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Bondgenoten:
Bewoners, moerwijkcooperatie, 
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Moerwijk

Veel samenwerking zorgt voor 
veel bewegingen in de buurt, 
dit zorgt voor meer toevallige 
ontmoetingen wat zorgt voor 

meer public familiarity 
(publieke vertrouwdheid) wat 
zorgt voor meer veiligheid wat 
zorgt in meer zorg voor elkaar 

en sneller hulp vragen

Het zijn de kleine en toevallige 
momenten van aandacht en 
verbinding die voor welzijn, 
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Droom:
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Echt in gezamenlijkheid de wijk maken, 
geld in 1 pot, samen visie creëren, lange 

en korte termijn.
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De Post/Reakt

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.
Integrale begeleiding. Deelnemers die kampen met meerdere problemen krijgen beter grip 
op de thuissituatie en worden meer maatschappelijk zelfredzaam.
Mens- en talentgerichte interventie. Deelnemers krijgen binnen de PiëzoMethodiek beter 
zicht op wat ze zelf willen en kunnen en op de mogelijkheden die er binnen de 
(Nederlandse) samenleving zijn.
Netwerkinterventie. Deelnemers die beperkte sociale netwerken hebben maken in het 
PiëzoCentrum contact met de andere deelnemers, vrijwilligers en professionals.
Ontwikkelingsgerichte interventie. Deelnemers die beperkte werkervaring en/of 
werknemers- vaardigheden 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.
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.
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