-transformatie toegepast op de tijd dat een
deelnemer in een fase zat. De resultaten waren vergelijkbaar.
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Van de 5735 deelnemers zijn er momenteel nog 2749 actief in de methodiek. De meesten van hen
zitten in fase 1 van de methodiek, maar in alle fases zitten momenteel honderden deelnemers. De
grootste stromen door de methodiek volgen de lijn van de methodiek (0 > 1 > 2 > 3 > 4), al stromen de
meeste deelnemers direct in fase 1 in. Daarnaast valt het op dat alle mogelijke fase-overgangen ten
minste één keer voorkomen. Zo kunnen deelnemers één of meerdere fasen ‘terugvallen’ of overslaan,
en het komt zelfs voor dat uitgestroomde deelnemers later weer instromen. Dat betekent dat er een
grote flexibiliteit is in hoe deelnemers zich door de methodiek ‘bewegen’. Ook valt het op dat het aantal
deelnemers dat in een fase zit relatief groot is in verhouding tot het aantal deelnemers dat is
doorgestroomd. Deelnemers in fase 1 voor wie dit geldt gebruiken het PiëzoCentrum vooral als centrum
waarop zij activiteiten kunnen doen. Ook al zullen zij waarschijnlijk niet allemaal doorstromen naar een
volgende fase, wordt door uitvoerders wel benadrukt dat ook bij hen ontwikkeling optreedt. Die
ontwikkeling kan in dit onderzoek echter niet inzichtelijk worden gemaakt. Voor een groot deel van de
deelnemers is doorstroom in de methodiek richting een baan of een reguliere opleiding gezien hun
situatie niet het einddoel; regelmatig is deelname aan activiteiten of vrijwilligerswerk het hoogst
haalbare.
Deelnemers zitten gemiddeld van iets minder tot iets meer dan een jaar in de verschillende fases.
Wanneer deelnemers alle fasen zouden doorlopen, verwachten we dat ze daar gemiddeld 68 maanden
(zo’n 5.5 jaar) over doen, en dat de helft van de deelnemers binnen 43 maanden (zo’n 3.5 jaar) alle
fasen hebben doorlopen. De duur dat individuele deelnemers in de fases zitten loopt echter zeer sterk
uiteen. Daarin zijn bepaalde groepstrends te onderscheiden. Oudere deelnemers doen gemiddeld
langer over fase 0, 1, 2 en 3. Ook hebben zij een kleinere kans om deze fases af te ronden dan jongere
deelnemers. Mannen blijken sneller door fase 0, 1 en 4 te bewegen dan vrouwen, maar niet door fase 2
en 3. Vrouwen hebben echter weer een grotere kans om uit fase 0, 1 en 2 te stromen dan mannen.
Volgens de ontwikkelaars van de methodiek betreft dit waarschijnlijk niet-uitkeringsgerechtigde vrouwen
van mannen die werken. Zij zetten wel stappen in de methodiek, terwijl hun mannen bijvoorbeeld alleen
activiteiten doen op het centrum. Statushouders ten slotte doen alleen langer over fase 1, maar niet
over de andere fases. Zij hebben echter een grotere kans om fase 0, 1 en 4 af te ronden dan nietstatushouders. Ook hier speelt waarschijnlijk mee dat zij meer ontwikkeling op het PiëzoCentrum door
kunnen maken omdat ze geen betaald werk hebben.
Bij bovenstaande aantallen en analyses moet worden opgemerkt dat er regelmatig sprake is van invoerfouten en dat trajectbegeleiders verschillend omgaan met de registratie in PMsys. Hoewel dit voor
de methodiek geen probleem is – het systeem moet ondersteunend zijn, niet leidend – kan dit de
betrouwbaarheid van de gegevens in de weg staan. Daarnaast is er geen vergelijkingsmateriaal voor de
gevonden doorloopaantallen en -tijden. Het is dan ook lastig te zeggen of de methodiek lang duurt of
niet. Wat we wel weten is dat in de methodiek relatief veel oudere deelnemers (hoge gemiddelde
leeftijd), vrouwen en statushouders zitten, van wie we weten dat ze gemiddeld langer over de fases
doen. Daarnaast zijn er grote individuele verschillen tussen deelnemers zichtbaar. Het kan goed zijn dat
de ene deelnemer veel langer in een bepaalde fase nodig heeft dan de ander. Die flexibiliteit, evenals
de flexibiliteit dat deelnemers fases kunnen overslaan of terugvallen, is een kenmerk van de
PiëzoMethodiek dat door de ontwikkelaars als erg belangrijk wordt ervaren.
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9. De effectiviteit van de PiëzoMethodiek
In dit hoofdstuk schetsen we de effectiviteit van de PiëzoMethodiek als geheel en per fase op
verschillende uitkomstmaten. Eerst beschrijven we de vragenlijst die hiervoor is gebruikt en de
totstandkoming ervan. Vervolgens beschrijven we de steekproef en responscijfers. Ten slotte gaan we
in op de effecten en ontwikkeling van de deelnemers op de uitkomstmaten.
9.1 Vragenlijst
Om de effectiviteit van de methodiek en de ontwikkeling van deelnemers in kaart te brengen, is een
vragenlijst ontwikkeld die is ingebouwd in het digitale registratiesysteem PMsys. De vragenlijst is
bedoeld als verrijking van dit systeem, en kan ook na dit onderzoek nog verder gebruikt worden. Bij de
keuzes voor de totstandkoming van de vragenlijst is dan ook nadrukkelijk rekening gehouden met het
nut voor de PiëzoMethodiek, naast dat de antwoorden op de vragen bijdragen aan het beantwoorden
van de onderzoeksvragen van dit onderzoek. In de vragenlijst komen 4 thema’s aan bod:
• Arbeidsparticipatie en opleiding worden gemeten met zes vragen, die zijn gebaseerd op vragen
in de vragenlijst ‘Survey Onderzoek Nieuwe Statushouders in Nederland 2017’ die gebruikt is
voor het rapport Syriërs in Nederland (Dagevos, Huijnk, Maliepaard & Miltenburg, 2018). Aan
deelnemers wordt gevraagd (1) of ze nu betaald werk hebben, en wat de aard van dit werk is (in
dienst bij een bedrijf of organisatie, uitzendwerk of een eigen bedrijf). Indien deelnemers één
van de vormen van betaald werk hebben, wordt ook gevraagd (2) hoeveel uur men werkt
volgens het arbeidscontract. Vervolgens wordt gevraagd (3) of de deelnemer nu een opleiding
volgt, en zo ja (4) welke opleiding dit is. Ten slotte worden twee stellingen voorgelegd over een
toename in (5) de kansen op het vinden van een baan en (6) de kansen op het volgen van een
opleiding.
• Maatschappelijke participatie wordt gemeten met zes vragen, die zijn gebaseerd op de NIVEL
Participatiemonitor (Van Hees, Oldenkamp, De Putter, Van der Hoek & Boeije, 2018) en de
hierboven genoemde vragenlijst van het SCP. Aan deelnemers wordt gevraagd (1) naar hun
voorzieningengebruik (niet, in de buurt, (ook) in de stad of (ook) buiten de stad) en (2) naar
deelname aan bepaalde activiteiten. Daarbij is nadrukkelijk gesteld dat het niet gaat om
activiteiten in het kader van de PiëzoMethodiek. Vervolgens is gevraagd (3) of de deelnemer
vrijwilligerswerk doet, en zo ja (4) hoeveel uur per week. Wederom is nadrukkelijk gesteld dat
het niet gaat om vrijwilligerswerk in het kader van de PiëzoMethodiek. Ten slotte wordt ook
sociaal contact in kaart gebracht door middel van een vraag respectievelijk over (5) contact met
vrienden of kennissen en (6) contact met buren of mensen uit de buurt.
• Gezondheid is gemeten met vijf vragen; vier die zijn gebaseerd op de hierboven genoemde
vragenlijst van het SCP en een vraag van Abdel-Khalek (2006). Aan deelnemers wordt
gevraagd (1) hoe zij over het algemeen hun gezondheid zouden noemen, en (2) of zij door hun
gezondheid in de afgelopen 4 weken bepaalde bezigheden niet konden doen. Geestelijke
gezondheid wordt in kaart gebracht met 2 vragen: (3) hoe vaak de deelnemers zich in de
afgelopen 4 weken kalm en rustig voelde, en (4) hoe vaak neerslachtig en somber. De laatste
vraag over gezondheid gaat over geluksgevoel. Het gaat hier (5) om een globale inschatting,
hoe gelukkig men zich in het algemeen voelt.
• Taalniveau wordt gemeten met drie vragen, die allen afkomstig zijn uit de hierboven genoemde
SCP-vragenlijst. Deze vragen naar de hoeveelheid moeite die mensen hebben met (1) een
gesprek, (2) met lezen en (3) met schrijven in het Nederlands.
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De volledige vragenlijst en de verantwoording over de totstandkoming ervan zijn te vinden in bijlage 11
en 12. Deze vragenlijst is in het digitale registratiesysteem PMsys gekoppeld aan de fase-overgangen
van de deelnemers. Elke keer wanneer een deelnemer overgaat van de ene fase van de methodiek
naar de volgende29, wordt een vragenlijst aangemaakt, die de trajectbegeleider (of een vrijwilliger)
samen met de deelnemer invult. Zo kan de ontwikkeling van deelnemers over tijd in het algemeen en
per fase in kaart worden gebracht. De trajectbegeleiders zijn getraind in het invullen van de vragenlijst
en het stellen van de vragen aan statushouders.
Omdat in het systeem wordt geregistreerd uit welke fase een deelnemer stroomt en in welke nieuwe
fase, moeten we een keuze maken hoe een vragenlijst wordt geïnterpreteerd. We hebben ervoor
gekozen elke meting te beschouwen als een eindmeting aan het einde van een fase. Daarnaast is er
ook een follow-up meting gedaan; 3 maanden na uitstroom uit de methodiek. Dat resulteert in de
volgende meetmomenten:
• Instroom (T0): wanneer deelnemers in de methodiek stromen (ongeacht in welke fase ze
instromen);
• Fase 0 (T1): wanneer deelnemers uit fase 0 stromen;
• Fase 1 (T2): wanneer deelnemers uit fase 1 stromen;
• Fase 2 (T3): wanneer deelnemers uit fase 2 stromen;
• Fase 3 (T4): wanneer deelnemers uit fase 3 stromen;
• Fase 4 (T5): wanneer deelnemers uit fase 4 stromen;

Als ‘fase-overgang’ worden ook de in- en uitstroom in de methodiek gerekend. Dan stroomt de
deelnemer a.h.w. van buiten de methodiek in een bepaalde fase, of van een bepaalde fase uit de
methodiek.
29
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•

Follow-up (T6): drie maanden nadat deelnemers uit de methodiek zijn uitgestroomd (ongeacht
in welke fase ze zaten voor ze uit de methodiek stroomden30).

9.2 Steekproef en respons
Van de totale populatie zijn 1348 unieke deelnemers samen 1651 keer in-, door- en/of uitgestroomd
tijdens de onderzoeksperiode. In tabel 4 staat in de kolom ‘Steekproef’ weergegeven hoeveel
deelnemers tijdens de onderzoeksperiode zijn in-, door- of uitgestroomd. Zie voor een beschrijving van
wat in dit onderzoek wordt verstaan onder populatie, steekproef en respons bijlage 13
.
Tabel 4. Totale in- en doorstroomcijfers en aantal ingevulde vragenlijsten sinds 1 maart 2017
Alle deelnemers
Statushouders
Meetmoment
Steekproef
Respons
Percentage
Steekproef
Respons
Percentage
Instroom (T0)
1071
325
30.3%
316
90
28.5%
Fase 0 (T1)
100
46
46.0%
61
30
49.2%
Fase 1 (T2)
216
130
60.2%
105
66
62.9%
Fase 2 (T3)
97
58
59.8%
33
19
(57.6%)
Fase 3 (T4)
44
25
(56.8%)
19
11
(57.9%)
Fase 4 (T5)
87
68
78.2%
48
40
(83.3%)
Follow-up (T6)
36
33
(91.7%)
18
16
(88.9%)
31
Totaal
1651
685
41.5%
600
272
45.3%
NB Percentages van steekproeftotalen onder de 50 zijn tussen haakjes geplaatst.

Beschrijving steekproef
De groep van 1348 unieke deelnemers die tijdens de onderzoeksperiode zijn in-, door- of uitgestroomd
bestaat uit 380 mannen (28.2%), 880 vrouwen (65.3%) en 88 mensen van wie het geslacht onbekend is
(6.5%). Ze zijn gemiddeld 42.6 jaar oud (SD = 15.6), met een mediaan van 41.0. Van een deel van deze
groep (67.3%) is de gezinssituatie bekend: 50.6% woont samen met een partner (14.0% zonder
kinderen en 36.6% met kinderen), 41.7% is alleenstaand (14.7% met kinderen en 27.0% zonder
kinderen). De hoogst afgeronde opleiding van de 437 deelnemers van wie dit bekend is (32.4% van het
totaal) staat weergeven in tabel 5. Van 287 van hen is ook bekend hoeveel jaar dat is; gemiddeld 11.7
jaar (SD = 5.2). Ten slotte woont 7.4% samen met ouders en 0.3% met een of meerdere derden. Ook is
van ongeveer de helft van de groep bekend wat hun belangrijkste inkomstenbron is. Bij de meesten
(63.7%) is dat inkomen uit een uitkering. Meestal is dit een WWB-uitkering. Andere inkomstenbronnen
zijn het loon van een partner (11.2%) of eigen loon uit loondienst (10.3%). Kleinere groepen geven aan
geen inkomsten te hebben of te leven uit pensioen.

Zoals hierbij opvalt is er geen uniform ‘uitstroom’ moment. Dit komt omdat deelnemers op allerlei
verschillende momenten uit de methodiek stromen; sommigen doen alleen activiteiten in fase 1 en
stromen uit de methodiek omdat ze stoppen met het volgen van activiteiten (om welke reden dan ook),
terwijl andere deelnemers uit de methodiek stromen nadat ze een opleiding in fase 4 hebben gedaan.
Dat betekent dat de follow-up meting (T7) uit een zeer uiteenlopende groep mensen bestaat. Datzelfde
geldt voor de instromers (T1); ook dat kunnen mensen zijn die in fase 0 stromen of die direct aan de
opleiding (fase 4) beginnen.
31 Een deelnemer is na de follow-up weer ingestroomd. De persoon (die ook een vragenlijst heeft
ingevuld) is niet meegenomen.
30
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Van de deelnemers die tijdens de onderzoeksperiode zijn in-, door- of uitgestroomd zijn er 460 (34.1%)
statushouder. In vergelijking met de gehele groep deelnemers in de steekproef zijn er onder de
statushouders iets meer mannen (35.4%), en zijn statushouders gemiddeld iets jonger (36.9 jaar, SD =
12.8). Net als bij de totale groep statushouders komen de meeste statushouders in de steekproef uit
Syrië, Eritrea, Afghanistan, Irak en Iran – al zijn er verhoudingsgewijs iets meer Syriërs en Eritreeërs en
minder Afghanen, Irakezen en Iraniërs. De 172 statushouders van wie dit bekend is (37.4%), zijn zeer
uiteenlopend qua opleidingsniveau (zie tabel 5). De meesten van hen hebben middelbare school als
hoogst afgeronde opleiding (30.8%), maar ook zijn er veel universitair geschoolden (20.9%) of
statushouders die beroepsonderwijs hebben gevolgd (16.9%). Er zijn echter ook deelnemers met alleen
basisschool (18.6%) of zelfs
Tabel 5. Hoogst afgeronde opleiding, in percentages
helemaal geen opleiding
Opleidingsniveau
Alle respondenten Statushouders
(10.5%). 2.3% wist het
Geen
6.6
10.5
opleidingsniveau niet.
Basisschool
15.1
18.6
Daarnaast is gevraagd hoeveel
Middelbare school
31.8
30.8
jaar zij een opleiding hebben
Beroepsonderwijs
24.0
16.9
gevolgd in het land van
Universiteit
20.6
20.9
herkomst. De 127
Weet niet/geen antwoord
1.8
2.3
statushouders van wie dit
bekend is (27.6%), hebben gemiddeld 10.2 jaar opleiding gehad in het land van herkomst (SD = 5.2) –
maar dit aantal varieert van 0 tot 20 jaar. Al met al kunnen we concluderen dat er sprake is van een
zeer uiteenlopende deelnemersgroep qua achtergrond en opleidingsniveau.
Om te kijken of de steekproef (1348 unieke deelnemers die tijdens de onderzoeksperiode zijn in-, doorof uitgestroomd) systematisch verschilt van de totale populatie van 4387 deelnemers in PMsys, zijn
beide groepen met elkaar vergeleken op achtergrondvariabelen. De groepen verschillen niet significant
van elkaar wat betreft geslacht. Wel heeft een groter gedeelte van de statushouders (34%) dan van de
niet-statushouders (29%) een fase-overgang gemaakt tijdens de onderzoeksperiode, en zijn de
deelnemers die een fase-overgang hebben gemaakt tijdens de onderzoeksperiode gemiddeld bijna 4
jaar jonger dan de deelnemers voor wie dat niet geldt. Deze gegevens zijn niet verrassend, aangezien
al eerder bleek dat statushouders en jongere deelnemers een grotere kans hebben om een fase af te
ronden. Hiermee moet echter wel rekening houden worden bij de interpretatie van de resultaten zoals
weergegeven in paragraaf 9.3.
Daarnaast zijn de 1651 in- door- en uitstroommomenten tijdens de onderzoeksperiode vergeleken met
de 5840 geregistreerde in-, door- en uitstroommomenten daarbuiten32. Tijdens de onderzoeksperiode
zijn relatief weinig deelnemers ingestroomd in fase 1. Waar in totaal meer dan de helft van alle in-, dooren uitstroommomenten instroom in fase 1 is (54%), is dit ‘slechts’ 39% van alle in-, door- en
uitstroommomenten tijdens de onderzoeksperiode. Deze groep is dus ietwat ondervertegenwoordigd in
de steekproef. Verder zijn er geen grote verschillen tussen fase-overgangen in de populatie en de
steekproef. Wel blijkt dat de tijd die deelnemers in een fase zaten gemiddeld veel korter was voor
mensen die zijn in-, door- of uitgestroomd tijdens de onderzoeksperiode (een verschil van zo’n 11
maanden). Dit is op zich logisch; deelnemers die langer in een fase zitten hebben een kleinere kans om
door of uit te stromen tijdens de onderzoeksperiode. Dit betekent echter wel dat de groep deelnemers in
de steekproef veelal de deelnemers zijn die sneller door de fases stromen dan gemiddeld in de gehele
populatie. Het zou kunnen zijn dat zij zich ook sneller ontwikkelen op het gebied van arbeidsparticipatie,
maatschappelijke participatie en gezondheid.

32

Het totaal van 7492 komt niet overeen met de som van de waardes in figuur 1, omdat in figuur 1
deelnemers die inactief zijn geworden zijn meegerekend bij de uitstroomcijfers. De som in figuur 1 valt
daardoor hoger uit dan het officieel aantal geregistreerde in-, door- en uitstroommomenten.
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Het omgekeerde is echter ook mogelijk; dat deze deelnemers minder ontwikkeling doormaken tijdens
een fase, omdat zij ook minder tijd hebben gehad om deze ontwikkeling door te maken.
Respons
Bij elke in-, door- of uitstroom sinds 1 maart 2017 kon een vragenlijst worden afgenomen. Dat betekent
dat het steekproefkader in dit geval gelijk was aan de steekproef (zie ook bijlage 13). Echter is niet in
alle gevallen daadwerkelijk (op het goede moment) een vragenlijst afgenomen 33. Vandaar dat de
respons lager is dan de totale steekproef. In tabel 4 staat de respons ten opzichte van de steekproef per
in- of doorstroommoment. Zoals te zien is, is de respons bij de instroom (T0) en de uitstroom uit fase 0
(T1) beduidend lager dan die in de andere fases. Dit komt onder andere omdat de vragenlijst te
omvangrijk wordt gevonden voor invulling tijdens het intakegesprek, er eerst acute hulp- en
ondersteuningsvragen moeten worden opgelost, en de Nederlandse taalvaardigheid vaak te gebrekkig
is. De respons voor deelnemers die door de methodiek lopen (T1 t/m T6, 62.1% 34) beschouwen we als
acceptabel.
Zoals zichtbaar is in tabel 4, zijn er 685 vragenlijsten afgenomen op verschillende meetmomenten.
Deze 685 vragenlijsten zijn afkomstig van 562 unieke respondenten. Van 466 respondenten is één
vragenlijst afgenomen, van 70 respondenten zijn twee vragenlijsten afgenomen, van 25 respondenten
zijn 3 vragenlijsten afgenomen en van één respondent zijn 4 vragenlijsten afgenomen35. Van de 685
ingevulde vragenlijsten zijn er 272 (39.7%) afkomstig van statushouders. De verdeling van deze
vragenlijsten over de fases is te vinden in tabel 3. Hun responspercentages zijn vergelijkbaar met die
van de totale steekproef. De 272 vragenlijsten zijn afkomstig van 210 unieke statushouders.
Non-respons analyse
Om te kijken of de 562 unieke respondenten bij wie een vragenlijst is afgenomen systematisch
verschillen van de 786 unieke deelnemers voor wie dat niet het geval was 36, is een non-responsanalyse
uitgevoerd. De groepen verschillen niet significant van elkaar wat betreft geslacht. Wel zijn er relatief
meer vragenlijsten afgenomen bij statushouders (84%) dan bij niet-statushouders (66%), en zijn de
mensen over wie een vragenlijst is afgenomen gemiddeld iets jonger (zo’n 2 jaar). Daarnaast zijn er
relatief weinig vragenlijsten ingevuld bij de instroom van fase 0 en fase 1, wat ook al zichtbaar was in de
lagere responscijfers bij T0.
Hoewel de respons dus op sommige punten significant verschilt van de totale steekproef, zijn de
absolute verschillen maar klein. Bovendien is het voor dit onderzoek een voordeel dat er van
statushouders relatief veel vragenlijsten zijn. We beschouwen de resultaten van de non-responsanalyse
dan ook als niet problematisch voor de interpretatie van de uitkomsten die hieronder beschreven
worden.

33

Behalve dat regelmatig geen vragenlijst is afgenomen, blijkt ook dat er vragenlijsten meer dan 3
maanden na de startdatum van de fase zijn ingevoerd. Deze vragenlijsten zijn niet meegenomen in de
respons/analyses, omdat van deze vragenlijsten niet kan worden achterhaald of het invoerfouten zijn,
vragenlijsten die met terugwerkende kracht zijn afgenomen of vragenlijsten die lang na het afnemen zijn
ingevoerd in het systeem.
34 (685 – 325) / (1651 – 1071) = 360 / 580 = 0.621
35 466 + 70 + 25 + 1 = 562 deelnemers
(466 * 1) + (70 * 2) + (25 * 3) + (1 * 4) = 685 vragenlijsten
36 562 + 786 = 1348, het aantal unieke deelnemers dat een fase-overgang heeft gemaakt tijdens de
onderzoeksperiode (zie eerste zin 9.2).
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9.3 Effecten en ontwikkeling deelnemers
Om de voortgang van de deelnemers in de loop van de methodiek te volgen, zijn vragenlijsten
afgenomen, waarin aandacht is besteed aan vijf thema’s: arbeidsparticipatie en opleiding,
maatschappelijke participatie, gezondheid, taalniveau en inburgering. Voor de vragen op deze thema’s
wordt achtereenvolgens gekeken (zie ook de figuur onder de beschrijving):
1. Of deelnemers verder in de methodiek (d.w.z. die uit een hogere fase stromen) hoger scoren op
deze thema’s (beschrijvende analyses) dan degenen lager in de methodiek (d.w.z. die uit een
lagere fase stromen);
2. Of de groep deelnemers die een bepaalde fase uitstroomt hoger scoort op deze thema’s dan de
groep deelnemers die in deze fase instroomt;
3. Of de deelnemers die een bepaalde fase uitstromen hoger scoren op deze thema’s dan toen
zijzelf in de fase instroomden37.

De resultaten van onderdeel 1 worden in de lopende tekst weergegeven middels figuren en tabellen.
Deze gaan over de groep statushouders specifiek. In bijlage 14 staan de figuren en tabellen voor de
gehele deelnemersgroep weergegeven. Wanneer er opvallende verschillen zijn tussen de uitkomsten
voor statushouders en de totale deelnemersgroep, wordt dit in de lopende tekst vermeld.
Onderdelen 2 en 3 zijn relevant omdat de groepen deelnemers bij onderdeel 1 niet noodzakelijkerwijs
vergelijkbaar zijn. In de verschillende metingen (T0 t/m T6) zitten deels dezelfde deelnemers
(deelnemers bij wie meerdere metingen zijn gedaan) en deels verschillende deelnemers. Het is dan ook
niet betekenisvol om in onderdeel 1 uit te rekenen of gevonden verschillen significant zijn. Bij onderdeel
2 en 3 kunnen deze vergelijkingen wel gemaakt worden, maar hebben we te maken met kleine
respondentgroepen, waardoor de power van de analyses afneemt. De resultaten van onderdeel 2 en 3
zijn terug te vinden in bijlage 15. Vanwege de beperkte deelnemersaantallen gaan deze analyses over
de gehele deelnemersgroep. De belangrijkste bevindingen worden weergegeven in de lopende tekst.

37

Vanwege de respons was het alleen mogelijk deze analyses uit te voeren voor fase 1 (n = 27), fase 2
(n = 19) en fase 4 (n = 30). Voor fase 0 (n = 3) en fase 3 (n = 6) waren de aantallen deelnemers van wie
een in- en een uitstroommeting gedaan is te laag.
Deze aantallen komen overigens niet overeen met het totaal van 70 respondenten bij wie twee
vragenlijsten zijn afgenomen, 25 respondenten van wie 3 vragenlijsten zijn afgenomen en één
respondent van wie 4 vragenlijsten zijn afgenomen (zie voetnoot 34) vanwege tussendoor ontbrekende
vragenlijsten (deelnemer gaat 1>2>3>4 maar alleen van 1>2 en 3>4 is een vragenlijst afgenomen) en
vanwege follow-up metingen (deelnemer gaat van 4 > uitstroom > follow-up en heeft dus van geen
enkele fase een voor- en nameting).
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Arbeidsparticipatie en opleiding
Ten eerste is gevraagd of de statushouders betaald werk hebben 38, aan het einde van verschillende
fases. In de volgende figuren A t/m P staat instroom voor instroom in de methodiek en follow-up is
ongeveer 3 maanden na uitstroom uit de methodiek. De verschillen tussen de meetmomenten zijn
weergegeven in figuur A. Zoals hierin zichtbaar is, is er een verschuiving zichtbaar waarin
statushouders die uit de hogere fases stromen en deelnemers bij de follow-up meting vaker betaald
werk hebben (instroom 12%, follow-up 44%).39

Figuur A. Betaald werk (n = 272)
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Instroom Fase 0
(T0)
(T1)

Fase 1
(T2)

Fase 2
(T3)

Fase 3
(T4)

Fase 4 Follow-up
(T5)
(T6)

Ja, ik ben in dienst bij een bedrijf of organisatie
Ja, ik doe uitzendwerk
Ja, ik heb een eigen bedrijf
Nee
Weet niet / geen antwoord

Aan de (kleine groep)
statushouders die betaald werk
hebben, is ook gevraagd voor
hoeveel uur per week40. Tabel 6
geeft gemiddelden en
standaarddeviaties. Aan de
standaarddeviaties is te zien dat
deze urenaantallen sterk uiteen
lopen; in totaal variëren die van
deelnemers die 3 uur per week
betaald werken tot mensen die
40 uur per week betaald werken.
Verder is er geen duidelijke lijn
te zien in het aantal uur dat men
werkt. Bij de totale groep
deelnemers (zie bijlage 14) is
het aantal uur werk bij bijna alle
metingen gemiddeld iets hoger.

Ook uit de resultaten van onderdeel 2 (zie bijlage 15) blijkt dat de deelnemers die uit fase 2 en 3
stromen gemiddeld vaker betaald werk hebben dan de deelnemers die in deze fases stromen. De
resultaten uit onderdeel 3 (zie bijlage 15) laten dit effect juist zien voor deelnemers in fase 1, maar niet
voor de andere fases. Deze verschillen worden waarschijnlijk verklaard door de lage responsaantallen
en dus lage power van deze analyses.

38

Vraagstelling: Heeft u nu betaald werk? Toelichting: Ook 1 uur per week of tijdelijk werk telt mee.
Evenals freelancewerk, een eigen bedrijf of meewerken in het bedrijf van partner of ouders. Een stage
of vrijwilligerswerk telt niet mee.
39 Het gaat bij de follow-up echter om een relatief kleine groep respondenten, zie tabel 4.
40 Vraagstelling: Hoeveel uur werkt u per week volgens uw arbeidscontract? Als u geen arbeidscontract
heeft (bijv. als zzp’er), maak dan een schatting van het aantal uren. Als uw uren per week wisselen,
geef dan het gemiddelde aantal uren op.
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Tabel 6. Aantal uren betaald
werk per week wanneer men
uit een fase stroomt (n = 134)
Fase
M
SD
Instroom
19.6
11.9
Fase 0
22.7
8.3
Fase 1
22.9
12.0
Fase 2
16.0
7.6
Fase 3
13.8
6.8
Fase 4
19.0
10.0
Follow-up
23.3
9.3

Figuur B. Opleiding (n = 272)
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Instroom Fase 0
(T0)
(T1)
Ja

Fase 1
(T2)
Nee

Fase 2
(T3)

Fase 3
(T4)

Fase 4 Follow-up
(T5)
(T6)

Weet niet/ geen antwoord

Ook is aan de respondenten gevraagd of zij nu een opleiding doen 41. Deze resultaten staan
weergegeven in figuur B. Opvallend is dat er een sterke stijging lijkt te zijn in het aantal statushouders
dat een opleiding doet van het moment van instroom tot uitstroom uit fase 3, maar het aantal
deelnemers dat een opleiding volgt later in de methodiek lager is. Dit kan verklaard worden doordat het
gaat om deelnemers die uit een fase stromen; in fase 4 doet een deel van hen een opleiding, maar als
ze uit fase 4 stromen is dat bijvoorbeeld omdat ze de opleiding hebben afgerond. De meeste
deelnemers die een opleiding doen, doen dit op MBO niveau 1 of 2, maar een deel volgt ook een
hogere opleiding.
De analyses van onderdeel 2 (zie bijlage 15) bevestigen deze conclusies. Deelnemers die uitstromen
uit fase 1, 2 en 3 doen vaker een opleiding dan de instromers in deze fases. Het omgekeerde is het
geval voor fase 4: de instromers doen vaker een opleiding dan de uitstromers. Dat laatste blijkt ook uit
de analyses van onderdeel 3 (zie bijlage 15); deelnemers doen significant minder vaak een opleiding
doen als ze uit fase 4 stromen dan als ze in fase 4 stromen.

Figuur C. Kansen op het vinden van werk
(n = 268)
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Instroom
(T0)

Fase 0
(T1)

Fase 1
(T2)

Fase 2
(T3)

Fase 3
(T4)

Fase 4 Follow-up
(T5)
(T6)

Helemaal mee eens

Mee eens

Niet mee eens, niet mee oneens

Mee oneens

Helemaal mee oneens

Weet niet / geen antwoord

Ten slotte is aan respondenten
gevraagd of ze vinden dat hun
kansen op het vinden van een
baan of het doen van een
opleiding zijn verbeterd in
vergelijking met een half jaar
geleden42. De antwoorden
daarop zijn weergegeven in
figuur C en D. Zoals hierin te
zien is, weten veel
respondenten als ze in de
methodiek stromen niet of hun
kansen op het vinden van werk
of het doen van een opleiding
zijn toegenomen in het
afgelopen half jaar.

41

Vraagstelling: Doet u nu een opleiding? Toelichting: De vragen gaan niet over opleidingen, cursussen
zoals bijvoorbeeld voor uw werk of taalcursussen of lessen in het kader van het staatsexamen
Nederlands.
42 Vraagstellingen: In vergelijking met een half jaar geleden zijn mijn kansen op [het vinden van werk/het
doen van een opleiding] verbeterd.
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Vanaf het moment dat ze in de methodiek stromen, en uit de verschillende fases stromen, hebben ze
dat gevoel wel steeds meer; veel deelnemers zijn het (helemaal) eens met de stellingen. Nadat
deelnemers zijn uitgestroomd lijkt die kans weer iets kleiner te zijn geworden43.

Figuur D. Kansen op doen van een
opleiding (n = 267)
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Instroom
(T0)

Fase 0
(T1)

Fase 1
(T2)

Fase 2
(T3)

Fase 3
(T4)

Fase 4 Follow-up
(T5)
(T6)

Helemaal mee eens

Mee eens

Niet mee eens, niet mee oneens

Mee oneens

Helemaal mee oneens

Weet niet / geen antwoord

De analyses uit onderdeel 2 (zie bijlage 15) bevestigen deze conclusies grotendeels. De ervaren
kansen op betaald werk (fase 1 en 2) en op het doen van een opleiding (fase 1, 2 en 3) nemen toe in de
loop van de genoemde fase. De analyses uit onderdeel 3 (zie bijlage 15) laten juist zien dat deelnemers
wanneer ze uit fase 4 stromen vinden dat hun kansen op het doen van een opleiding groter zijn dan
wanneer ze in fase 4 stromen. Het is onduidelijk hoe dit kan worden verklaard gezien de bovenstaande
analyses en de uitkomsten in figuur D1 (bijlage 14).

43

Hierbij werd door degenen die de vragenlijst hebben afgenomen aangegeven dat dit een vreemde
vraag was wanneer deelnemers betaald werk hebben of een opleiding doen. ‘Zijn uw kansen op het
vinden van werk in vergelijking met een half jaar geleden verbeterd?’ ‘Nee, want ik heb werk.’ Het is
onduidelijk hoe vaak dit heeft gespeeld bij respondenten.
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Maatschappelijke participatie
Om inzicht te krijgen in de maatschappelijke participatie van deelnemers, is gevraagd naar het gebruik
van voorzieningen, deelname aan activiteiten, het doen van vrijwilligerswerk en contact met vrienden en
kennissen en familie en vrienden. Wat betreft gebruik van voorzieningen 44 (figuur E) zien we geen
duidelijk patroon in de loop van
Figuur E. Gebruik voorzieningen (n = 271)
de methodiek als geheel. Het
valt wel op dat geen enkele
100%
statushouder in de follow-up
80%
meting aangeeft geen gebruik te
60%
maken van voorzieningen. Het
40%
gebruik van voorzieningen (ook)
20%
buiten de stad blijft echter relatief
0%
klein45. Daarnaast valt de relatief
Instroom Fase 0
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4 Follow-up
grote groep deelnemers die uit
(T0)
(T1)
(T2)
(T3)
(T4)
(T5)
(T6)
fase 4 stroomt maar geen
Weet niet / geen antwoord
gebruik maakt van voorzieningen
op. Dat heeft er waarschijnlijk
Voorzieningen (ook) buiten de stad
mee te maken dat deelnemers
Voorzieningen in de stad, maar niet buiten de stad
dan al een vol dagprogramma
Voorzieningen in de buurt, maar niet buiten de buurt
hebben (opleiding, werk).
Ik maak geen gebruik van zulke voorzieningen

Ook wat betreft de deelname
aan activiteiten46 (figuur F) is geen duidelijk patroon te ontwaren over de loop van de methodiek. Bij alle
fasen in de methodiek zijn er
deelnemers die nooit aan
Figuur F. Deelname activiteiten (n = 271)
bepaalde activiteiten deelnemen,
100%
maar ook deelnemers die
80%
minstens één keer per week aan
60%
activiteiten deelnemen. Deze
40%
deelnemers doen overigens
doorgaans wel activiteiten op het
20%
PiëzoCentrum – maar deze zijn
0%
in de vraagstelling uitgesloten.
Instroom Fase 0
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4 Follow-up
Dat verklaart mogelijk mede de
(T0)
(T1)
(T2)
(T3)
(T4)
(T5)
(T6)
grote rode en oranje blokken in
Nooit
Zelden
figuur F. Bij uitstroom uit fase 4
Minder dan 1 keer per maand Minstens 1 keer per maand
is de groep deelnemers die nooit
deelneemt aan activiteiten het
Minstens 1 keer per week
Weet niet / geen antwoord
kleinst.

44

Vraagstelling: Van welke voorzieningen maakt u gebruik (park, buurthuis, bibliotheek, museum etc.)?
Hierbij werd door uitvoerders van de methodiek opgemerkt dat het voor veel deelnemers wellicht niet
nodig is om buiten de stad te gaan, omdat in de buurt/wijk en stad al voldoende voorzieningen zijn.
Deze kanttekening is echter opmerkelijk omdat deze vraagstelling juist is aangepast op verzoek van
medewerkers van Stichting Piëzo.
46 Vraagstelling: Kunt u van de volgende activiteiten zeggen hoe vaak u ze doet? Sporten (in
georganiseerd verband of een vereniging), deelname aan verenigingen zoals zang-, muziek-, toneel- of
hobbyvereniging, deelname aan religieuze bijeenkomst. NB Hier worden NIET de activiteiten in het
kader van de PiëzoMethodiek bedoeld.
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Ten derde is gekeken naar het vrijwilligerswerk dat deelnemers uitvoeren. Hierbij wordt niet het
vrijwilligerswerk bedoeld dat deelnemers doen in het kader van de PiëzoMethodiek47. Toch lijkt het uit
figuur G af te leiden dat deelnemers dit soms wel zo hebben opgevat. Juist in de fases waar
deelnemers al vrijwilligerswerk doen vanuit de methodiek (fase 2 en 3) is het aandeel deelnemers dat
vrijwilligerswerk doet het grootst. Bij de uitstroom uit fase 0 is de deelname aan vrijwilligerswerk het
kleinst. Bij de follow-up meting doet ongeveer 20% van de statushouders vrijwilligerswerk.

Figuur G. Vrijwilligerswerk (n = 271)
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Instroom Fase 0
(T0)
(T1)
Ja

Fase 1
(T2)
Nee

Fase 2
(T3)

Fase 3
(T4)

Fase 4 Follow-up
(T5)
(T6)

Weet niet / geen antwoord

Tabel 7. Aantal uren
vrijwilligerswerk per week
wanneer men uit een fase
stroomt (n = 134)
Fase
M
SD
Instroom
8.5
8.0
Fase 0
3.7
2.1
Fase 1
9.1
7.4
Fase 2
14.1
7.2
Fase 3
32.0
Fase 4
12.0
9.8
Follow-up
18.3
2.5

Voor de deelnemers die vrijwilligerswerk doen, is gevraagd hoeveel uur zij vrijwilligerswerk doen. De
uitkomsten daarvan staan in tabel 7. Hier is weinig lijn uit te trekken, mede omdat de aantallen
deelnemers die vrijwilligerswerk doen vrij laag is.
De analyses uit onderdeel 2 (zie bijlage 15) laten alleen significante ontwikkelingen in de
maatschappelijke participatie van de totale groep deelnemers zien over fase 1. De groep deelnemers
die instroomt in fase 1 bezoekt minder vaak voorzieningen (en minder verder weg van hun huis), doet
minder activiteiten en doet minder vaak vrijwilligerswerk dan de groep deelnemers die uit fase 1
stromen. Voor de andere fases zijn geen significante ontwikkelingen gevonden. Dit bevestigt het diffuse
beeld uit figuur E en F. De analyses uit onderdeel 3 (bijlage 15) laten juist geen significante
ontwikkelingen zien in de maatschappelijke participatie van deelnemers in fase 1. Wel doen deelnemers
vaker vrijwilligerswerk wanneer ze uit fase 2 stromen dan wanneer ze instromen. Maar andersom
maken deelnemers wanneer ze uit fase 4 stromen minder vaak gebruik van voorzieningen verder van
huis dan wanneer ze in deze fase stromen. Deze negatieve trend zagen we ook in figuur E1 (bijlage 14)
en kan waarschijnlijk verklaard worden doordat deelnemers vanwege een baan of opleiding minder tijd
hebben voor maatschappelijke participatie verder van huis.

47

Vraagstelling: Doet u nu vrijwilligerswerk? Onder vrijwilligerswerk verstaan we hier activiteiten die u
doet voor een organisatie of een vereniging en waarvoor u niet wordt betaald. Denk bijvoorbeeld aan
iets organiseren op de sportclub of helpen op school, of activiteiten voor de moskee of de kerk. NB Hier
wordt NIET het (lerend) vrijwilligerswerk in het kader van de PiëzoMethodiek bedoeld.
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Ten slotte is gevraagd naar contact met vrienden of kennissen en contact met buren of mensen in de
buurt48. De resultaten staan weergegeven in Figuur H en I. Zoals uit deze figuren blijkt, hebben
deelnemers gemiddeld gezien
Figuur H. Contact met vrienden en
iets minder vaak contact met
buren en mensen uit de buurt
kennissen (n = 270)
dan met vrienden en kennissen,
100%
maar met beide groepen is er
80%
relatief veel contact. Bij contact
60%
met vrienden en kennissen zien
40%
we nauwelijks ontwikkeling bij de
20%
statushouders, maar wel is er
0%
een lichte stijging zichtbaar in de
Instroom Fase 0
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4 Follow-up
mate van contact met buren of
(T0)
(T1)
(T2)
(T3)
(T4)
(T5)
(T6)
mensen uit de buurt. De groep
Elke dag
Elke week
deelnemers die nooit of minder
Elke maand
Een paar keer per jaar
dan 1 keer per jaar contact heeft
met buren neemt steeds verder
Nooit / minder dan 1 keer per jaar Weet niet / geen antwoord
af, en de groep deelnemers die
elke dag contact heeft met buren
Figuur I. Contact met buren of mensen in
groeit naarmate men uit hogere
fases in de methodiek stroomt.
de buurt (n = 271)
Opvallend is wel dat deze groep
100%
weer iets kleiner wordt bij de
80%
follow-up meting. Wellicht komt
dat omdat de deelnemers een
60%
baan hebben en daardoor
40%
minder contact kunnen hebben
20%
met buren. Bij de totale groep
0%
respondenten (zie bijlage 14)
Instroom Fase 0
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4 Follow-up
zien we dezelfde ontwikkeling
(T0)
(T1)
(T2)
(T3)
(T4)
(T5)
(T6)
maar daar zijn de verschillen
Elke dag
Elke week
minder groot.
Elke maand

Een paar keer per jaar

De analyses uit onderdeel 2 (zie
bijlage 15) laten zien dat er op
het gebied van sociale contacten
geen significante verschillen zijn tussen de groep in- en uitstromers per fase. Dit kan er mede mee te
maken hebben dat bij de totale groep deelnemers (waar deze analyses over gaan) minder effecten zijn
dan voor de groep statushouders specifiek, maar ook omdat de ontwikkelingen in sociaal contact in het
algemeen klein zijn, zoals ook zichtbaar in figuur H en I. Ook de analyses uit onderdeel 3 (zie bijlage
15) laten geen significante ontwikkelingen zien op het gebied van sociale contacten.
Nooit / minder dan 1 keer per jaar

Weet niet / geen antwoord

Gezondheid
De gezondheid van deelnemers in de loop van de methodiek is in kaart gebracht middels 5 vragen: een
algemene vraag over gezondheid, of men door de gezondheid bepaalde bezigheden niet kon doen, of
de deelnemers zich kalm en rustig dan wel neerslachtig en somber voelden, en een vraag over het
geluksgevoel.

48

Vraagstelling: Hoe vaak heeft u contact met [vrienden of kennissen/buren of mensen in de buurt]?
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De gezondheid in het algemeen49, weergegeven in figuur J, is over de gehele loop van de methodiek
vrij goed. Op elk meetmoment noemt minimaal 55% zijn of haar gezondheid (zeer) goed. We zien
daarin weinig verschuivingen optreden – al zijn er na uitstroom uit fase 1 geen statushouders meer die
hun gezondheid zeer slecht noemen. Bij uitstroom uit fase 3 en bij de follow-up zijn er ook geen
statushouders die hun gezondheid slecht noemen. Ook bij de gehele deelnemersgroep (zie bijlage 14)
zien we nauwelijks ontwikkelingen in gezondheid, die vanaf het begin van de methodiek al vrij goed is.
Dat beeld wordt min of meer bevestigd door de vraag of statushouders vanwege hun gezondheid
bepaalde zaken niet kunnen doen50. In figuur K is zichtbaar dat maar weinig statushouders hier last van
hebben, en als ze er last van hebben, dan vooral in de lagere fases. De groep statushouders die zelden
of nooit bezigheden niet kan doen vanwege de gezondheid lijkt echter niet te groeien. Figuur L en M
geven weer hoe vaak statushouders zich in de afgelopen vier weken kalm en rustig (positief) en
neerslachtig en somber (negatief) voelden 51. Bij beide vragen is weinig ontwikkeling zichtbaar bij de
statushouders, al kan wel worden opgemerkt dat de groep die zich in de afgelopen 4 weken altijd kalm
en rustig voelde en de groep die zich nooit neerslachtig en somber voelde het grootste was bij de
follow-up meting. In de totale groep deelnemers (zie bijlage 14) is er iets meer ontwikkeling zichtbaar in
sombere en neerslachtige gevoelens. Daar geeft bij de instroommeting ongeveer 42% van de
deelnemers aan zich zelden of nooit neerslachtig of somber te hebben gevoeld in de afgelopen vier
maanden, tegenover zo’n 58% bij de follow-up meting.
Tabel 9. Algemeen geluksgevoel (n = 682)
Fase
M
SD
Instroom (T0)
6.8
2.1
Fase 0 (T1)
6.8
2.4
Fase 1 (T2)
7.2
1.9
Fase 2 (T3)
7.4
1.9
Fase 3 (T4)
6.9
1.1
Fase 4 (T5)
6.9
1.6
Follow-up (T6)
7.6
1.3

Ten slotte is gevraagd naar het algemene
geluksgevoel52, zie tabel 9. Ook hier is geen eenduidige
lijn zichtbaar in de loop van de methodiek. Wel valt het
op dat het algemeen geluksgevoel bij de follow-up
meting ruim hoger is dan bij de andere metingen. Ook
bij de totale groep deelnemers zien we dat.

In lijn met bovenstaande bevindingen laten de analyses uit onderdeel 2 (zie bijlage 15) zien dat er op
het gebied van gezondheid nauwelijks significante verschillen zijn tussen de groep in- en uitstromers
per fase. Alleen blijkt dat deelnemers die uit fase 2 stromen zich minder vaak somber en neerslachtig
voelen dan deelnemers die in fase 2 stromen. Voor de andere variabelen zijn geen significante
verschillen gevonden tussen de in- en uitstromers in een fase. In de analyses uit onderdeel 3 (zie
bijlage 15) worden geen significante verschillen gevonden voor fase 2, maar wel blijkt dat deelnemers
als ze in fase 1 stromen vaker somber en neerslachtig zijn dan als ze uit fase 1 stromen. Voor fase 4
wordt een onverklaarbaar effect gevonden; wanneer deelnemers uit fase 4 stromen geven ze aan vaker
dingen niet te kunnen doen door hun gezondheid dan wanneer ze de fase instromen. Deze ontwikkeling
is ook niet zichtbaar in figuur K1 in bijlage 14.

49

Vraagstelling: Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid noemen? Is deze:
Vraagstelling: Kon u in de afgelopen 4 weken door uw gezondheid uw bepaalde bezigheden niet
doen?
51 Vraagstelling: Hoe vaak voelde u zich in de afgelopen 4 weken [kalm en rustig/neerslachtig en
somber]?
52 Vraagstelling: Voelt u zich in het algemeen gelukkig? Geef een globale inschatting, hoe u zich in het
algemeen voelt (dus niet hoe u zich nu op dit moment voelt). Het getal 0 is de minimale score en 10 is
de maximale score.
50
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Figuur J. Gezondheid algemeen (n = 271)

Figuur K. Dingen niet doen door gezondheid
(n = 271)

100%
100%
80%
80%

60%
60%
40%

40%

20%

20%

0%

0%
Instroom Fase 0 (T1) Fase 1 (T2) Fase 2 (T3) Fase 3 (T4) Fase 4 (T5) Follow-up
(T0)
(T6)
Zeer goed

Goed

Gaat wel

Slecht

Zeer slecht

Instroom Fase 0 (T1) Fase 1 (T2) Fase 2 (T3) Fase 3 (T4) Fase 4 (T5) Follow-up
(T0)
(T6)

Weet niet / geen antwoord

Altijd

Vaak

Soms

Zelden

Nooit

Weet niet / geen antwoord

Figuur M. Neerslachtig en somber (n = 271)

Figuur L. Kalm en rustig (n = 271)
100%

100%

80%

80%

60%

60%

40%

40%

20%

20%
0%

0%
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Fase 0 (T1) Fase 1 (T2) Fase 2 (T3) Fase 3 (T4) Fase 4 (T5)
Vaak

Soms

Zelden

Nooit

Follow-up
(T6)

Weet niet / geen antwoord

Taalniveau
Ten slotte is gevraagd naar de eigen inschatting van het taalniveau van de statushouders. Ten eerste
is gevraagd naar de moeite die de statushouder heeft met het voeren van een gesprek in het
Nederlands53, zie figuur N.
Hoewel het aandeel
Figuur N. Moeite met Nederlands gesprek
statushouders dat nooit moeite
(n = 271)
heeft met een gesprek in het
100%
Nederlands relatief klein blijft,
80%
is duidelijk te zien dat het
60%
aantal deelnemers dat geen
40%
Nederlands spreekt of vaak
20%
moeite heeft met een gesprek
0%
in het Nederlands grofweg
Instroom Fase 0
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4 Follow-up
afneemt naarmate men uit
(T0)
(T1)
(T2)
(T3)
(T4)
(T5)
(T6)
hogere fases stroomt. Bij de
Ik spreek geen Nederlands Ja, vaak moeite
uitstroom uit fase 4 lijkt een
kleine verstoring in dit patroon
Ja, soms
Nee, nooit
zichtbaar. Dit sluit aan bij de
Weet niet / geen antwoord
visie van de taalactiviteiten bij
Piëzo, waarin vooral gekozen
Figuur O. Moeite met Nederlands lezen
wordt voor de ontwikkeling van
(n = 271)
spreekvaardigheid. Een
vergelijkbaar patroon is
100%
zichtbaar wanneer we kijken
80%
naar de moeite die
60%
statushouders hebben met het
40%
lezen van Nederlands54 (figuur
20%
O), zij het iets minder duidelijk.
0%
Wederom lijkt de
Instroom Fase 0
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4 Follow-up
leesvaardigheid iets toe te
(T0)
(T1)
(T2)
(T3)
(T4)
(T5)
(T6)
nemen. Ook wat betreft
Ja, vaak
Ja, soms
Nee, nooit
Weet niet / geen antwoord
Nederlands schrijven55 (Figuur
P) zien we een kleine
verbetering in de loop van de
Figuur P. Moeite met Nederlands
methodiek. Opvallend is dat
schrijven (n = 271)
ook bij deze beide vragen de
100%
uitstroommeting fase 4 wat
80%
negatief afsteekt in het geheel.
60%
Daar lijkt een terugval te zijn in
40%
de moeite die men heeft met
20%
het Nederlands.
0%
Instroom Fase 0
(T0)
(T1)
Ja, vaak

Fase 1
(T2)

Ja, soms

Fase 2
(T3)

Nee, nooit

Fase 3
(T4)

Fase 4 Follow-up
(T5)
(T6)

Weet niet / geen antwoord

53

Vraagstelling: Heeft u, als u een gesprek in het Nederlands heeft, vaak, soms of nooit moeite met
de Nederlandse taal?
54 Vraagstelling: Heeft u bij het lezen vaak, soms of nooit moeite om de Nederlandse taal te begrijpen?
55 Vraagstelling: En heeft u moeite met het schrijven in het Nederlands?
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Desalniettemin moet worden opgemerkt dat deze groepen deelnemers niet per se met elkaar
vergelijkbaar zijn, dus hier kan ook een andere variabele een rol spelen.
Daarom zijn wederom analyses uitgevoerd om de in- en uitstromers uit elke fase met elkaar te
vergelijken (onderdeel 2, zie bijlage 15). Die laten zien dat alleen bij fase 1 verschillen zichtbaar zijn in
de ervaren moeite met de Nederlandse taal. Deelnemers die uit fase 1 stromen geven aan minder
moeite te hebben met het voeren van een gesprek in het Nederlands. Qua lezen en schrijven zijn er
voornamelijk minder uitstromende deelnemers die ‘vaak’ problemen hebben dan instromende
deelnemers. De uitstromers kiezen vaker voor de categorie ‘soms’. De analyses uit onderdeel 3 (zie
bijlage 15) laten alleen een significante positieve ontwikkeling zien in de moeite die deelnemers
hebben met Nederlands lezen gedurende fase 1. Belangrijke kanttekening hierbij is wel dat deze
analyses gaan over de totale groep deelnemers, bij wie minder effecten te verwachten zijn dan bij de
groep statushouders specifiek.
9.4 Samenvatting en conclusies
Middels een in PMsys ingebouwde vragenlijst die kon worden afgenomen bij elk in-, door- of uitstroommoment is de ontwikkeling in arbeidsparticipatie en opleiding, maatschappelijke participatie,
gezondheid en taalniveau van de deelnemers in kaart gebracht. Tijdens de onderzoeksperiode zijn er
685 vragenlijsten ‘valide’ ingevuld; een respons van 41.5% (62.1% als de instroom niet wordt
meegerekend56). Hieronder worden de belangrijkste resultaten voor statushouders toegelicht.
De meeste ontwikkeling is zichtbaar in arbeidsparticipatie en opleiding. Waar bij de instroom slechts
12% van de responderende statushouders betaald werk heeft, is dit bij de follow-up meting gegroeid
tot 44%. De laatste groep werkt gemiddeld 23 uur per week. Het is lastig deze cijfers te vergelijken
met een landelijk beeld, omdat het niet bekend is hoe lang de betreffende statushouders al in
Nederland zijn. In lijn hiermee groeit – vooral in de lagere fases – ook de ervaren kans op het vinden
van werk. Bij uitstroom uit fase 4 en follow-up lijkt dit iets lager; wellicht omdat men er in de ‘echte
wereld’ achter komt dat het niet gemakkelijk is om werk te vinden. Tijdens de methodiek (instroom t/m
uitstroom fase 3) groeit ook het aantal statushouders dat een opleiding doet, en de ervaren kans op
het doen van een opleiding. Bij de uitstroom uit fase 3 volgt 82% van de statushouders een opleiding.
Veel van hen doen de MBO1- of MBO2-opleiding die onderdeel uitmaakt van fase 4 van de methodiek
in Zoetermeer, waardoor de percentages weer dalen bij de uitstroom uit fase 4 (33%) en de follow-up
meting (19%). Desalniettemin blijft het percentage deelnemers dat een opleiding/onderwijs volgt veel
hoger dan de landelijke schatting van gemeenten dat dit voor 16% van de statushouders geldt (zie
hoofdstuk 5).
Wat betreft maatschappelijke participatie zijn de resultaten gering – althans wanneer we kijken naar
maatschappelijke participatie buiten het PiëzoCentrum. Statushouders gaan nauwelijks meer
deelnemen aan activiteiten of meer vrijwilligerswerk doen (naast wat ze doen op het PiëzoCentrum),
al daalt het aantal deelnemers dat geen gebruik maakt van voorzieningen enigszins. Dit is opvallend,
aangezien het bevorderen van maatschappelijke participatie een van de hoofddoelstellingen is van de
PiëzoMethodiek. Deze cijfers zijn ook slecht te rijmen met de verhalen die deelnemers vertelden in de
diepte-interviews (Deel III). Wellicht is dit verklaarbaar omdat alle benodigde voorzieningen in de buurt
zijn te vinden, men voldoende heeft aan de activiteiten en het vrijwilligerswerk op het PiëzoCentrum,
of men het te druk heeft om meer maatschappelijk te participeren.

56

Het betreft hier de meetmomenten T1 t/m T6. Bij de instroommeting is de respons relatief laag,
maar dit is ook niet de primaire focus van dit onderzoek (dat meer focust op de doorstroom van
deelnemers door de methodiek).
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Daarnaast verandert er weinig in het contact met vrienden of kennissen, maar lijken statushouders in
de loop van de methodiek iets meer contact te hebben met buren of mensen uit de buurt. Er zijn geen
vergelijkbare landelijke cijfers gevonden over de maatschappelijke participatie van statushouders.
Ook in de gezondheid van statushouders zijn weinig ontwikkelingen zichtbaar. Al bij de instroom is
hun gezondheid relatief goed en dit blijft vrij constant over de verschillende meetmomenten. Slechts
kleine aantallen deelnemers geven aan dat hun gezondheid over het algemeen slecht tot zeer slecht
is, dat ze vaak tot altijd dingen niet kunnen doen vanwege hun gezondheid, dat ze zich zelden of nooit
kalm en rustig voelen en dat ze zich vaak tot altijd neerslachtig en somber voelen. Het valt wel op dat
bij bijna alle vragen de score op de follow-up meting het meest positief is. Het gemiddelde algemeen
geluksgevoel van statushouders schommelt tussen de 6.8 en 7.6 en is relatief het laagst in fase 3 en
4. Dit kan ermee te maken hebben dat deelnemers in die fases meer ‘belast’ worden; ze moeten meer
verantwoordelijkheid nemen en hard werken, soms nog naast een gezinsleven. Dat kan druk en
confronterend zijn. Bij de follow-up meting is het geluksgevoel weer het grootst. Dat statushouders
hun gezondheid als relatief goed noemen is opvallend gezien de landelijke kennis over de slechte
gezondheidssituatie van statushouders. We verwachten daarom dat hier sprake is van een
vertekening, wellicht vanwege sociaalwenselijk antwoorden.
De taalvaardigheid van statushouders lijkt toe te nemen. Vooral in de spreekvaardigheid, waar in de
PiëzoMethodiek de meeste aandacht aan wordt besteed, is een duidelijke ontwikkeling te zien. Het
gaat hier wel om de eigen inschatting van de deelnemers – maar dit is juist ook interessant omdat in
de methodiek wordt aangewakkerd dat statushouders Nederlands durven te spreken, schrijven en
lezen. Interessant is dat deze ontwikkeling in fase 1 ook bij de totale deelnemersgroep te zien is. Ook
buiten de doelgroep statushouders bevinden zich deelnemers die in fase 1 hun Nederlands niveau
opkrikken (bijvoorbeeld ‘oudkomers’). Opvallend is daarnaast de kleine terugval die zichtbaar is bij de
uitstroommeting in fase 4. Wellicht realiseren statushouders zich dan dat hun taalontwikkeling nog niet
klaar is bij uitstroom uit deze fase, en hun Nederlands nog steeds verder moet verbeteren om
volwaardig mee te kunnen doen in de maatschappij.
In het algemeen kan worden geconcludeerd dat de deelnemers in de loop van de PiëzoMethodiek
zeker ontwikkelingen doormaken, maar dat het gaat om kleine stappen waarin sprake is van veel
diversiteit. Gezien de achtergrond van de deelnemersgroep zijn zulke stappen echter niet
onbelangrijk. Omdat het aantal in-, door- en uitstroommomenten tijdens de onderzoeksperiode veel
kleiner is dan verwacht, was het vaak niet mogelijk om naar de ontwikkeling van dezelfde deelnemers
over tijd te kijken, of vergelijkingen te maken tussen verschillende groepen deelnemers. Wanneer in
de komende jaren meer gegevens van deelnemers worden verzameld, is het wellicht mogelijk om
deze ontwikkelingen beter in beeld te brengen.
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Deel V
Positieve punten,
aandachtspunten &
aanbevelingen
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10
10.1

Positieve punten, aandachtspunten en aanbevelingen
Inleiding

In delen III en IV van deze rapportage zijn we ingegaan op de onderzoeksvragen naar de effectiviteit
en de werkzame mechanismen van de PiëzoMethodiek. In het laatste deel van deze eindrapportage
gaan we in op de vraag hoe de werking van de PiëzoMethodiek in stand gehouden en nog verder
verbeterd zou kunnen worden. Zo kan de effectiviteit voor deelnemers in het algemeen en de nieuwe
statushouders in het bijzonder geoptimaliseerd worden.
Tijdens de interviews met de statushouders hebben we daarom zowel gevraagd naar wat er goed
werkt aan de PiëzoMethodiek, als naar wat nog niet zo goed werkt en (nog) beter kan. Hetzelfde geldt
voor de stakeholderinterviews met de bedenkers van de PiëzoMethodiek en de vertegenwoordigers
vanuit de gemeente, afdelingen Samenleving en Werk, Zorg en inkomen en vluchtelingenwerk. Ook
tijdens de leerwerkplaatsen met de uitvoerders van de PiëzoMethodiek is per fase gevraagd wat goed
werkt (jubelmuur) en wat (nog) niet goed werkt (klaagmuur). Verder zijn deze vragen nog een keer in
het bijzonder aan de orde gekomen op een drietal extra leerwerkplaatsen met
samenwerkingspartners, oud-deelnemers (statushouders) en de werknemers van Stichting Piëzo 57.
Tijdens deze leerwerkplaatsen hebben we ook gezamenlijk nagedacht over verbetervoorstellen. Tot
slot komen sommige verbetersuggesties voort uit de literatuurstudie (zie ook hoofdstuk 5).
Veel van de genoemde positieve punten komen overeen met de werkzame mechanismen die al
eerder in deze rapportage aan bod zijn gekomen. Deze worden in dit hoofdstuk grotendeels buiten
beschouwing gelaten. In dit hoofdstuk beschrijven we aanvullende zaken die goed werken aan de
methodiek, de meest genoemde aspecten die volgens de respondenten nog aandacht behoeven en
aanbevelingen om hiermee aan de slag te gaan. In de laatste paragraaf over de doelgroep, wordt
specifiek ingegaan op de vraag waarin de methodiek voor de nieuwe statushouders nog specifieker
vorm gegeven zou kunnen worden om de kans op succes voor hen te vergroten.
Algemeen is het belangrijk op te merken dat veel van de verbetersuggesties wellicht bijdragen aan
verdere structurering of professionalisering van de PiëzoMethodiek. Tijdens de leerwerkplaats met de
samenwerkingspartners werd daarbij opgemerkt dat hier een spanningsveld heerst. De kracht van de
PiëzoCentra en hun medewerkers is juist ook de informele sfeer, het hart en de intentie om steeds
elke vraag zo goed mogelijk op te pakken. Juist daardoor worden doelgroepen bereikt die andere
hulpverleningsorganisaties soms moeilijker aan zich weten te binden. Het is dus de kunst om na te
gaan hoe het ontwikkelingsgerichte karakter van de PiëzoMethodiek voor de deelnemers
geoptimaliseerd kan worden, zonder dat de werkprocessen zo ingekaderd raken dat de ziel uit de
methodiek verdwijnt.
10.2

De individuele trajectbegeleiding

Vanuit alle kanten is er ontzettend veel waardering voor het werk van de trajectbegeleiders,
vrijwilligers en Bezoekmannen en -vrouwen in de PiëzoMethodiek. Als rode draad door de
verschillende paragrafen in hoofdstuk 7 blijkt dat deelnemers op de PiëzoCentra echt gastvrijheid,
aandacht en zorg ervaren. Op de extra leerwerkplaatsen wordt dit beeld bevestigd door
samenwerkingspartners, klantmanagers van de gemeente en andere organisaties. De grote
betrokkenheid en warme begeleiding van de medewerkers van Stichting Piëzo worden door allen
herkend. De trajectbegeleiders zijn aanwezig op de centra en spreken iedereen regelmatig informeel
(of formeel als nodig) aan. Zowel oud-deelnemers als samenwerkingspartners roemen de
beroepskrachten om hun daadkracht en het creatief denken in mogelijkheden en oplossingen.
57

Zie bijlage 8 voor een omschrijving van de inhoud en aanwezigen per leerwerkplaats.
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Tegelijkertijd wordt duidelijk dat voor sommige deelnemers een meer gestructureerde manier van
individuele begeleiding, met vaste contactmomenten, wenselijk is. Zoals in 6.4 beschreven, vindt de
individuele trajectbegeleiding doorgaans weinig systematisch plaats. Medewerkers van Stichting Piëzo
geven aan dat dit het geval is omdat er maatwerk geleverd wordt. Waar de ene deelnemer soms wel
drie keer per week een intensief gesprek nodig heeft, heeft een ander voldoende aan een aantal keer
per jaar. Dit kan er toe leiden dat bij deelnemers die zelf minder snel aan de bel trekken, problemen of
behoeftes soms niet aan het licht komen. Ook zouden deelnemers soms graag nog wat meer stilstaan
bij hun toekomstplannen en wat ervoor nodig is om die te bereiken. De begeleiding van het lerend
vrijwilligerswerk binnen Piëzo wordt positief gewaardeerd, evenals de grote inspanning die Stichting
Piëzo levert in de begeleiding bij opleidingen. Als het gaat om de zoektocht naar een reguliere
opleiding of werk dan geven meerdere deelnemers aan hierin graag meer ondersteuning te krijgen.
Het is echter de vraag in hoeverre Stichting Piëzo hier zelf een rol in moet vervullen, en in hoeverre dit
een taak is voor andere organisaties binnen de gemeente, zoals het Werkgeversservicepunt (WSP).
De trajectbegeleiders geven tijdens de leerwerkplaatsen bij diverse fasen aan een uitdaging te
ervaren rondom de tijdsinvestering die individuele trajectbegeleiding vraagt en het aantal deelnemers
dat actief is binnen de PiëzoCentra. Daarnaast hebben zij ook taken rondom het organisatorisch
draaiende houden van de PiëzoCentra – samen met lerend vrijwilligers. Dit kan ten koste gaan van de
inspanning die het vergt om deelnemers ook buiten de PiëzoCentra te begeleiden naar een passende
externe plaats. Daarnaast zijn verantwoordelijkheden rondom de begeleiding soms verdeeld, met
aparte trajectbegeleiding, begeleiding van intern en extern vrijwilligerswerk, begeleiding bij stage en
opleiding, ondersteuning van PiëzoMaatjes en begeleiding van eventuele andere organisaties die bij
de deelnemers over de vloer komen. Hoewel deze verdeling goed kan zijn en door deelnemers en
uitvoerders niet als probleem is benoemd, is de betrokkenheid van teveel verschillende begeleiders
per deelnemer wel een risico voor de continuïteit en doorgaande ontwikkeling van deelnemers – zo
weten we ook uit literatuur58. Ten slotte geven trajectbegeleiders aan dat de persoonlijke situatie van
sommige deelnemers erg complex is. Zij ervaren dat ze te weinig tijd hebben om daarin voor deze
deelnemers voldoende te kunnen betekenen, terwijl het niet altijd mogelijk is hen snel genoeg over te
dragen aan andere hulpverlenende organisaties.
Om met bovenstaande aandachtspunten om te gaan, zijn verschillende verbeteracties gesuggereerd
op de leerwerkplaatsen:
- Meer tijd voor individuele trajectbegeleiding: een uitgebreide intake, ontwikkelgesprekken
tussendoor en maatwerk. Wellicht is een meer gestructureerde werkwijze met vaste
contactmomenten hiervoor voldoende, maar misschien is extra personeel nodig.
- Het meer en meer gestructureerd inzetten van PiëzoMaatjes in fase 2, 3 en 4 rondom
concrete, individuele vragen van deelnemers; in fase 1 zou, wellicht meer groepsgewijs
gekoppeld aan de (taal)activiteiten, ook gewerkt kunnen worden met PiëzoMaatjes.
- Een grotere rol voor vrijwilligers in de trajectbegeleiding.
- Gezien de grote verantwoordelijkheid die hoort bij trajectbegeleiding of maatje zijn, is het
essentieel dat deze vrijwilligers hier goed getraind voor en begeleid in worden. Dit gebeurt
wel, maar bij de PiëzoMaatjes is het een aandachtspunt gebleken dat er meer behoefte is aan
deskundigheidsbevordering, zoals extra intervisie.
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Uitvoerders van de PiëzoMethodiek geven expliciet aan dat zij dit aandachtspunt niet herkennen.
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10.3

Ontwikkelingsgericht

De PiëzoCentra worden ervaren als een plek waar je veel kunt leren. Of zoals een deelnemer het
uitdrukte: de PiëzoMethodiek helpt je om je vleugels uit te kunnen slaan. Via activiteiten,
vrijwilligerswerk, stages en opleidingen kunnen deelnemers zich op allerlei vlakken ontwikkelen.
Uitvoerders geven aan dat er steeds meer en steeds uiteenlopender ontwikkelmogelijkheden worden
gecreëerd. Begeleiding en intervisie rondom vrijwilligerswerk en stages helpen hierbij. Tegelijkertijd
vraagt een optimaal leerproces om een zorgvuldige match tussen wat de deelnemers al kunnen, wat
ze willen ontwikkelen en de educatieve activiteiten of het lerend vrijwilligerswerk. Diverse deelnemers
ervaren het niveau van bijvoorbeeld de taallessen in fase 1 of de opleidingen in fase 4 als te hoog of
juist te laag. Ook wat betreft het vrijwilligerswerk of de stage wordt door deelnemers regelmatig
aangegeven dat ze er al snel weinig meer van leren. Hier kunnen verschillende zaken spelen. Ten
eerste is het de vraag om welke vaardigheden dit gaat. In de MBO1-opleiding staan het ontwikkelen
van werknemersvaardigheden, persoonlijke ontwikkeldoelen en taal- en rekenen centraal. Op MBO2niveau beginnen deelnemers met een basis beroepsontwikkeling, dus met het aanleren van
vaardigheden die direct aansluiten bij een wensberoep. Binnen het lerend vrijwilligerswerk neemt het
leren van ‘soft skills’, die nodig zijn in de beroepspraktijk, een belangrijke plek in. Het kan zijn dat
deelnemers dit minder als relevant herkennen of ervaren. In sommige culturen is het werken aan
individuele persoonlijke ontwikkeling, zoals geboden wordt in het programma Vrouw In Actie, zelfs
helemaal vreemd. Voor veel deelnemers die uit de methodiek stromen is de stap naar regulier werk
nog groot, en is het de vraag hoe zij in vrijwilligerswerk, opleiding en stages beter kunnen worden
voorbereid op de arbeidsmarkt. Wellicht zijn hier extra externe vrijwilligers- en stageplekken, of meer
en/of systematischer trajectbegeleiding noodzakelijk.
Trajectbegeleiders zelf geven tijdens de leerwerkplaatsen aan dat PMsys nog meer benut kan worden
om de ontwikkeling van deelnemers inzichtelijk te maken. Daarnaast zou het wellicht goed zijn om
samenwerkingspartners te laten meekijken in en werken met PMsys 59. Ook erkennen zij dat er
behoefte is aan meer verschillende niveaus in de activiteiten en het lerend vrijwilligerswerk binnen de
PiëzoCentra. Tegelijkertijd geven zij aan dat het voor sommige deelnemers soms onvoldoende
duidelijk is wat qua eigen verantwoordelijkheid in de ene fase meer van hen verwacht wordt ten
opzichte van de voorgaande fase en/of ze worden daar nog onvoldoende op aangesproken. Zowel
samenwerkingspartners als uitvoerders uitten hun zorg dat de kracht van de PiëzoCentra, namelijk dat
ze een warm bad bieden aan deelnemers die door ontwrichtende gebeurtenissen vaak sterk
geïsoleerd zijn geraakt, tegelijkertijd ook belemmerend kan werken voor de ontwikkeling van
deelnemers die daardoor soms het liefst op het PiëzoCentrum actief blijven of geen volgende stap
zetten (fase doorschuiven) in hun ontwikkeling.
Omdat het ontwikkelingsgerichte karakter van de PiëzoMethodiek bijzonder belangrijk gevonden
wordt, zijn er door de deelnemers van de extra leerwerkplaatsen veel verbeteracties gesuggereerd:
- Meer systematisch ontwikkelgesprekken, bijvoorbeeld bij de overgang van de ene fase naar
de volgende. Die overgangsmomenten kunnen meteen worden ‘gevierd’, zodat de
ontwikkelstap bewust gemaakt wordt (piketpaaltjes).
- Maak de meerwaarde van de volgende fase voor de deelnemer nog duidelijker, zodat hij/zij
gemotiveerd is om door te stromen en weet wat van hem/haar verwacht wordt.
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Bijvoorbeeld klantmanagers van de gemeente of PiëzoMaatjes. In PMsys zijn mogelijkheden
waarbij externe samenwerkingspartners beveiligd – en met expliciete toestemming vooraf van de
deelnemer – toegang hebben tot eigen deelnemers/klanten in PMsys. Zo kunnen zij bijvoorbeeld
volgen welke leerdoelen geformuleerd zijn en welke activiteiten worden bezocht.
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10.4

Explicieter maken welke vaardigheden een deelnemer aan het ontwikkelen is, bijvoorbeeld
door middel van een ontwikkelplan per deelnemer, of het eveneens in de andere fases
inzetten van (een aangepaste versie van) het ontwikkelpaspoort dat momenteel gebruikt wordt
in fase 3.
Aan de hand daarvan een portfolio opbouwen van opgedane werknemersvaardigheden, zodat
deze zichtbaar worden voor externe samenwerkingsorganisaties en toekomstige werkgevers.
PMsys beter benutten om zicht te houden op de begeleidingstrajecten en de verdere
ontwikkeling naar een volgende fase door samenwerkingspartners er ook in laten werken.
Bij de zeswekelijkse overleggen van de trajectbegeleiders ook intervisie/casusbesprekingen
invoeren om een gedeeld beeld te krijgen van wanneer iemand toe is aan een volgende fase,
wat je van iemand in termen van belastbaarheid kunt vragen, wanneer je meer moet sturen of
juist meer vrij moeten laten, etc. (nu gebeurt dan meer informeel buiten de overleggen om).
In hogere fases meer durven te verwachten van deelnemers dan nu soms nog het geval is,
om hen voor te bereiden op extern lerend vrijwilligerswerk, stages en de arbeidsmarkt.
Voor een goede ontwikkeling zijn nog meer en intensievere taallessen/oefening nodig.
Om lerend vrijwilligers fase 3 en stagiaires fase 4 bij extern vrijwilligerswerk zo goed mogelijk
te matchen, is het bij de plaatsing van deelnemers belangrijk om goed te kijken naar de
werknemersvaardigheden en het taalniveau van deelnemers en aan
verwachtingsmanagement te doen. Zo worden teleurstellingen voorkomen.
Soort vacaturebank maken van werkzaamheden die je als lerend vrijwilliger kunt doen, zodat
overzicht ontstaat en gericht gekozen en geplaatst wordt op basis van talenten en al
bestaande vaardigheden.
Tel slotte kan het nodig zijn om meer vrijwilligers- en stageplekken te creëren. Daarover staat
meer in paragraaf 10.5.
Mens- en talentgericht

De meeste geïnterviewde deelnemers voelen zich echt als mens gezien en gewaardeerd. Daarbij
wordt regelmatig geïnformeerd naar wat de deelnemers zelf leuk vinden om te doen. Ook zijn er in
paragraaf 6.3 mooie voorbeelden van activiteiten (een Afghaanse kook- en eetgroep of de groep
Topvrouwen) of plekken voor lerende vrijwilligerswerk (dierenwinkel, kinderboerderij of badmeester)
die gecreëerd worden op het moment dat daar behoefte aan blijkt te zijn. Daardoor krijgen deelnemers
ook een beter beeld van wat bijvoorbeeld een bepaald wensberoep inhoudt.
Wel gaven deelnemers aan dat zij niet altijd een uitgebreide intake hebben gehad waarin hun wensen
en talenten werden uitgevraagd. Dit is opvallend, want medewerkers van Stichting Piëzo gaan bij alle
nieuwe statushouders op huisbezoek. Tegelijkertijd geven trajectbegeleiders aan dat het soms lastig
is om een goed beeld te krijgen van wat deelnemers willen doen en kunnen. Soms moeten zij eerst
vertrouwen winnen en deelnemers dingen laten uitproberen. Maar ook in de loop van de methodiek
missen sommige deelnemers gesprekken over waar ze zich naartoe willen ontwikkelen en hoe ze hun
toekomst zien.
Samenwerkingspartners vragen zich af of het aanbod van activiteiten, lerende vrijwilligerswerk en
stageplekken binnen en buiten de PiëzoCentra in de praktijk niet te veel leidend is in plaats van de
wensen en talenten van de deelnemers. De uitvoerders zelf benoemen tijdens de leerwerkplaatsen
dat het echt de kunst is om een goed actueel overzicht te hebben en behouden van alle
mogelijkheden in de stad en binnen alle PiëzoCentra, die je bij de deelnemers onder de aandacht kunt
brengen. Tegelijkertijd ervaren zij soms een spanningsveld tussen de hooggespannen verwachtingen
die deelnemers op basis van hun opleiding en werkervaring in het land van herkomst hebben en wat
de samenleving hier hen te bieden heeft. Het is dan echt een uitdaging toch iets te vinden dat bij de
wensen van de deelnemers aansluit. Een vergelijkbaar spanningsveld bestaat soms tussen de
talenten en wensen van deelnemers en waar vraag naar is op de arbeidsmarkt.
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Gesuggereerde verbeteracties:
- Een mens- en talentgerichte begeleiding vraagt om een goede intake, gebaseerd op
motiverende gespreksvoering. Een meer gestandaardiseerde aanpak/tool kan hierbij helpen.
- Bij een intake thuis duidelijker kenbaar maken dat vrijwilligers en medewerkers werkzaam zijn
bij Stichting Piëzo, bijvoorbeeld door duidelijke kaartjes met logo achter te laten met uitleg.
- Na een intake thuis, samen met de deelnemer een afspraak maken met de trajectbegeleider
op het centrum en zorgen voor een duidelijke overdracht (fase 0 naar 1).
- Als er in de intakefase door actuele problemen die urgent om aandacht vragen onvoldoende
ruimte is om wensen- en talenten te bespreken, is het belangrijk dit in een later stadium
alsnog op te pakken en regelmatig evaluatiemomenten in te plannen om hierop terug te
komen. Op één PiëzoCentrum is dit al ingevoerd.
- Breng focus aan door deelnemers een top 3 aan talenten op te laten stellen en op basis
daarvan de fases verder invulling te geven.
- Voor de mens- en talentgerichte begeleiding is een optimale inzet van het grote netwerk van
Stichting Piëzo van belang. Uitbreiding van externe vrijwilligersplekken is wenselijk.
- Het beeld dat deelnemers van bepaalde sectoren hebben is soms geënt op hoe het in het
eigen land georganiseerd is. Het is belangrijk om bij het mens- en talentgerichte werken
vroegtijdig aan verwachtingsmanagement te doen. Hiervoor kunnen bijvoorbeeld eerder
snuffelstages georganiseerd worden.
- Kijk zowel hoe je kunt aansluiten bij de wensen en talenten van de deelnemers als hoe je kunt
aansluiten bij de arbeidsmarkt; vooral in de hogere fases van de methodiek.
10.5

Lerend vrijwilligerswerk of stages: meer externe plaatsen

In fase 3 doen deelnemers meer verantwoordelijk en uitdagend lerend vrijwilligerswerk dan in fase 2.
Dat kan in het PiëzoCentrum zelf of extern. Hetzelfde geldt voor de stages in fase 4, hoewel daarbij
wel het streven is dat de stage zoveel mogelijk extern plaats vindt. Op de leerwerkplaatsen geven
uitvoerders aan dat extern vrijwilligerswerk of stage voor veel deelnemers echt een grote stap is.
Sommigen van hen komen de wijk maar lastig uit, of krijgen het met de verantwoordelijkheden aan het
thuisfront niet georganiseerd. In die situaties past het soms beter om meer verantwoordelijk
vrijwilligerswerk te doen op het PiëzoCentrum, en kan iemand daarbij al voldoende leren.
Uit paragraaf 6.3 blijkt dat één van de geïnterviewde statushouders extern lerend vrijwilligerswerk
heeft gedaan. De geïnterviewden die in fase 4 een stage doen, deden dat ook vooral op het
PiëzoCentrum. Tegelijkertijd geven meerdere deelnemers aan een voorkeur te hebben gehad voor
een externe stageplek, omdat ze denken dat het hen qua werknemersvaardigheden en werkervaring
mogelijk beter voorbereidt en meer kans geeft op betaald werk. Ook tijdens de leerwerkplaatsen met
de uitvoerders kwam aan de orde dat zij graag nog meer specifiekere werkplekken buiten de
PiëzoCentra zouden willen kunnen aanbieden en hierover tot betere afspraken met netwerkpartners
zouden willen komen.
Gesuggereerde verbeteracties:
- Zorg niet alleen voor meer externe plekken voor lerend vrijwilligerswerk en stages, maar ook
voor werkzaamheden op meer verschillende niveaus, zodat deelnemers die (op een gegeven
moment) toe zijn aan meer uitdaging die krijgen en/of regelen. Het inzetten van een
ontwikkelmakelaar kan hierbij helpen. Die kan meer vrijwilligersplekken creëren, zodat er
meer bewustzijn komt van ontwikkelingsgericht vrijwilligerswerk bij partners in de stad. Ook is
het wellicht mogelijk meer werkzaamheden vanuit Stichting Piëzo ‘buitenshuis’, zoals de
bestaande klussendienst, te creëren.
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10.6

Het leerwerkloket en het Werkgeversservicepunt zouden nog meer bekendheid kunnen
genereren voor de PiëzoMethodiek en de vrijwilligers/stagairs die zij kunnen leveren bij
werkgevers. Ook zouden zij werkgevers nog meer proactief kunnen benaderen (ook buiten
Zoetermeer). Stichting Piëzo kan hier zelf ook een rol in spelen door zich zichtbaarder te
maken bij die organisaties.
De PiëzoMethodiek is soms nog te onbekend bij samenwerkingspartners: het is belangrijk om
te laten weten hoe waardevol de methodiek voor de deelnemers is. Hiervoor zouden
bijvoorbeeld rondleidingen of belevingsbezoeken op de PiëzoCentra georganiseerd kunnen
worden.
Meer PR zodat het aantal netwerkpartners waar deelnemers voor extern vrijwilligerswerk of
een stage terecht kunnen toeneemt. Hiertoe zouden ook deelnemers als ambassadeur
ingezet kunnen worden.
Breid, in samenwerking met het Werkgeversservicepunt, het netwerk uit naar bedrijven uit
tekortsectoren ofwel bedrijven met kansberoepen. Er ligt dan een wederzijds belang bij het
organiseren van plekken voor lerend vrijwilligerswerk of stages.
Zorg voor professioneel netwerkbeheer van bestaande en nieuwe netwerkpartners, het zou
goed zijn wanneer voor fase 3 een ontwikkelmakelaar ingesteld wordt.
Extern lerend vrijwilligerswerk of stage: de samenwerking

Er zijn veel positieve ervaringen met extern lerend vrijwilligerswerk of stages, getuige de verhalen van
deelnemers en medewerkers op de leerwerkplaatsen. Ook samenwerkingspartners geven aan dat de
samenwerking met medewerkers van Stichting Piëzo erg prettig is. Zij bieden een stukje extra
begeleiding en denken mee wanneer deelnemers bepaalde vaardigheden missen die nodig zijn voor
het vrijwilligerswerk. Zij zijn daarom ook meer bereid om zelf aanpassingen te doen voor de
deelnemers. Ook benoemen zij dat Stichting Piëzo haar netwerk goed inzet; ze weten de partijen met
wie ze samen kunnen werken goed te vinden en zijn een erg gewaardeerde partner in het netwerk.
Toch staat de in paragraaf 7.3 beschreven ervaring van een deelnemer niet op zichtzelf. Deze
deelnemer gaf over haar vrijwilligerswerk op een kinderboerderij aan dat de behoeften van de
kinderboerderij meer leidend zijn voor welke werkzaamheden zij doet dan haar eigen leerproces. Ook
medewerkers van Stichting Piëzo geven aan dat deelnemers door hun netwerkpartners soms teveel
als uitvoerders van vrijwilligerswerk worden gezien en onvoldoende worden begeleid in hun
ontwikkeling. Er is blijvend aandacht nodig om de ontwikkelingsgerichte visie van de PiëzoMethodiek
tot een gedeelde visie te maken. Daarnaast zijn sommige netwerkpartners minder vertrouwd met
doelgroepen met een migrantachtergrond en de extra aandacht die dat vergt. In dat licht is het
aandachtpunt dat zowel door de trajectbegeleiders van de PiëzoCentra als de samenwerkingspartners
wordt genoemd extra belangrijk, namelijk dat de inhoudelijke afstemming rondom de deelnemers,
bijvoorbeeld in de vorm van driehoeksgesprekken, soms nog beter kan. Voor de continuïteit en
doorgaande ontwikkeling van de deelnemers wordt dit erg belangrijk gevonden.
Gesuggereerde verbeteracties:
- Start bij de samenwerking met elke nieuwe netwerkpartner met een duidelijke uitleg over de
PiëzoMethodiek en de achterliggende visie (eventueel in de vorm van een workshop voor
meerdere nieuwe netwerkpartners samen) en zorg voor overeenstemming hierover.
- Vooraf over en weer expliciet aan verwachtingsmanagement doen en deze verwachtingen ook
toetsen aan de reële mogelijkheden van de netwerkpartner.
- Verwachtingsmanagement over individuele deelnemers richting samenwerkingspartners is
belangrijk zodat deelnemers niet overvraagd of niet voldoende uitgedaagd worden.
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Structuur aanbrengen in onderlinge afstemming door op regelmatige basis een
driehoeksgesprek te organiseren. Al bij de start van een traject kunnen afspraken gemaakt
worden, welke indien nodig tussentijds bijgesteld worden: wat wordt op welk moment
geëvalueerd, waar werkt de deelnemer in de tussentijd aan en wie neemt daarbij welke
begeleiding op zich?
De PiëzoMethodiek binnen het gemeentelijk beleid en de gemeentelijke
samenwerking

Zoals in paragraaf 2.7 beschreven staat is een nadrukkelijk uitgangspunt van de PiëzoMethodiek dat
deze is ingebed in het totaalaanbod van activiteiten en trajecten binnen de gemeente. Deelnemers
vertellen tijdens de diepte-interviews sporadisch ook over de begeleiding die zij van anderen krijgen,
zoals VluchtelingenWerk en de afdeling Werk, Zorg en Inkomen van de gemeente. Vooral bij het
vinden van werk vervullen de klantmanagers voor hen een belangrijke rol. In de verhalen van de
geïnterviewden gaat het dan meestal om een leerwerktraject bij een bedrijf. Desbetreffende
respondenten zelf benoemden het hebben van meerdere begeleiders en trajecten niet perse als
problematisch. Ook de uitvoerders geven aan dat klantmanagers de deelnemers regelmatig
voldoende tijd en ruimte bieden – bijvoorbeeld voor een opleiding. Andersom geeft een klantmanager
van de gemeente aan dat hij al zijn klanten bij Stichting Piëzo kwijt kan, en dat hij heel prettig contact
met medewerkers van Stichting Piëzo heeft.
Tijdens de leerwerkplaatsen met de uitvoerders van de PiëzoMethodiek en de
samenwerkingspartners werd nadrukkelijk benoemd dat de onderlinge samenwerking nog voor
verbetering vatbaar is. Volgens hen is deelname aan meerdere trajecten van verschillende
organisaties binnen de gemeente soms lastig en kan het averechts werken voor deelnemers, zeker
voor statushouders van wie in korte tijd veel gevraagd wordt. Ook gaat bureaucratie en regel- en
wetgeving soms ten koste van de ontwikkeling van deelnemers. Zoals in paragraaf 2.7 te lezen is
vallen deelnemers, zoals statushouders, tegenwoordig eerder onder de klantmanagers Werk en
Inkomen dan de klantmanagers Zorg en Inkomen. En voor deze deelnemers wordt deelname aan de
PiëzoMethodiek vanuit de klantmanagers meestal niet als het meest passend gezien, terwijl zij zich in
praktijk vaak wel melden bij de PiëzoCentra. Dit zijn immers algemene voorzieningen in de wijk waar
wijkbewoners elkaar mee naar toe nemen en mee gaan doen. De mate waarin er vervolgens
afstemming plaats vindt tussen de klantmanagers en de trajectbegeleiders varieert sterk, maar kan
voor sommigen verbeterd worden. Ook zijn, zoals in paragraaf 10.1 al ter sprake kwam, heldere
afspraken rondom wie wat doet in de begeleiding naar een reguliere opleiding of arbeid en een warme
overdracht belangrijk. Deelnemers missen hierin nu soms ondersteuning.
Tot slot moet de gemeentelijke financiering trajectbegeleiders in staat stellen om de mens-, talent- en
ontwikkelingsgerichte visie en werkwijze van de PiëzoMethodiek echt in de praktijk te kunnen laten
brengen. Het aantal deelnemers per trajectbeleider is erg groot. Ook dat raakt aan hoe de financiering
binnen de gemeente georganiseerd is en welke keuzes Stichting Piëzo vervolgens met de
beschikbare middelen maakt. Volgens meerdere samenwerkingspartners zou de (meerwaarde van)
PiëzoMethodiek richting de gemeente nog meer een gezicht moeten krijgen.
Gesuggereerde verbeteracties:
- Voor deelnemers met een uitkering kunnen betere afspraken tussen de trajectbegeleiders
binnen de PiëzoMethodiek en de klantmanagers van de gemeente gemaakt worden over de
vaardigheden die de deelnemers missen om de arbeidsmarkt op te gaan, de doelen en het
plan van aanpak die passen binnen de rechten en plichten die de deelnemers hebben.
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Driegesprekken met de statushouder, trajectbegeleider van Stichting Piëzo en de
klantmanager van de gemeente kunnen hiervoor worden ingezet. Klantmanagers gaven aan
dat dit nu nog niet altijd gebeurt en dat dit ook belangrijk is voor het signaleren van
stagnerende ontwikkeling, uitval of andere problemen.
Het zou mooi zijn wanneer flexibel (opleidings- of ontwikkel)budget beschikbaar is waarmee
trajectbegeleiders in afstemming met de klantmanagers kunnen inspelen op wat voor de
deelnemers nodig is.
Maak via een productenboek of certificering inzichtelijk wat Stichting Piëzo allemaal voor de
deelnemers betekent.
Organiseer regelmatig een werkbezoek voor de klantmanagers, gemeenteraad en/of het
college B&W op diverse PiëzoCentra zodat zij beter begrip krijgen voor wat de
PiëzoMethodiek inhoudt en voor de deelnemers kan betekenen. Stel een ambassadeur aan
die Stichting Piëzo richting gemeente en samenwerkingspartners een gezicht geeft.
Maak inzichtelijk welke kosten de preventieve aanpak van de PiëzoMethodiek bespaart zodat
Stichting Piëzo wellicht van meer verschillende subsidieregelingen gebruik kan maken
Werk

De meeste geïnterviewde deelnemers hebben een enorme drive om aan betaald werk te komen (zie
ook paragraaf 6.3). Ze willen graag werken en niet afhankelijk zijn van een uitkering. Uit de
kwantitatieve analyses blijkt ook dat het redelijk wat deelnemers lukt om betaald werk te vinden. Ze
krijgen daarbij ook daadwerkelijk soms hulp van de medewerkers van Stichting Piëzo. Zo vertelt een
trajectbegeleider over de salami-tactiek: plakje voor plakje zorgen ze er samen voor dat de deelnemer
die hele worst krijgt.
Dit past in het plaatje uit paragraaf 7.8, dat dat de stap naar werk voor de meeste deelnemers niet
makkelijk te maken is. Dat is ook de constatering van trajectbegeleiders, samenwerkingspartners en
oud-deelnemers tijdens de leerwerkplaatsen: met name voor mensen met een heel laag of juist hoog
opleidingsniveau in eigen land blijft ook na het doorlopen van de PiëzoMethodiek de stap naar werk
groot. Een MBO1/2 opleiding en de aangeleerde vaardigheden in lerend vrijwilligerswerk zijn niet altijd
voldoende om op de arbeidsmarkt in te kunnen stromen. Doorstroom naar werk in fase 4 is voor
deelnemers vaak lastig omdat veel functies waar deelnemers vroeger voor in aanmerking kwamen
tegenwoordig op vrijwillige basis ingevuld worden (denk aan gastvrouw in het ziekenhuis). Zoals in
voorgaande paragrafen al geconstateerd is, zou voor veel deelnemers meer begeleiding naar een
reguliere opleiding, externe stage en/of betaald werk gewenst zijn. Tegelijkertijd signaleren de
trajectbegeleiders dat deelnemers de stap naar werk soms te vroeg willen maken en dat veel van hen
door de lange tijd dat ze uit het werkproces zijn niet altijd een reëel beeld hebben van hun
mogelijkheden qua werk. Soms hebben deelnemers het gevoel uitgeleerd te zijn in het lerend
vrijwilligerswerk, maar hebben ze nog een flinke stap te maken voor ze klaar zijn voor de
arbeidsmarkt.
Gesuggereerde verbeteracties:
- Probeer het lerend vrijwilligerswerk in fase 3 en de stage nog beter aan te laten sluiten op het
gewenste beroep, zodat deelnemers de juiste werknemersvaardigheden opdoen en een reëel
beeld ontwikkelen van wat het gewenste beroep inhoudt en van hen vraagt.
- Zorg voor warme overdracht naar samenwerkingspartners in de stad waar deelnemers
begeleid worden bij het verzamelen van beschikbare informatie, het in kaart brengen van de
mogelijkheden naar werk en met de daadwerkelijke stap richting werk en op de werkvloer.
- Stichting Piëzo zou samen met Werk, Zorg en Inkomen na kunnen gaan of er na de MBO1/2
mogelijkheden gecreëerd kunnen worden om door te stromen naar MBO3 voor meer kansen
op de arbeidsmarkt.
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Kijken of het mogelijk is in samenwerking met de gemeente, het Werkgeversservicepunt en
het leerwerkloket meer te doen met (betaalde) stages of werkervaringsplaatsen, waar mogelijk
met baangarantie, eventueel in het kader van de MBO1/2 opleiding.
De MBO2 opleiding is nu de opleiding Dienstverlening met het profiel Helpende Zorg en
Welzijn en profiel Facilitair; het zou mooi zijn wanneer het aanbod verbreed zou kunnen
worden naar andere sectoren.
Behaalde diploma’s en opgedane werkervaring uit landen van herkomst zijn vaak anders dan
in Nederland. Het zou behulpzaam zijn wanneer dit meer vertaald wordt naar skills die de
deelnemers in kunnen zetten.
Een officieel certificaat, een opgebouwd portfolio en/of referentiebrieven om het in de
PiëzoMethodiek behaalde taalniveau en de opgedane werknemersvaardigheden aan te
kunnen tonen.
Nazorg

Bij geïnterviewde deelnemers leeft zeker het bewustzijn dat ze ook na uitstroom uit de
PiëzoMethodiek altijd welkom blijven op de PiëzoCentra. De PiëzoCentra zijn algemene
voorzieningen in de wijk, daarom lopen oud-deelnemers ook regelmatig nog even binnen voor een
praatje, doen mee aan of helpen bij een activiteit. Tegelijkertijd blijkt ook uit hoofdstuk 6.5 dat ouddeelnemers in praktijk niet of nauwelijks meer actief benaderd worden voor follow-up gesprekken. De
bedenkers en medewerkers van de PiëzoMethodiek vinden zelf dat eigenlijk meer aandacht voor
nazorg wenselijk zou zijn: het doorlopen van de PiëzoMethodiek is een flinke investering in de
ontwikkeling van de deelnemers, zonder follow-up is er een risico dat oud-deelnemers terugvallen.
Voor veel oud-deelnemers, met name met een migrantachtergrond, blijft het lastig om de weg binnen
de Nederlandse samenleving richting activiteiten, regulier vrijwilligerswerk, opleiding en werk te
vinden.
Gesuggereerde verbeteracties:
- Het is belangrijk om tijdens het eindgesprek met deelnemers die uit de PiëzoMethodiek
stromen expliciet duidelijk te maken dat ze bij problemen of vragen altijd weer terecht kunnen
bij hun trajectbegeleider.
- Het zou goed zijn om via follow-up contacten vinger aan de pols te houden: waar staat een
oud-deelnemer nu, wat zorgt er eventueel voor dat die nog niet verder komt of terugval kent?
Nazorg ook benutten om zelf feedback te verzamelen over hoe de deelnemers van de
PiëzoMethodiek beter voorbereid kunnen worden op een reguliere opleiding of de
arbeidsmarkt.
- Meer activiteiten, zoals taallessen, aanbieden in avonden of weekenden, zodat ouddeelnemers die werk of opleiding hebben gevonden hier nog aan deel kunnen nemen.
- Nazorg benutten om de effectiviteit en duurzaamheid van de PiëzoMethodiek in kaart te
brengen, zodat je dit ook in kunt zetten voor de PR.
- Nazorg benutten om te kijken of je oud-deelnemers vast kunt houden om betrokken te blijven
bij de PiëzoCentra en hun geleerde vaardigheden in te zetten voor andere deelnemers.
10.10

Doelgroep

Iedereen is welkom op de PiëzoCentra. Dat is de sfeer waar de centra bij de deelnemers en de
samenwerkingspartners ook om bekend staat. Medewerkers hechten er sterk aan te benadrukken dat
ze er voor iedereen willen zijn. Iedereen die over de drempel stapt kan iets halen of brengen op het
PiëzoCentrum. Tijdens de extra leerwerkplaats met de uitvoerders van de PiëzoMethodiek werd door
hen dan ook benadrukt dat ze het als hun kracht ervaren dat ze niet in afgebakende doelgroepen
denken. Wanneer iemand bij een van de PiëzoCentra komt, dan wordt gekeken naar wat de behoefte
is en wordt nagedacht in termen van welke mogelijkheden er geboden kunnen worden.

De effectiviteit van de PiëzoMethodiek

117

Dit gedachtengoed wordt bovendien versterkt doordat de PiëzoCentra ook de functie van algemene
basisvoorziening of activiteitencentrum in de wijk vervullen. Juist de grote diversiteit aan mensen die
er rond loopt, maakt dat de PiëzoCentra een belangrijke netwerkfunctie voor haar deelnemers vervult,
zoals ook in paragraaf 7.4 terug te lezen is.
Tegelijkertijd is de PiëzoMethodiek er in het bijzonder voor mensen die om allerlei redenen (nog) niet
(volledig) in de samenleving participeren (zie hoofdstuk 2.3). Ook de samenwerkingspartners
benadrukken dat ze de methodiek het meest waardevol vinden voor mensen die kwetsbaar en sociaal
geïsoleerd zijn, die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben en waarbij allereerst
maatschappelijke activering nodig is. Ook zien zij dat in en vanuit de PiëzoCentra doelgroepen bereikt
worden die vaak andere dan reguliere hulpverlening nodig hebben. Het warme contact van mens tot
mens staat centraal en dat spreekt deze doelgroepen aan. Sterker nog, diverse
samenwerkingspartners hebben ervaren dat begeleiders van de PiëzoCentra in staat zijn om waar
nodig een brug te slaan tussen deze moeilijk bereikbare doelgroepen en de reguliere zorg. Ook
doordat zij bijvoorbeeld lerend vrijwilligers zoals de bezoekmannen en -vrouwen inzetten die (indien
nodig) de taal van de statushouder spreken en hun ervaringsdeskundigheid kunnen inzetten. Dit
neemt niet weg dat ook de samenwerkingspartners benadrukken dat iedereen (tijdelijk) kwetsbaar kan
zijn of worden en daarmee tot de doelgroep kan behoren. Ook zien zij dat bijvoorbeeld geïsoleerde
vereenzaamde ouderen in toenemende mate zinvolle dagbesteding en structuur vinden in de
PiëzoCentra. Of allochtone nareizigers, die geen uitkering hebben omdat hun man werkt en daardoor
thuis zitten. Samenwerkingspartners ervaren eigenlijk zelden of nooit dat ze mensen zien rondlopen
op de PiëzoCentra waarvan ze zich afvragen wat die daar aan heeft.
Naast dat deze diversiteit aan doelgroepen nadrukkelijk een kracht van de PiëzoMethodiek is, neemt
het ook specifieke aandachtspunten met zich mee. Eerder werd al benadrukt dat deelnemers soms
aangeven de onderlinge niveauverschillen binnen de activiteiten, het lerend vrijwilligerswerk en de
opleiding wel erg groot vinden. Voor deelnemers met een hoger (opleidings- en/of taal)niveau zijn
taallessen, activiteiten, lerend vrijwilligerswerk en stageplekken vaak onvoldoende uitdagend en zijn er
in de PiëzoCentra soms te weinig Nederlandstalige gesprekspartners waarmee ze hun
spreekvaardigheid kunnen oefenen. Ook werd al aangestipt dat sommige deelnemers vanwege hun
niveau, motivatie en situatie veel aandacht van de activiteitenbegeleiders en trajectbegeleiders
vragen, soms ten koste van andere deelnemers. Samenwerkingspartners benadrukken eveneens dat
de problematiek van deelnemers ook weer niet te zwaar moet zijn: met warme begeleiding kom je bij
veel deelnemers een heel eind, maar bij sommige problematiek is eenvoudigweg meer tijd en
expertise nodig dan de trajectbegeleiders binnen de PiëzoMethodiek kunnen bieden.
Gesuggereerde verbeteracties:
- Het is goed om kritisch te blijven kijken of het PiëzoCentrum de beste plek is voor een
deelnemer om zich te ontwikkelen en/of er elders in de gemeente beter passende
voorzieningen zijn.
- Ga op basis van uitvallende deelnemers na over wat dat zegt over voor welke deelnemers de
PiëzoMethodiek meer of minder geschikt is.
- Nog meer de samenwerking zoeken met partners die iets (meer) kunnen betekenen voor
hoogopgeleiden.
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10.11

Nieuwe statushouders als doelgroep

Zoals in paragraaf 2.3 te lezen is, is ruim een derde van de deelnemers binnen de PiëzoMethodiek
statushouder. Ook de samenwerkingspartners benadrukken dat de methodiek in het bijzonder
geschikt is voor statushouders. Oud-deelnemers bevestigen eveneens de waarde voor mensen die
nieuw in Nederland komen, nog geen Nederlands spreken, soms zelfs analfabeet zijn en moeite
hebben hun draai in hun nieuwe woonomgeving te vinden. Ook in hoofdstuk 7 bevestigen veel
geïnterviewden dat beeld.
Klantmanagers Werk, Zorg en Inkomen zijn vooral geneigd om hun meer kwetsbare klanten die extra
tijd en aandacht nodig hebben en nog kleinere tussenstappen richting werk te maken hebben door te
sturen naar de PiëzoCentra. Voor andere klanten geldt dat zij ze zo snel mogelijk naar werk proberen
te begeleiden. Dat geldt ook voor veel nieuwe statushouders. Toch wordt door de
samenwerkingspartners benadrukt dat het goed is dat er voor hen op de PiëzoCentra meer te halen is
dan werk: het gaat om integratie, de taal leren, een netwerk opbouwen, zich thuis gaan voelen in de
wijk en de gemeente en het leren van de cultuur in Nederland en wat hier – ook door werkgevers en
collega’s – belangrijk gevonden wordt.
Tijdens de leerwerkplaatsen over de individuele fases van de PiëzoMethodiek, was het niet eenvoudig
helder te krijgen of de trajectbegeleiding van statushouders bijzondere aandacht behoeft. In het
algemeen geldt dat de PiëzoMethodiek erop gericht is mens- en talentgericht te werken en dus
maatwerk te leveren. Dat geldt daarmee automatisch ook voor de statushouders. Daarom zijn we
tijdens de extra leerwerkplaatsen met zowel de oud-deelnemers als samenwerkingspartners
nagegaan op welke wijze de methodiek voor de statushouders zo optimaal mogelijk vorm gegeven
wordt. Dit leidde tot de volgende aandachtpunten, die overigens door de trajectbegeleiders
grotendeels al in praktijk gebracht worden:
•

•
•
•

•

•

•

•

De trajectbegeleiding van nieuwe statushouders vraagt doorgaans om de nodige extra tijd en
aandacht; trajectbegeleiders moeten niet te snel willen omdat in het leven van statushouders
zeker in de eerste periode na vestiging in de gemeente vaak heel veel speelt wat aandacht
vereist.
Regelmatig is, vooral in het begin, een extra investering nodig om ervoor te zorgen dat
statushouders ook echt komen – vaak bezoek achter de voordeur.
Bij nieuwe statushouders is het vaak extra zinvol ze te koppelen aan een maatje: een andere
deelnemer (lerend vrijwilliger) die zich extra om hen bekommert.
Aandacht voor veiligheid en zich thuis kunnen voelen is door de vaak traumatische
vluchtachtergrond en omdat ze nog moeten wennen in Nederland doorgaans in de eerste
fases van de methodiek extra belangrijk: bied structuur en houd het simpel.
Tegelijkertijd vraagt het in latere fases van de methodiek vervolgens om extra aandacht en
inzet om deelnemers nadrukkelijker aan te gaan spreken op meer verantwoordelijkheid en
zelfredzaamheid.
Aandacht voor het leren van de Nederlandse taal via taallessen, taalmaatjes, taaltrajecten is
de belangrijkste eerste stap richting participatie; in hogere fases is verdere intensivering van
de aandacht voor de Nederlandse taal nodig, zodat deelnemers het Nederlands voldoende
kunnen en durven spreken voor de stap richting regulier vrijwilligerswerk of werk.
Ook is het extra belangrijk hen aan te spreken op het principe van wederkerigheid.
Deelnemers komen niet alleen iets halen, maar kunnen ook iets brengen. Dit gaat vaak niet
vanzelfsprekend omdat ze al veel aan hun hoofd hebben en/of vanuit hun eigen land
vrijwilligerswerk minder gewend zijn.
Trajectbegeleiders moeten zich bewust zijn van de culturele achtergrond van de nieuwe
statushouders en in de omgang daarmee getraind te zijn. Dat is voorwaarde om in de
ondersteuning goed aan te kunnen sluiten bij hun behoeften.
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•

•
•

•

Tegelijkertijd is er bij de ondersteuning van statushouders meer aandacht nodig voor de
Nederlandse culturele context, zoals de omgang met afspraken, op tijd komen en je afmelden
als je verhinderd bent.
Een goede afstemming met de werkzaamheden van VluchtelingenWerk is belangrijk.
Het opbouwen en activeren van een netwerk met samenwerkingspartners die op basis van
het vertrouwen die de PiëzoCentra genieten ook bereid is statushouders een kans te geven
en daarin wat extra te investeren.
Heb ook aandacht voor jonge statushouders, zowel de minderjarige alleenstaanden als
diegenen die net 18 zijn geworden en regelmatig tussen wal en schip vallen.
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Bijlage 1: Document-analyse
Ten behoeve van de documentanalyse hebben we alle beschikbare materialen, documenten,
projectaanvragen, wetsvoorstellen, nota’s, adviezen etc. opgevraagd die de afgelopen vijf jaar
verschenen zijn en waarin de PiëzoMethodiek genoemd wordt bij:
• Stichting Piëzo
• De afdeling Zorg en Welzijn van de gemeente Zoetermeer
• De afdeling Werk en inkomen van de gemeente Zoetermeer
• Vluchtelingenwerk Zoetermeer
Daarnaast hebben we ons verdiept in de landelijke en lokale beleidscontext met betrekking tot de
maatschappelijke – en arbeidsparticipatie in het algemeen en statushouders in het bijzonder.
Hierover een overzicht van alle geraadpleegde 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 statushouders
• 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/nieuwin-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 Statushouders 2016-2017, Gemeente Zoetermeer maart 2016
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Memo vierde voortgangsrapportage integrale aanpak statushouders, van college en wethouders,
september 2016
www.zoetermeer.nl/inwoners/statushouders
Informatiekaart statushouders en Schema statushouders
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 statushouders, 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

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 2: Diepte-interviews met stakeholders

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 statushouders, 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
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?
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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 statushouders? 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
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 statushouders werkt de gemeente Zoetermeer met een team
gespecialiseerde klantmanagers. Op welke wijze activeren zij de nieuwe statushouders 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 statushouders 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)?
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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 statushouders?
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 reintegratie op en vanuit de reguliere werkvloer. Is dit ook het geval voor de doelgroep die onder
zorg en activering valt?
6. Voor de nieuwe statushouders werkt de gemeente Zoetermeer met een team
gespecialiseerde klantmanagers. Zit in dit team ook een klantmanager zorg? Op welke wijze
activeren zij de nieuwe statushouders 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 statushouders te betrekken bij de samenleving en zo
snel mogelijk zelfredzaam te worden. Daarbij wordt ingezet op het participatieverklaringstraject, 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 statushouders. 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,
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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 participatieverklaringstraject.
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 statushouders 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 statushouders?
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Bijlage 3: 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
Deelnemers ervaren
veiligheid, gastvrijheid &
zorg voor elkaar

Deelnemers hebben grip op
hun thuissituatie en zijn
maatschappelijk
zelfredzaam

Aanpak
- 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
hun trajectbegeleider van het PiëzoCentrum.
-

Deelnemers hebben zicht op

-

hun mogelijkheden

-

Deelnemers beheersen en
benutten de Nederlandse

-

taal

-

De effectiviteit van de PiëzoMethodiek

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.
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.
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
Deelnemers hebben een
sterk & gevarieerd sociaal
netwerk

Deelnemers hebben
werkervaring en
werknemersvaardigheden
opgedaan

Aanpak
- 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.
-
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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.
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Bijlage 4: 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 statushouders.
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) statushouders
- De ondersteuning van de talentontwikkeling en ontplooiing van nieuwe statushouders.
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Bijlage 5: Verantwoording literatuurstudie
De literatuurstudie heeft plaatsgevonden in twee stappen. Eerst is onderzocht wat er in de
internationale literatuur bekend is over wat werkt:
• 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 6: Deelnemersselectie diepte-interviews
Deelnemers zijn at random geselecteerd vanuit het registratiesysteem PMsys. De deelnemers zijn
geïnterviewd over een fase die ze al hebben afgerond. Zij kunnen dan terug kijken op hun ervaringen
in die fase. Als enige selectiecriterium is hierbij gehanteerd dat deelnemers de desbetreffende fase
maximaal een half jaar voorafgaand aan het interview hadden afgerond. De verwachting was dat de
fase dan nog vers in het geheugen zou liggen, zodat de deelnemers goed op de fase kunnen
‘terugblikken’. Voor de deelnemers uit fase 0 is daarnaast het criterium gehanteerd dat ze nu in de
‘opvolgende’ fase (fase 1) zaten. Omdat dit echter resulteerde in een zeer beperkte groep geschikte
deelnemers, hebben we dit criterium voor latere fases laten vallen.
Deze selectie is vervolgens voorgelegd aan de medewerkers van Stichting Piëzo. Zij hebben
ingeschat of deze deelnemers inderdaad geschikt zijn om te interviewen, of dat dit door persoonlijke
omstandigheden of psychische problematiek niet het geval was. Voor hen zijn alternatieve
deelnemers geselecteerd. De geselecteerde deelnemers zijn vervolgens door een vrijwilliger van
Stichting Piëzo benaderd en ingepland voor interviews. Het bleek niet eenvoudig om alle
geselecteerde deelnemers te bereiken en in te plannen. Daarom zijn ook voor sommigen van hen
nieuwe, vervangende deelnemers geselecteerd. In de tabel hieronder is weergegeven hoeveel
deelnemers per fase zijn geselecteerd en geïnterviewd.
Fase

0
1
2
3
4
Follow-up
Totaal

Aantal
geselecteerde
deelnemers
14
9
15
8
7
10
63

Deelnemers
afgevallen/niet
bereikbaar/niet
beschikbaar
6
4
10
3
2
5
30

Geïnterviewde
deelnemers

8
5
5
5
5
5
33

Voor de follow-up interviews zijn deelnemers geselecteerd die in het systeem stonden geregistreerd
als uitgestroomd, met als opmerking omdat ze een betaalde baan of opleiding hadden gevonden (het
gaat hierbij dus niet om uitval, bijvoorbeeld omdat mensen verhuizen of niet meer op komen dagen).
Daarvoor zijn alleen statushouders geselecteerd die maximaal 1,5 jaar geleden zijn uitgestroomd uit
de methodiek. We hebben niet geselecteerd in welke fase deelnemers zaten voordat zij uitstroomden.
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Bijlage 7: Topiclijst fase 2
Informatie over deelnemer (uit PMsys)
• Geslacht:
• Leeftijd:
• Gezinssituatie: alleenstaand/samenwonend/gehuwd
o Kinderen (leeftijd):
• Geboorteland:
• Datum ingestroomd in fase 2:
• Datum uitgestroomd in fase 2:
• Huidige fase:
• Opleiding land van herkomst:
• Lerend vrijwilligerswerk:
• Trajectbegeleider:
Introductie (5 min)
• Wie zijn wij?
• Doel onderzoek: inzicht krijgen in de effectiviteit van de PiëzoMethodiek en in de werking van
de PiëzoMethodiek: hoe en waarom werkt de PiëzoMethodiek?
• Belang: beter inzicht (verantwoording), kwaliteitsverbetering, overdraagbaarheid
• Doel interview: Hoe ervaren deelnemers de PiëzoMethodiek? Wat werkt er goed en wat kan
beter?
• Aantekeningen + opname: akkoord?
• Bij presentatie van de uitkomsten van de interviews worden geen namen genoemd
• Tijdsbewaking: max 1,5 uur – soms zal ik je daarom onderbreken, akkoord?
• Vragen?
Eerste kennismaking met Stichting Piëzo (10 min)
• Wat was de aanleiding voor het contact met Stichting Piëzo? Hoe bent u bij de
PiëzoMethodiek terecht gekomen?
Piëzo in het algemeen (20 min)
1. Kent u de PiëzoMethodiek, die bestaat uit 5 fasen (0, 1, 2, 3, 4)?
a. Zo niet: uitleggen, laten zien op placemat
2. Wat vindt u van Piëzo in het algemeen?
a. Wat vindt u goed aan Piëzo?
b. Wat vindt u niet goed/kan er beter aan Piëzo?
c. Wat heeft u zelf tot nu toe aan Piëzo gehad?
3. Wat vindt u van het PiëzoCentrum?
a. Voelt u zich hier thuis?
Lerend vrijwilligerswerk, invulling fase 2 (30 min)
1. Wat voor (vrijwilligers)werk heeft u gedaan op het PiëzoCentrum (in fase 2)?
2. Hoe is bepaald welk werk u wilde doen?
a. Wilde u zelf (vrijwilligers)werk doen? Was dit uw eigen idee?
b. Heeft u zelf bepaald wat u wilde doen? Vindt u dat dit (vrijwilligers)werk goed aansluit
bij uw wensen en talenten/wat u zelf wilde?
3. Wat heeft u aan dit (vrijwilligers)werk gehad?
4. Wat vond u goed aan dit (vrijwilligers)werk? Wat vond u er minder goed aan?
a. Wat heeft u geleerd van dit (vrijwilligers)werk? Zijn er dingen die je nu beter kunt dan
eerst? (vaardigheden)
b. Heeft u nieuwe mensen leren kennen door dit (vrijwilligers)werk?
i. Wat vindt u van deze mensen?
ii. Krijgt u door hen ook andere ideeën over wat u zelf nu of in de toekomst zou
kunnen doen? Welke ideeën heeft u hierdoor gekregen?
iii. Bent u ook gekoppeld aan een andere deelnemer (maatje)? Wat is er fijn en
wat kan er beter?
c. Werd u door dit (vrijwilligers)werk gestimuleerd om meer Nederlands te spreken?
Werd uw Nederlands hier ook beter van?
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d. Vind u dat u voldoende wordt geholpen bij het (vrijwilligers)werk dat u doet?
e. Vindt u dat u ook voldoende eigen verantwoordelijkheid krijgt? Waarover kunt u zelf
beslissingen nemen? (bijv. wanneer, hoe, in welke volgorde, etc.)
f. Zijn er dingen waarvan u nog niet wist dat u ze (goed) kan (=nieuwe talenten)?
g. Volgde u ook nog trainingen en activiteiten naast het (vrijwilligers)werk? Wat vond u
van die trainingen en activiteiten?
Gesprekken met trajectbegeleider (20 min)
1. Door wie wordt u begeleid bij Piëzo? Weet u wie uw trajectbegeleider is?
NB Opzoeken in PMsys
2. Hoe vaak heeft u contact met hem/haar? Evt. specifiek vragen naar contacten in fase 2.
3. Wat vindt u goed aan deze contacten? Wat vindt u niet goed aan deze contacten?
4. Waar heeft u het dan over?
a. Heeft u het met hem/haar ook wel eens gehad over de mogelijkheid om ander
(vrijwilligers)werk te doen dan u deed?
b. Bespreekt u hoe het (vrijwilligers)werk ging? Of het nog voldoende aansloot bij uw
wensen? Of u er nog voldoende leerde?
c. Gaan de contacten ook over andere dingen dan uw (vrijwilligers)werk in het
PiëzoCentrum (denk aan uw gezondheid of uw thuissituatie)?
5. U doet nu lerend vrijwilligers werk buiten het PiëzoCentrum (of meer zelfstandige functie
binnen het PC). Was dat uw eigen idee of stelde uw begeleider dat voor?
NB Opzoeken in PMsys of dit inderdaad het geval is
6. Hoe bent u tot de keuze gekomen van uw vrijwilligersfunctie?
7. Heeft u in uw nieuwe (vrijwilligers)werk veel aan wat u geleerd had tijdens het
(vrijwilligers)werk in het PiëzoCentrum?
Overig (5 min)
1. Zijn er verder nog dingen die u kwijt wilt over Piëzo of de PiëzoMethodiek?
2. Zou u Piëzo aan andere mensen aanraden? Waarom wel/niet?
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Bijlage 8: Beschrijving leerwerkplaatsen
In totaal zijn er in dit onderzoek 9 leerwerkplaatsen georganiseerd:
• Eén leerwerkplaats per fase (0, 1, 2, 3, 4) met medewerkers van Stichting Piëzo die betrokken
zijn in de desbetreffende fase. Dat komt in het bijzonder neer op:
o Trajectbegeleiders, die vaak ook de coördinatie van één of meerdere PiëzoCentra op
zich nemen (alle fases)
o Bezoekmannen- en vrouwen (fase 0)
o Taalcoördinator (fase 0)
o PiëzoMaatje (fase 2)
o Begeleider intern vrijwilligerswerk (fase 2 en 3)
o Coördinator en projectleider opleidingen (fase 4)
o Stagebegeleidsters (fase 4)
• Twee leerwerkplaatsen met verschillende samenwerkingspartners van Stichting Piëzo:
o Organisaties waar oud-deelnemers werken en/of huidige deelnemers stage lopen of
vrijwilligerswerk doen
o Stagebegeleiding vanuit MBO Rijnland
o Klantmanagers Zorg en Inkomen gemeente Zoetermeer
o Samenwerkingspartners in de ondersteuning van deelnemers, bijvoorbeeld in de zorg
o Vrijwilliger VluchtelingenWerk
• Eén leerwerkplaats met oud-deelnemers van de PiëzoMethodiek. Zij verschillen in de tijd dat
zij al uit de PiëzoMethodiek zijn. Zij zijn erop geselecteerd dat zij een baan hebben of een
opleiding doen, zodat gevraagd kon worden wat zij daarvoor aan de PiëzoMathodiek hadden
gehad en gemist.
• Eén leerwerkplaats met organisatie en uitvoerders (trajectbegeleiders, coördinatoren) van de
PiëzoMethodiek. De meesten van hen waren al eerder op een of meerdere leerwerkplaatsen
over de fases van de methodiek geweest.
Deelnemers van alle leerwerkplaatsen zijn geselecteerd door Stichting Piëzo, die het beste kon
bepalen welke personen inbreng konden leveren. Op de vijf leerwerkplaatsen per fase stonden de
doelen en werking per fase centraal. Deze zijn onder andere verwerkt in de Handreiking over de
PiëzoMethodiek, die een volledige beschrijving geeft van de begeleiding per fase van de
PiezoMethodiek.
De leerwerkplaatsen met samenwerkingspartners en oud-deelnemers keken specifiek naar wat er wel
en (nog) niet goed werkt aan de PiëzoMethodiek als geheel, de vraag voor wie de PiëzoMethodiek het
meest geschikt is (doelgroep) en de verhouding tussen het werk van Stichting Piëzo en de gemeente
Zoetermeer. Ten slotte zijn in deze leerwerkplaatsen voor een aantal knelpunten verbetervoorstellen
geformuleerd. De knelpunten waren afgeleid uit de andere onderdelen van dit onderzoek.
In de laatste leerwerkplaats met organisatie en uitvoerders stond het bespreken van de voorlopige
onderzoeksbevindingen centraal. De aanwezigen konden reageren op de gevonden kanttekeningen
en de verbetersuggesties uit de andere leerwerkplaatsen, en hebben zelf ook verbetersuggesties
aangedragen voor bepaalde knelpunten.
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Bijlage 9: In- en uitstroom per fase
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Bijlage 10: Multipele regressie op duur fase en logistische regressie afronding fase
Tabel 7.1 Multipele regressie van leeftijd, geslacht en of de deelnemer statushouder is op de tijd dat de deelnemer in een fase zit.
Model

Leeftijd

Geslacht

Statushouder

Fase

R

p

B

SE B

β

p

B

SE B

β

p

B

SE B

β

p

Totaal

.068

<.001

.214

.029

.186

<.001

6.179

.885

.173

<.001

3.818

.755

.128

<.001

0

.114

<.001

.212

.052

.248

<.001

6.043

1.696

.218

<.001

1.914

1.630

.072

.241

1

.066

<.001

.133

.046

.110

.004

7.728

1.417

.205

<.001

5.852

1.245

.181

<.001

2

.096

<.001

.370

.065

.304

<.001

2.566

2.210

.064

.227

2.898

1.160

.096

.073

3

.135

<.001

.436

.108

.335

<.001

5.649

3.117

.151

.072

2.999

2.522

.100

.237

4

.081

.003

.116

.093

.100

.216

7.563

2.392

.248

.002

.990

1.882

.041

.600

2

NB. Geslacht referentiecategorie: man. Statushouder referentiecategorie: geen statushouder.

In de tabel is zichtbaar dat leeftijd, geslacht en of men statushouder is samen significante voorspellers zijn van de tijd dat deelnemers in een fase zitten (alle
modellen zijn significant). De zeggingskracht is echter beperkt; maar een relatief klein deel van de verschillen in tijd dat deelnemers in een fase zitten wordt
door deze variabelen verklaard (R2 oftewel de voorspelde variantie is klein). Als we inzoomen op de fases, zien we dat oudere deelnemers gemiddeld langer
over fase 0, 1, 2 en 3 doen. De waarde bij B onder ‘Leeftijd’ geeft aan hoeveel langer zij over de fase doen. Voor ieder jaar dat een deelnemer ouder is, doet
die gemiddeld bijvoorbeeld .212 maanden langer over fase 0 (als het geslacht en statushouder-zijn hetzelfde blijven). Voor fase 4 is dit verschil niet
significant. Mannen blijken sneller door fase 0, 1 en 4 te bewegen dan vrouwen, maar niet door fase 2 en 3. Vrouwen zitten gemiddeld ongeveer een half jaar
langer in fase 0, en tussen de 7 en 8 maanden langer in fase 1 en 4. Statushouders ten slotte doen alleen langer over fase 1, maar niet over de andere fases.
Over fase 1 doen zij gemiddeld bijna een half jaar langer dan niet-statushouders.

De effectiviteit van de PiëzoMethodiek

142

Tabel 7.2 Logistische regressie van leeftijd, geslacht, of de deelnemer statushouder is en tijd sinds de deelnemer aan de fase is begonnen op of de deelnemer de fase afrondt.
Model

Leeftijd

Fase

R2

χ2

p

B

SE

Totaal

.055

244.415

<.001

-.017

.002

0

.296

199.219

<.001

-.012

1

.043

102.906

<.001

-.017

2

.163

111.020

<.001

3

.110

30.259

<.001

4

.038

15.172

.004

Geslacht

Statushouder

Tijd sinds start fase

p

OR

B

SE B

p

OR

B

SE B

p

OR

B

SE B

p

OR

<.001

.983

.293

.068

<.001

1.341

.432

.060

<.001

1.540

.013

.001

<.001

1.013

.006

.040

.988

.419

.175

.017

1.521

.880

.174

<.001

2.411

.057

.006

<.001

1.059

.003

<.001

.983

.225

.098

.021

1.253

.373

.086

<.001

1.453

.012

.002

<.001

1.012

-.021

.006

<.001

.979

.455

.187

.015

1.576

.172

.160

.282

1.188

.033

.004

<.001

1.034

-.048

.010

<.001

.953

-.498

.311

.109

.608

.131

.237

.580

1.140

.014

.006

.020

1.014

.017

.009

.054

1.017

-.136

.238

.566

.873

.629

.188

.001

1.875

.001

.005

.889

1.001

B

NB. R2 = Nagelkerke’s R2. OR = odds ratio. Geslacht referentiecategorie: man. Statushouder referentiecategorie: geen statushouder.

Zoals in deze tabel zichtbaar is, zijn deze variabelen gezamenlijk significante voorspellers voor of een deelnemer uit een fase stroomt (alle modellen zijn
significant). De voorspellende waarde is echter klein; maar een klein deel van de verschillen tussen deelnemers die uit een fase stromen en deelnemers die
dat niet doen, wordt verklaard door deze variabelen (Nagelkerke’s R2 is klein). Als we inzoomen op de fases, zien we dat oudere deelnemers een kleinere
kans hebben om uit fase 0, 1, 2 en 3 te stromen. De odds ratio (OR) is een maat om aan te geven hoeveel kleiner die kans is. Voor fase 4 is dit verschil niet
gevonden. In tegenstelling tot de tijd dat deelnemers in een fase zitten, blijkt dat vrouwen een grotere kans hebben om uit fase 0, 1 en 2 te stromen. Voor fase
3 en 4 is er geen verschil gevonden tussen mannen en vrouwen. Statushouders ten slotte hebben een grotere kans om fase 0, 1 en 4 af te ronden dan niet
statushouders. Voor fase 2 en 3 zijn deze verschillen niet gevonden.
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Bijlage 11: Vragenlijst
Arbeidsparticipatie en opleiding
1. De volgende vragen gaan over betaald werk. Ook 1 uur per week of tijdelijk werk telt mee.
Evenals freelancewerk, een eigen bedrijf of meewerken in het bedrijf van partner of ouders. Een
stage of vrijwilligerswerk telt niet mee.
a. Heeft u nu betaald werk? Q50060
Ja, ik ben in dienst bij een bedrijf of organisatie
Ja, ik doe uitzendwerk
Ja, ik heb een eigen bedrijf
Nee
Weet niet/geen antwoord
b. (Indien ja:) Hoeveel uur werkt u per week volgens uw arbeidscontract? Q514
Als u geen arbeidscontract heeft (bijv. als zzp’er), maak dan een schatting van het aantal
uren. Als uw uren per week wisselen, geef dan het gemiddelde aantal uren op.
Ja
Nee
Weet niet/geen antwoord
2. De volgende vragen gaan over alle schoolopleidingen in Nederland, bijvoorbeeld basisschool,
deeltijdopleidingen en korte schoolopleidingen. De vragen gaan niet over opleidingen, cursussen
zoals bijvoorbeeld voor uw werk of taalcursussen of lessen in het kader van het staatsexamen
Nederlands.
a. Doet u nu een opleiding? Q260
Ja
Nee
Weet niet/geen antwoord
b. (Indien ja:) Welke opleiding doet u nu? Q270
basisonderwijs
VMBO-basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg
VMBO-theoretische of gemengde leerweg
middelbaar beroepsonderwijs (MBO\BOL\BBL), namelijk… (MBO1/2/3/4, …)
hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (HAVO, VWO)
hoger beroepsonderwijs (HBO)
wetenschappelijk onderwijs (universiteit)
anders, namelijk...
weet niet/geen antwoord
3. Bent u het eens of oneens met de volgende stellingen:
a. In vergelijking met een half jaar geleden zijn mijn kansen op het vinden van werk
verbeterd. Q481
helemaal mee eens
mee eens
niet mee eens, niet mee oneens
mee oneens
helemaal mee oneens
weet niet/geen antwoord

60

Vragen met een Q verwijzen naar de vragenlijst voor statushouders van het SCP, die in opbouw
was ten tijde van het opzetten van dit onderzoek (Dagevos, Huijnk, Maliepaard & Milterburg, 2018).
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b. In vergelijking met een half jaar geleden zijn mijn kansen op het doen van een opleiding
verbeterd. Variatie op Q481
helemaal mee eens
mee eens
niet mee eens, niet mee oneens
mee oneens
helemaal mee oneens
weet niet/geen antwoord
Maatschappelijke participatie
1. Van welke voorzieningen maakt u gebruik (park, buurthuis, bibliotheek, musea, etc.)? Variatie op
NIVEL participatiemonitor61
□ Ik maak geen gebruik van zulke voorzieningen
□ Voorzieningen in de buurt, maar niet buiten de buurt
□ Voorzieningen in de stad, maar niet buiten de stad
□ Voorzieningen (ook) buiten de stad
□ Weet niet/geen antwoord
2. Kunt u van de volgende activiteiten zeggen hoe vaak u ze doet? (sporten (in georganiseerd
verband of een vereniging), deelname aan verenigingen zoals zang-, muziek-, toneel- of
hobbyvereniging, deelname aan religieuze bijeenkomst)? NIVEL participatiemonitor
NB Hier worden NIET de activiteiten in het kader van de PiëzoMethodiek bedoeld.
□ Nooit
□ Zelden
□ Minder dan één keer per maand
□ Minstens één keer per maand
□ Minstens één keer per week
□ Weet niet/geen antwoord
3. Doet u nu vrijwilligerswerk? Vraag: NIVEL participatiemonitor. Toelichting: Q730
Onder vrijwilligerswerk verstaan we hier activiteiten die u doet voor een organisatie of een
vereniging en waarvoor u niet wordt betaald. Denk bijvoorbeeld aan iets organiseren op de
sportclub of helpen op school, of activiteiten voor de moskee of de kerk.
NB Hier wordt NIET het (lerend) vrijwilligerswerk in het kader van de PiëzoMethodiek bedoeld.
□ Nee
□ Ja, … uur per week
□ Weet niet/geen antwoord
4. Hoe vaak heeft u contact met vrienden of kennissen? Q765/Q767
□ elke dag
□ elke week
□ elke maand
□ een paar keer per jaar
□ nooit/minder dan 1 keer per jaar
□ weet niet/geen antwoord

61

NIVEL participatiemonitor
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5. Hoe vaak heeft u contact met buren of mensen in uw buurt? Q766/Q768
□ elke dag
□ elke week
□ elke maand
□ een paar keer per jaar
□ nooit/minder dan 1 keer per jaar
□ weet niet/geen antwoord
Gezondheid
1. Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid noemen? Is deze: Q1
□ zeer goed
□ goed
□ gaat wel
□ slecht
□ zeer slecht
□ weet niet/geen antwoord
2. Kon u in de afgelopen 4 weken door uw gezondheid uw bepaalde bezigheden niet doen? ≈ Q402
altijd
vaak
soms
zelden
nooit
□ weet niet/geen antwoord
3. Hoe vaak voelde u zich in de afgelopen 4 weken kalm en rustig? Q9, ≈SF-12 6a62
altijd
vaak
soms
zelden
nooit
weet niet/geen antwoord
4. Hoe vaak voelde u zich in de afgelopen 4 weken neerslachtig en somber? Q10,SF-12 6c
altijd
vaak
soms
zelden
nooit
weet niet/geen antwoord
5. Voelt u zich in het algemeen gelukkig? Geef een globale inschatting, hoe u zich in het algemeen
voelt (dus niet hoe u zich nu op dit moment voelt). Het getal 0 is de minimale score en 10 is de
maximale score. Abdel-Khalek, 200663
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

62

De SF-12 is een generieke vragenlijst en bestaat uit een selectie van 12 vragen uit de SF-36 (Ware
et al., 1995a).
63 Abdel-Khalek, A. (2006). Measuring happiness with a single-item scale. Social behavior and
personality, 34, 139-150.
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Nederlands taalniveau
1. Heeft u, als u een gesprek in het Nederlands heeft, vaak, soms of nooit moeite met de
Nederlandse taal? Q652
ik spreek geen Nederlands
ja, vaak moeite
ja, soms
nee, nooit
weet niet/geen antwoord
2. Heeft u bij het lezen vaak, soms of nooit moeite om de Nederlandse taal te begrijpen? Q653
Bijvoorbeeld bij het lezen van kranten, brieven of folders
ja, vaak
ja, soms
nee, nooit
weet niet/geen antwoord
3. En heeft u moeite met het schrijven in het Nederlands? Q654
ja, vaak
ja, soms
nee, nooit
weet niet/geen antwoord
Deelname activiteiten in het kader van inburgering
Mensen die uit bepaalde landen naar Nederland komen, moeten inburgeren. Heeft u het
inburgeringsexamen gehaald? Of bent u bezig met de voorbereiding van het examen? Q4000
Toelichting: Dat betekent dat u bent geslaagd voor de examens lezen, luisteren, schrijven en spreken
en voor Kennis Nederlandse Maatschappij en Oriëntatie op de Arbeidsmarkt. Inburgeren met
Staatsexamen NT2 kan ook.
ja, ik heb het inburgeringsexamen gehaald.
nee, ik ben bezig met de voorbereiding op het inburgeringsexamen.
nee, ik heb het inburgeringsexamen niet gehaald en ik ben niet bezig met de voorbereiding op
het inburgeringsexamen.
niet van toepassing: ik hoef niet in te burgeren.
weet niet/geen antwoord
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Bijlage 12: Ontwikkeling vragenlijst
De vragenlijst om de effecten van de PiëzoMethodiek in kaart te brengen is gebaseerd op
verschillende bronnen en ontwikkeld in samenspraak met verschillende instanties en personen:
• Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), dat een vragenlijst voor statushouders aan het
ontwikkelen was ten tijde van onze vragenlijstontwikkeling. Deze vragenlijst is gebruikt voor de
‘Survey Onderzoek Nieuwe Statushouders in Nederland 2017’ die gebruikt is voor het rapport
Syriërs in Nederland (Dagevos, Huijnk, Maliepaard & Miltenburg, 2018).
• De andere organisaties die onderzoek uitvoeren in het kader van de call ‘Vakkundig aan het
werk’, kennisontwikkeling interventies gericht op statushouders van ZonMW;
• Verschillende medewerkers van Stichting Piëzo, die hebben gekeken naar de toepasbaarheid
en begrijpelijkheid voor deelnemers.
Daarna is in een gezamenlijke sessie met medewerkers van Stichting Piëzo de vragenlijst nogmaals
getoetst. Ook hierbij kwamen nog enkele kleine wijzigingen naar voren. Ten slotte moesten voor de
uiteindelijke implementatie ook nog enkele aanpassingen worden gedaan, omdat een bepaald type
vragen niet mogelijk was binnen het PMsys-systeem.
Vanwege de veelheid aan reacties en aanpassingen is het niet mogelijk om van elke gemaakte keuze
of aanpassing een verantwoording te geven. Desalniettemin wordt hieronder per onderwerp
aangegeven waarop de operationalisatie is gebaseerd.
Arbeidsparticipatie en opleiding
Arbeidsparticipatie en opleiding worden gemeten met 6 vragen, die zijn gebaseerd op vragen in de
vragenlijst van het SCP.
De eerste twee vragen gaan over betaald werk. We vragen de deelnemers of ze nu betaald werk
hebben, en wat de aard van dit werk is (in dienst bij een bedrijf of organisatie, uitzendwerk of een
eigen bedrijf). Indien deelnemers één van de vormen van betaald werk hebben, wordt ook gevraagd
hoeveel uur men werkt volgens het arbeidscontract (of als men geen arbeidscontract heeft, een
schatting van het gemiddelde aantal uren).
Daarna volgen twee vragen over de huidige opleiding. Ten eerste wordt aan deelnemers gevraagd of
ze nu een opleiding volgen (ja/nee/weet ik niet). Indien dit het geval is, wordt gevraagd welke
opleiding dit is. Als antwoordopties staan verschillende opleidingsniveaus genoemd64. Deze
antwoordcategorieën verschillen licht van die van het SCP, op advies van de medewerkers van
Stichting Piëzo. Zij stelden dat de categorieën op sommige punten te ingewikkeld waren, en dat het
voor hen prettig was om de verschillende MBO-niveaus (1 t/m 4) uit te splitsen.
Ten slotte zijn twee vragen gesteld over de kansen op het vinden van een baan/doen van een
opleiding. Deze zijn geformuleerd in de vorm van stellingen, waarop de deelnemers kunnen
antwoorden op een 5-punts Likertschaal variërend van ‘helemaal mee eens’ tot ‘helemaal mee
oneens’ (en een optie ‘weet niet/geen antwoord’). De eerste stelling (“In vergelijking met een half jaar
geleden zijn mijn kansen op het vinden van werk verbeterd.”) is bijna letterlijk overgenomen van de
SCP-vragenlijst. De tweede stelling (“In vergelijking met een half jaar geleden zijn mijn kansen op het
doen van een opleiding verbeterd.”) is niet gesteld door het SCP, maar toegevoegd om ook de kansen
op het doen van een opleiding in kaart te brengen.

64

Basisonderwijs, VMBO-basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg, VMBO-theoretische
of gemengde leerweg, MBO1, MBO2, MBO3, MBO4, havo/gymnasium/VWO, HBO, wetenschappelijk
onderwijs (universiteit), anders, weet niet/geen antwoord, niet van toepassing
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Maatschappelijke participatie
Maatschappelijke participatie wordt gemeten met 5 vragen, die zijn gebaseerd op de NIVEL
Participatiemonitor (Van Hees, Oldenkamp, De Putter, Van der Hoek & Boeije, 2018) en de hierboven
genoemde vragenlijst van het SCP.
Eerst wordt gevraagd van welke voorzieningen deelnemers gebruik maken (park, buurthuis,
bibliotheek, musea, etc.). In de NIVEL participatiemonitor wordt gevraagd hoe vaak men van
dergelijke voorzieningen gebruik maakt. Medewerkers van Stichting Piëzo stelden echter dat sommige
deelnemers misschien wel elke week naar een park in de buurt gaan, maar nooit buiten de buurt
komen. Vandaar dat is gekozen voor antwoordopties ‘voorzieningen in de buurt, maar niet buiten de
buurt’, ‘voorzieningen in de stad, maar niet buiten de stad’ en ‘voorzieningen (ook) buiten de stad’
(naast een optie: ‘ik maak geen gebruik van zulke voorzieningen’ en een ‘weet niet/geen antwoord’
optie). Als tweede vraag wordt exact zoals in de NIVEL participatiemonitor gevraagd hoe vaak men
bepaalde activiteiten (sporten (in georganiseerd verband of een vereniging), deelname aan
verenigingen zoals zang-, muziek-, toneel- of hobbyvereniging, deelname aan religieuze bijeenkomst)
doet. Daarbij is nadrukkelijk gesteld dat het niet gaat om activiteiten in het kader van de
PiëzoMethodiek (anders zouden deelnemers in bepaalde fasen vaker activiteiten doen).
De derde vraag gaat over vrijwilligerswerk: of de deelnemer vrijwilligerswerk doet, en zo ja hoeveel
uur per week. Deze vraag is ook afkomstig uit de NIVEL participatiemonitor, alleen is de toelichting op
wat vrijwilligerswerk is afkomstig van de SCP vragenlijst. Deze omschrijving was duidelijker voor
deelnemers. Daarbij is nadrukkelijk gesteld dat het niet gaat om vrijwilligerswerk in het kader van de
PiëzoMethodiek (anders zouden deelnemers in bepaalde fasen altijd vrijwilligerswerk doen).
De vierde en vijfde vraag gaan respectievelijk over contact met vrienden of kennissen en over contact
met buren of mensen uit de buurt. De antwoordopties lopen van ‘elke dag’ tot ‘nooit/minder dan 1 keer
per jaar’ (naast een optie ‘weet niet/geen antwoord’). Deze vragen zijn exact hetzelfde als de vragen
van het SCP, behalve dat het SCP beide vragen apart stelt voor contacten met autochtonen en
allochtonen. Vier vragen uit de SCP-vragenlijst zijn hier omwille van de ruimte dus samengevoegd tot
twee vragen.
Gezondheid
Gezondheid is gemeten met 5 vragen. Vier daarvan zijn afkomstig of afgeleid van de vragenlijst van
het SCP. De eerste vraagt hoe de deelnemer over het algemeen zijn/haar gezondheid zou noemen,
met als antwoordcategorieën een 5-punts Likert-schaal variërend van ‘zeer goed’ tot ‘zeer slecht’
(naast een optie ‘weet niet/geen antwoord’). De tweede vraag vraagt of deelnemers door hun
gezondheid in de afgelopen 4 weken bepaalde bezigheden niet konden doen. Terwijl de SCPvragenlijst alleen ‘ja’ en ‘nee’ als antwoordopties geeft, hebben we hier gekozen voor een 5puntsschaal variërend van ‘altijd’ tot ‘nooit’ (naast een ‘weet niet/geen antwoord’ optie). Dat zijn
dezelfde antwoordcategorieën als de volgende twee vragen, die in gaan op de geestelijke
gezondheid: ‘Hoe vaak voelde u zich in de afgelopen 4 weken kalm en rustig?’ en ‘Hoe vaak voelde u
zich in de afgelopen 4 weken neerslachtig en somber?’
De laatste vraag over gezondheid gaat over geluksgevoel. Dit blijkt goed te kunnen worden gemeten
met één vraag (Abdel-Khalek, 2006): ‘Voelt u zich in het algemeen gelukkig?’ Het gaat hier om een
globale inschatting, hoe men zich in het algemeen voelt. Antwoorden lopen van 0 tot 10.
Taalniveau
Taalniveau wordt gemeten met drie vragen, die allen afkomstig zijn uit de SCP-vragenlijst. Deze
vragen naar de hoeveelheid moeite die mensen hebben met een gesprek, met lezen en met schrijven
in het Nederlands.
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De antwoordcategorieën zijn hetzelfde als die van het SCP (‘ja, vaak’, ‘ja, soms’ en ‘nee nooit’)
aangevuld met een ‘weet niet/geen antwoord’ optie. Net als in de SCP-vragenlijst is er bij de vraag
over het gesprek in het Nederlands ook de optie ‘ik spreek geen Nederlands’.
Deelname activiteiten in het kader van inburgering
Ten slotte wordt er net als in de SCP-vragenlijst gevraagd naar de deelname aan activiteiten in het
kader van inburgering. De vraag is of deelnemers het inburgeringsexamen gehaald hebben, bezig zijn
met de voorbereiding voor het inburgeringsexamen, niet bezig zijn met de voorbereiding of dat deze
vraag niet van toepassing is (de deelnemer hoeft niet in te burgeren). Daarnaast is er een ‘weet
niet/geen antwoord’ optie.
Uiteindelijk zijn de antwoorden op deze laatste vraag niet meegenomen in de analyses.
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Bijlage 13: Populatie, steekproef en respons
In de figuur op de volgende pagina is schematisch weergegeven uit welke groepen de totale groep
deelnemers in PMsys bestaat. De totale populatie (blauw) bestaat uit 5735 unieke deelnemers
(meerderjarig of leeftijd onbekend). Een deel van hen (het linker blok) is alleen in de methodiek
gestroomd; zij zijn lang of kort geleden in de methodiek terecht gekomen (ingeschreven in PMsys),
maar zij hebben nog geen overgang gemaakt naar een andere fase en zijn ook niet uitgestroomd. Het
kan zijn dat zij nog stappen gaan zetten, maar het kan ook zijn dat ze in de huidige fase blijven zitten
(totdat ze uitstromen). Een ander deel is ooit in de methodiek gestroomd, maar weer uitgestroomd
voordat ze een fase-overgang konden maken (het rechter blok). Zij hebben dus maar in één fase
gezeten. De deelnemers in de twee middelste blokken kunnen we beschouwen als de deelnemers die
echt ‘in’ de methodiek zitten (donkerblauwe blok deel) of hebben gezeten (derde blok van links). Zij
hebben ooit een fase-overgang gemaakt en hebben dus in meer dan één fase gezeten.
Het steekproefkader (groene vlakken) zijn alle deelnemers die sinds het begin van de
onderzoeksperiode (1 maart 2017) in-, door- en/of uitgestroomd zijn. Dat betekent (zoals ook
zichtbaar in de figuur) dat het steekproefkader bestaat uit deelnemers uit alle groepen uit de populatie
– en niet alleen de middelste twee blokken. We hebben hiervoor gekozen omdat:
• Deelnemers die alleen zijn ingestroomd (linker blok) potentieel later nog wel onderdeel gaan
uitmaken van de methodiek; hun data weglaten zou dus geen recht doen aan de
werkelijkheid.
• Deelnemers die ooit zijn doorgestroomd (middelste twee blokken) zitten in de methodiek en
moeten sowieso meegenomen worden.
• Deelnemers die maar in één fase hebben gezeten (in- en uitgestroomd, rechterblok) zitten
weliswaar niet echt in de methodiek, maar zij kunnen binnen die ene fase wel een
ontwikkeling doormaken. Door hen weg te laten uit de analyses zouden we geen recht doen
aan die ontwikkeling.
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Bijlage 14: Figuren en tabellen ontwikkeling alle deelnemers

Figuur A1. Betaald werk (n = 685)

Tabel 14.1. Aantal uren betaald
werk per week wanneer men uit
een fase stroomt (n = 134)
Fase
M
SD
Instroom
22.4
13.5
Fase 0
16.8
10.0
Fase 1
24.6
11.9
Fase 2
17.6
8.7
Fase 3
20.9
11.8
Fase 4
20.9
10.1
Follow-up
24.2
7.4

100%
80%

60%
40%
20%
0%
Instroom

Fase 0

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Follow-up

Ja, ik ben in dienst bij een bedrijf of organisatie
Ja, ik doe uitzendwerk
Ja, ik heb een eigen bedrijf
Nee
Weet niet / geen antwoord

Figuur C1. Kansen op het vinden van werk
(n = 681)

Figuur B1. Opleiding (n = 685)
100%

100%

80%
80%

60%

60%

40%
20%

40%

0%
20%

Instroom

0%
Instroom

Fase 0

Ja
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Fase 1

Nee

Fase 2

Fase 3

Weet niet/ geen antwoord

Fase 4

Follow-up

Fase 0

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Helemaal mee eens

Mee eens

Niet mee eens, niet mee oneens

Mee oneens

Helemaal mee oneens

Weet niet / geen antwoord
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Follow-up

Figuur D1. Kansen op doen van een
opleiding (n = 679)

Figuur E1. Gebruik voorzieningen (n = 682)
100%

100%

80%

80%

60%
40%

60%

20%
40%

0%
Instroom

20%

Fase 0

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Follow-up

Weet niet / geen antwoord

0%
Instroom

Fase 0

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Follow-up

Voorzieningen (ook) buiten de stad

Helemaal mee eens

Mee eens

Voorzieningen in de stad, maar niet buiten de stad

Niet mee eens, niet mee oneens

Mee oneens

Voorzieningen in de buurt, maar niet buiten de buurt

Helemaal mee oneens

Weet niet / geen antwoord

Ik maak geen gebruik van zulke voorzieningen

Figuur F1. Deelname activiteiten (n = 683)
100%

Figuur G1. Vrijwilligerswerk
(n = 683)
100%

80%

80%

60%

60%

40%

40%
20%

20%

0%
Instroom

Fase 0

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Nooit

Zelden

Minder dan 1 keer per maand

Minstens 1 keer per maand

Minstens 1 keer per week

Weet niet / geen antwoord
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0%

Ja

Nee

Weet niet / geen antwoord
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Tabel 14.2. Aantal uren
vrijwilligerswerk per week
wanneer men uit een fase
stroomt (n = 134)
Fase
M
SD
Instroom
7.6
6.3
Fase 0
3.8
1.7
Fase 1
10.0
9.2
Fase 2
11.0
7.2
Fase 3
14.4
13.2
Fase 4
9.7
7.8
Follow-up
17.3
4.1

Figuur I1. Contact met buren of mensen in de
buurt (n = 682)

Figuur H1. Contact met vrienden en kennissen
(n = 682)
100%

100%

80%

80%

60%

60%

40%

40%

20%

20%

0%

0%
Instroom

Fase 0

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Follow-up

Instroom

Fase 0

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Elke dag

Elke week

Elke dag

Elke week

Elke maand

Een paar keer per jaar

Elke maand

Een paar keer per jaar

Nooit / minder dan 1 keer per jaar

Weet niet / geen antwoord

Nooit / minder dan 1 keer per jaar

Weet niet / geen antwoord

Figuur J1. Gezondheid algemeen (n = 683)

Follow-up

Figuur K1. Dingen niet doen door gezondheid
(n = 683)

100%
100%
80%
80%
60%
60%
40%

40%

20%

20%

0%

0%
Instroom
Zeer goed

Fase 0
Goed

Fase 1

Gaat wel
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Slecht

Fase 2

Fase 3

Zeer slecht

Fase 4

Follow-up

Weet niet / geen antwoord

Instroom
Altijd

Fase 0

Vaak
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Soms

Fase 1
Zelden

Fase 2
Nooit

Fase 3

Fase 4

Follow-up

Weet niet / geen antwoord

Figuur L1. Kalm en rustig (n = 683)

Figuur M1. Neerslachtig en somber (n = 682)

100%

100%

80%

80%

60%

60%

40%

40%

20%

20%

0%

0%
Instroom
Altijd

Fase 0

Vaak

Soms

Fase 1
Zelden

Fase 2
Nooit

Fase 3

Fase 4

Follow-up

Weet niet / geen antwoord

Tabel 9.1. Algemeen
geluksgevoel (n = 682)
Fase
M
Instroom
6.9
Fase 0
6.7
Fase 1
7.1
Fase 2
7.4
Fase 3
6.9
Fase 4
7.1
Follow-up
7.7
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Instroom
Altijd

Fase 0
Vaak

SD
2.0
2.1
1.7
1.6
2.0
1.6
1.4
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Soms

Fase 1
Zelden

Fase 2
Nooit

Fase 3

Fase 4

Follow-up

Weet niet / geen antwoord

Figuur P1. Moeite met Nederlands
schrijven (n = 681)

Figuur N1. Moeite met Nederlands gesprek
(n = 683)
100%

100%

80%

80%

60%

60%

40%

40%

20%

20%

0%

0%
Instroom

Fase 0

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Ik spreek geen Nederlands

Ja, vaak moeite

Nee, nooit

Weet niet / geen antwoord

Fase 4

Follow-up

Instroom
Ja, vaak

Ja, soms

Figuur O1. Moeite met Nederlands lezen
(n = 682)
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Instroom
Ja, vaak

Fase 0

Fase 1

Ja, soms
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Fase 2

Nee, nooit

Fase 3

Fase 4

Follow-up

Weet niet / geen antwoord
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Fase 0
Ja, soms

Fase 1

Fase 2

Nee, nooit

Fase 3

Fase 4 Uitstroom

Weet niet / geen antwoord

Bijlage 15: Analyses vergelijking in- en uitstroom per fase
In de volgende analyses worden per fase de volgende groepen met elkaar vergeleken 65:
2. Alle deelnemers die in de fase stromen vergeleken met alle deelnemers die uit de fase
stromen. Dubbelingen zijn hieruit gehaald, dus deze groepen zijn onafhankelijk van elkaar.
3. De deelnemers die in en uit de desbetreffende fase stromen. Hun waardes worden als een
voor- en nameting per fase met elkaar vergeleken. Hier gaat het dus om
afhankelijke/gepaarde groepen.
Voor beide onderdelen geldt dat de aantallen respondenten regelmatig laag zijn. Het is daarom lastig
om effecten te detecteren. Voor onderdeel 3 geldt zelfs dat de analyses voor fase 0 en 4 niet konden
worden uitgevoerd vanwege te lage respondentaantallen.
Arbeidsparticipatie en opleiding
De twee onafhankelijke groepen deelnemers die in en uit een fase stromen (onderdeel 2), worden
vergeleken met chi-square tests en t-toetsen. De resultaten per vraag staan in tabel 10. In deze tabel
staan alle positief significante waarden (uitstroom scoort beter dan instroom) groen gekleurd, en alle
negatief significante waarden (instroom scoort beter dan uitstroom) rood gekleurd. Niet significante
waarden zijn grijs gekleurd.
Tabel 10. Chi-square toetsen over de ontwikkelingen tijdens een fase.
Betaald werk

Aantal uur

Fase

Χ2 (1)

p

t (df)

0

.077

.782

-1.049 (7)

Opleiding

Kans op werk

Kans op opleiding

p

Χ2 (1)

p

t (df)

p

t (df)

p

.329

.909

.340

1.413 (48)

.164

.917 (45)

.364

1

.731

.393

-.129 (37)

.898

21.676

<.001

2.640 (163)

.010

3.216 (154)

.002

2

14.558

<.001

1.423 (16)

.174

28.214

<.001

2.508 (88)

.014

2.279 (86)

.025

3

14.470

<.001

-

-

9.723

.002

.811 (39)

.422

2.878 (36)

.007

4

.064

.800

1.098 (46)

.278

6.179

.013

.100 (96)

.920

-.079 (89)

.937

NB Betaald werk en opleiding gedichotomiseerd (wel/niet). Kans op werk en kans op opleiding opgevat als
Likert schaal (1-5). Geen van de deelnemers die in fase 3 stroomt heeft betaald werk, dus het aantal uur kan
niet vergeleken worden.

Zoals in tabel 10 zichtbaar is, hebben de deelnemers die uit fase 2 en 3 stromen gemiddeld vaker
betaald werk dan de deelnemers die in deze fases stromen. Hier is mogelijk wel sprake van een
selectie-effect: deelnemers stromen uit de fase omdat ze betaald werk hebben gekregen. Voor fase 1,
2 en 3 geldt dat de uitstromers vaker een opleiding doen dan de instromers. Het omgekeerde is het
geval voor fase 4. Hier is waarschijnlijk sprake van deelnemers die de MBO-opleiding volgen die
vanuit Stichting Piëzo wordt georganiseerd; als zij fase 4 instromen doen zij die opleiding, maar als ze
fase 4 uitstromen volgen ze geen opleiding meer. Naast een daadwerkelijke toename in betaald werk
en opleiding geven deelnemers ook aan dat hun kansen op betaald werk (fase 1 en 2) en het doen
van een opleiding (fase 1, 2 en 3) toenemen. Bij deze analyses moet wel nog de kanttekening
geplaatst worden dat het hier gaat om onafhankelijke groepen deelnemers die in- en uitstromen, en
die niet per se vergelijkbaar zijn.
De metingen over arbeidsparticipatie en opleiding van deelnemers waarvan een in- en
uitstroomvragenlijst is ingevuld (gepaarde groepen, onderdeel 3), worden vergeleken door middel van
McNemars toetsen (voor dichotome variabelen) en gepaarde t-toetsen (voor continue variabelen en
Likertschalen).

65

Onderdeel 1 is weergegeven in de lopende tekst, en met figuren en tabellen in bijlage 14.
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Voor fase 1 geldt alleen dat de deelnemers als ze uit de fase stromen vaker betaald werk hebben dan
als ze instromen (p = .008 in McNemar test). Voor fase 2 worden geen significante ontwikkelingen
gevonden op het gebied van betaald werk en opleidingen. In lijn met de bevindingen uit tabel 10 zien
we dat deelnemers significant minder vaak een opleiding doen als ze uit fase 4 stromen dan als ze in
fase 4 stromen – omdat fase 4 voor hen het doen van een opleiding behelst. Wel zijn de kansen op
het doen van een opleiding voor deelnemers vergroot tijdens fase 4 (t(20) = -3.627, p = .002). Verder
zijn er geen significante ontwikkelingen gevonden op het gebied van betaald werk en opleiding van
deelnemers. Dit kan deels worden verklaard door een lage power vanwege de lage respons. Voor
fase 0 en 3 konden vanwege de lage deelnemersaantallen helemaal geen effecten worden berekend.
Maatschappelijke participatie
De twee onafhankelijke groepen deelnemers die in en uit een fase stromen (onderdeel 2), worden
vergeleken met chi-square tests en t-toetsen. De resultaten per vraag staan in tabel 11 en tabel 12.
Zoals in tabel 11 zichtbaar is, zijn alleen verschillen te zien in de maatschappelijke ontwikkeling van
deelnemers in fase 1. De groep deelnemers die instroomt in fase 1 bezoekt minder vaak
voorzieningen (en minder verder weg van hun huis), doet minder activiteiten en doet minder vaak
vrijwilligerswerk dan de groep deelnemers die uit fase 1 stromen.
Tabel 11. Chi-square toetsen en t-toetsen over de ontwikkelingen tijdens een fase.
Voorzieningen

Activiteiten

Vrijwilligerswerk

Aantal uur

Fase

Χ2 (3)

p

Χ2 (4)

p

Χ2 (1)

p

t (df)

p

0

.956

.812

2.469

.650

1.480

.224

-.584 (8)

.575

1

11.876

.008

9.932

.042

14.804

< .001

1.321 (43)

.194

2

.539

.910

6.629

.157

.066

.797

1.459 (39)

.153

3

2.006

.571

.302

.960

1.797

.180

.608 (20)

.550

4

3.287

.349

.955

.917

.807

.369

-1.215 (29)

.234

NB Vrijwilligerswerk gedichotomiseerd (wel/niet). Soms wijkt de df van Χ2 toetsen af omdat bepaalde
antwoordcategorieën niet gekozen zijn.

Tabel 12 laat zien dat er op het gebied van sociale contacten geen significante verschillen zijn tussen
de groep in- en uitstromers per fase. Hierbij moet wederom opgemerkt worden dat deze groepen niet
per se vergelijkbaar hoeven te zijn.
Tabel 12. Chi-square toetsen over de ontwikkelingen tijdens een fase.
Vrienden en kennissen
Buren en mensen in de buurt
2
Fase
Χ (4)
p
Χ2 (4)
p
0
2.231
.693
1.018
.907
1
2.336
.674
2.197
.700
2
3.564
.468
2.725
.605
3
.933
.920
9.336
.053
4
3.979
.409
5.267
.261
De metingen omtrent maatschappelijke participatie van deelnemers waarvan een in- en
uitstroomvragenlijst is ingevuld (gepaarde groepen, onderdeel 3), worden vergeleken door middel van
McNemars testen (voor dichotome variabelen), Wilcoxon testen (voor ordinale variabelen) en
gepaarde t-toetsen (voor continue variabelen incl. Likertschalen). Deze laten geen significante
ontwikkelingen zien in de maatschappelijke participatie van deelnemers in fase 1. Voor fase 2 geldt
dat deelnemers wanneer ze uitstromen significant vaker vrijwilligerswerk doen dan wanneer ze
instromen (p = .008 in McNemars test). Ten slotte maken deelnemers wanneer ze uit fase 4 stromen
minder vaak gebruik van voorzieningen verder van huis dan wanneer ze in fase 4 stromen (Z = 2.581,
p = .010).
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Deze negatieve trend zagen we ook in figuur E1 (bijlage 14) en kan waarschijnlijk verklaard worden
doordat deelnemers vanwege een baan of opleiding minder tijd hebben voor maatschappelijke
participatie verder van huis. Verder zijn er geen significante ontwikkelingen gevonden op het gebied
van maatschappelijke participatie van deelnemers. Dit kan deels worden verklaard door een lage
power vanwege de lage respons. Voor fase 0 en 3 konden vanwege de lage deelnemersaantallen
geen effecten worden berekend.
Gezondheid
De twee onafhankelijke groepen deelnemers die in en uit een fase stromen (onderdeel 2), worden
vergeleken met chi-square tests en t-toetsen. De resultaten zijn weergegeven in tabel 13. Zoals hierin
zichtbaar is, zijn er nauwelijks significante verschillen in de ervaren gezondheid van deelnemers die in
en uit een bepaalde fase stromen. Alleen voelen deelnemers die uit fase 2 stromen zich minder vaak
somber en neerslachtig dan deelnemers die in fase 2 stromen.
Tabel 13. T-toetsen over de ontwikkelingen tijdens een fase.

Fase

Gezondheid

Dingen niet doen

algemeen

i.v.m. gezondheid

Kalm en rustig

Somber en

Algemeen

neerslachtig

geluksgevoel

t (df)

p

t (df)

p

t (df)

p

t (df)

p

t (df)

p

0

1.393 (82)

.167

-.822 (80)

.413

-.099 (82)

.921

.089 (82)

.929

.091 (82)

.928

1

.061 (210)

.951

-.053 (294)

.958

-.230 (302)

.818

-.740 (201)

.436

.807 (305)

.420

2

1.412

.160

-1.452

.125

-.395 (145)

.694

-2.257

.026

1.949 (146)

.053

3

-.029 (48)

.977

.282 (47)

.779

-.511 (47)

.612

-.706 (46)

.484

-1.662 (49)

.103

4

.1.503

.136

-.497 (111)

.620

-.195 (109)

.846

.072 (111)

.943

.194 (114)

.846

(147)

(144)

(142)

(114)

NB Alle variabelen opgevat als Likert schaal (1-5), behalve algemeen geluksgevoel (schaal 0-10)

De metingen omtrent gezondheid van deelnemers waarvan een in- en uitstroomvragenlijst is ingevuld
(gepaarde groepen, onderdeel 3), worden allen vergeleken door middel van gepaarde t-toetsen
(Likertschalen). Deze laten zien dat deelnemers als ze in fase 1 stromen vaker somber en
neerslachtig zijn dan als ze uit fase in stromen (t(26) = 2.380, p = .025). Voor fase 2 worden geen
significante ontwikkelingen in gezondheid gevonden. Voor fase 4 geldt dat deelnemers wanneer ze uit
de fase stromen vaker dingen niet kunnen doen door hun gezondheid dan wanneer ze de fase
instromen (t (26) = -2.431, p = .022). Het is onduidelijk waardoor dit verschil kan worden verklaard.
Deze ontwikkeling is ook niet zichtbaar in figuur K1 in bijlage 14. Verder zijn er geen significante
ontwikkelingen gevonden op het gebied van gezondheid van de deelnemers. Dit kan deels worden
verklaard door een lage power vanwege de lage respons. Voor fase 0 en 3 konden vanwege de lage
deelnemersaantallen helemaal geen effecten worden berekend.
Taalvaardigheid
De twee onafhankelijke groepen deelnemers die in en uit een fase stromen (onderdeel 2), worden
vergeleken met onafhankelijke t-toetsen. De resultaten hiervan staan weergegeven in tabel 14.
Tabel 14. Chi-square toetsen over de ontwikkelingen tijdens een fase.
Nederlands gesprek
Nederlands lezen
2
2
Fase
Χ (3)
p
Χ (2)
p
0
3.507
.320
4.341
.114
1
36.807
< .001
17.792
< .001
2
.558
.906
1.128
.569
3
1.679
.432
3.834
.147
4
4.607
.100
2.151
.341
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Nederlands schrijven
Χ2 (2)

p

3.652
15.183
5.682
2.613
.427

.161
.001
.058
.271
.808
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NB Soms wijkt de df van Χ2 toetsen af omdat bepaalde antwoordcategorieën niet gekozen zijn.
In deze tabel is te zien dat alleen bij fase 1 verschillen zichtbaar zijn in de ervaren moeite met de
Nederlandse taal. Deelnemers die uit fase 1 stromen geven aan minder moeite te hebben met het
voeren van een gesprek in het Nederlands. Qua lezen en schrijven zijn er voornamelijk minder
uitstromende deelnemers die ‘vaak’ problemen hebben dan instromende deelnemers. De uitstromers
kiezen vaker voor de categorie ‘soms’.
De metingen omtrent taalvaardigheid van deelnemers waarvan een in- en uitstroomvragenlijst is
ingevuld (gepaarde groepen, onderdeel 3), worden allen vergeleken door middel van Wilcoxon
toetsen (ordinale variabelen). Alleen voor fase 1 wordt gevonden dat deelnemers die uit fase 1
stromen significant minder moeite hebben met het lezen van de Nederlandse taal (Z = -2.309, p =
.021). Voor fase 2 en fase 4 worden geen significante ontwikkelingen in taalvaardigheid gevonden. Dit
kan deels worden verklaard door een lage power vanwege de lage respons. Voor fase 0 en 3 konden
vanwege de lage deelnemersaantallen helemaal geen effecten worden berekend.
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