
Legenda

Werken aan het sociale netwerk van mensen met (zeer) 
ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen

Inleiding
Uit onderzoek blijkt dat mensen met (zeer) ernstige 
verstandelijke en meervoudige beperkingen kleine 
sociale netwerken hebben. Dit is zorgelijk, want dit 
is juist een groep mensen die niet in staat is om 
hun eigen netwerk te onderhouden of uit te breiden. 
Hiervoor zijn ze afhankelijk van anderen. Maar hoe 
doe je dat nou als er maar weinig anderen zijn die dit 
voor hen kunnen doen? Een eerste stap hierin is het 
verkennen van het huidige netwerk en het onderzoeken 
van de eventuele mogelijkheden en kansen. 

Met wie?
Iedereen die belangrijk is in het leven 
van de betrokkene 

• Familie (ouders, broers, zussen, ooms/ tantes etc.)
• Professionals (begeleiders wonen, begeleiders 

dagbesteding, behandelaren etc.)
• Vrijwilliger/ maatje
• Buren etc.

Benodigdheden
• Flap-over
• Stiften
• Werkblad
• Foto van de betrokkene  

(voor wie het spel wordt gespeeld)
• Pennen
• Post-its
• Wat lekkers en koffie/ thee :-)

Who Cares

Dit spel speel je wanneer je met elkaar vaststelt dat een 
verdere verkenning op het netwerk van de betrokkene 
gepast en gewenst is. 
Wil je meer weten over het onderzoek waar dit spel uit 
voortgekomen is? 

Kijk dan op: https://www.sheerenloo.nl/expertise-
behandeling/expertisecentrum-emb#sociale-netwerken 
voor een samenvatting van het proefschrift of kijk daar het 
filmpje. 

Doel
Het spel geeft inzicht in mogelijkheden en kansen om het sociale netwerk van de 
betrokkene te verkennen en te vergroten of te verstevigen. Je onderzoekt met elkaar, 
ontdekt mogelijkheden en na afloop heb je met elkaar een actieplan.

Opdracht

Omschrijving van 
de opdracht

Tijd

Hoeveel minuten
 er voor de 

opdracht staat

Uitwerken

Hoe wordt 
de opdracht 
geëvalueerd

https://www.sheerenloo.nl/expertise-behandeling/expertisecentrum-emb#sociale-netwerken
https://www.sheerenloo.nl/expertise-behandeling/expertisecentrum-emb#sociale-netwerken


Ronde 1: De flitsronde

Ronde 1a

Ronde 1b

1

1a

1b

(Doel: inspiratie, zo breed mogelijk denken, out of the box, visualiseren, 
ook om later op terug te grijpen bij het maken van doelen)

Bij iedere vraag heeft iedereen 1 minuut om zoveel mogelijk antwoorden op te schrijven. Iedere ronde heeft 
steeds een tweede ronde van een halve minuut waarin nog extra antwoorden toegevoegd kunnen worden 
(door associëren).

Noem zoveel mogelijk plaatsen waar je iemand kunt ontmoeten.

Noem zoveel mogelijk plaatsen waar je iemand kunt ontmoeten, die in ronde 1a nog niet 
genoemd zijn. 

1 minuut rondetijd. Uitwerken 15 minuten.

30 seconden rondetijd. Uitwerken 10 minuten. 

Eén persoon leest voor wat hij of zij heeft. Alle antwoorden worden door de spelleider opgeschreven, 
maar alleen de unieke antwoorden leveren punten op. Voorbeeld: Els noemt de supermarkt, Jan 
heeft dit ook opgeschreven. Supermarkt wordt wel op de flap-over geschreven, maar levert geen 
punten op. Als Els alles heeft genoemd van haar lijstje is de volgende aan de beurt om te noemen 
wat diegene nog over heeft. Piet heeft als enige aan tafel de trein genoemd, hier krijgt hij een punt 
voor. Op dit punt van het spel ga je nog niet inhoudelijk op de antwoorden in. 

Idem als bij ronde 1a

Herhaling van ronde 1a en ronde 1b met de volgende vragen: 
• Noem zoveel mogelijk manieren om contact met iemand te hebben (bijvoorbeeld: bellen, email, 

WhatsApp)
• Noem zoveel mogelijk ‘soorten’ mensen waar je contact mee kunt hebben (bijvoorbeeld: vader, moeder, 

caissière)
 

Vooraf: 
• Spelleider: kies een spelleider. Dit zal in de meeste gevallen betrokken orthopedagoog of psycholoog 

zijn. Deze persoon zorgt voor alle benodigdheden en zal de bijeenkomst leiden. Het is belangrijk om je 
vooraf enigszins te verdiepen in het onderwerp en de gehele spelhandleiding door te nemen. 

• Ruimte: zorg voor een ruimte waar je rustig met elkaar kunt werken
• Tijd: zorg voor dat je met elkaar hebt afgesproken hoeveel tijd je besteed aan het spelen. Het hoeft niet 

in een keer ‘uit’gespeeld te worden.

Spelhandleiding



Aanwijzing voor de spelleider: 
• Verdeel de flap-over in drie categorieën: vaak genoemd, een paar keer genoemd, uniek. Iets dat 

vaak genoemd is, kan mogelijk gemakkelijker gerealiseerd worden. Iets dat uniek is kan mogelijk de 
creativiteit losmaken. 

• Per groepssamenstelling is het goed om in te schatten of het tijdselement haalbaar is. Als je er voor 
kiest om geen tijdselement toe te voegen kun je zelf inschatten wanneer je het idee hebt dat de groep 
klaar is. 

• Gebruik voor iedere vraag een nieuwe flap-over en hang deze uiteindelijk ook zichtbaar op in de ruimte. 
• Als alle rondes gespeeld zijn kan in de groep besproken worden dat alle flap-overs weer met elkaar 

samenhangen. Zo zul je in de sportschool hele andere mensen ontmoeten dan op de je werk en zul je 
hier ook op een andere manier contact mee hebben. 

• Ook is het verstandig om hier de frequentie van het contact al te bespreken. Je hebt niet met iedereen 
even vaak contact, maar dit hoeft niet te betekenen dat iemand dan minder belangrijk is. Ook dit kan 
weer te maken hebben met de context. 

Ronde 1c1c

De spelleider vraagt per flap waar de persoon waar het vandaag om gaat komt/ met wie 
diegene contact heeft/ op welke manier en omcirkelt deze. 

Reflecteren, wat vinden we hiervan. 

Aanwijzingen voor de spelleider:
• Als het gaat om de personen (dus met wie heeft iemand contact), dan op een andere flap de namen 

opschrijven. Deze zijn nodig voor ronde 2a. 



Ronde 2: Netwerkcirckels

Ronde 2a

2

2a

Introductie cirkels:

Binnenste cirkel, de mensen die je goed kent en erg belangrijk voor je zijn.  

Middelste cirkel, mensen die je kent van naam, waar je wel contact mee hebt

Buitenste cirkel, mensen die je kent van gezicht (dit kunnen ook mensen van 
vroeger zijn, waar geen contact meer mee is). 

‘De Maatschappij’, alle mensen die er wel zijn, maar je niet daadwerkelijk 
kent (kansen)

In groepjes invullen van de netwerkcirkels op basis van de personen uit ronde 1c

10 minuten

Spelleider zorgt voor een consensus en vult de netwerkcirkels op een flap-over in. 
Per cirkel bespreken wat we hier van vinden (reflectie)

Uitleg: 
Over het algemeen bewegen mensen zich door de cirkels heen. Dit zie je ook in je eigen netwerk terug, 
je beste vriendin van de basisschool zal vroeger in je binnenste cirkel hebben gezeten, maar nu zit ze 
misschien in de middelste cirkel, of hebben jullie helemaal geen contact meer. Dit zijn processen die vaak 
geleidelijk gaan. Zo zal iemand die je voor het eerst tegenkomt bij het zwembad niet direct in je binnenste 
cirkel terecht komen, maar zal deze persoon stapje voor stapje een cirkeltje naar binnen bewegen. 

Zo gaat het ook bij mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen: een nieuwe 
vrijwilliger bijvoorbeeld zal niet direct onderdeel uitmaken van de binnenste cirkel. Door iedere keer te 
kijken of te onderzoeken wat er nodig is om iemand een cirkel naar binnen te krijgen, of wat er nodig is om 
te voorkomen dat iemand een cirkel naar buiten gaat werk je al aan het netwerk. Doelen blijven dus relatief 
klein om zo ook de haalbaarheid te vergroten en gemotiveerd te blijven. 

Ronde 2b2b

Maak met je groepje een plan om een cirkel meer gevuld te krijgen of juist te houden zoals die is 
(afspreken welke cirkel de meeste aandacht behoeft). 
Vragen die je hier bij kunt stellen: wat als er een leegte valt in de binnenste cirkel, is er iemand 
uit de middelste cirkel die deze leegte kan opvullen of deze plek in kan nemen? Is dat nodig? 
Welke mogelijkheden zien we om eerst de buitenste cirkel te vullen? Wie van de buitenste cirkel 
zouden we graag een cirkel naar binnen willen hebben? Hoe pakken we dat aan? Op welke manier 
betrekken we de namen die in de cirkels geschreven staan? Welke activiteiten worden er nu gedaan 
en is het mogelijk om die meer in de maatschappij plaats te laten vinden (denk hierbij aan de 
kapper aan huis, zou het ook mogelijk zijn om naar de kapper in het dorp / de stad te gaan?)? Wat 
wordt er gedaan aan het contact tussen de professional en de persoon uit het sociale netwerk? Zou 
een verandering in dit contact ook iets op kunnen leveren?

15 minuten



Extra: 
Lijkt men vast te lopen? Dan is het mogelijk om een genogram (stamboom) te maken. Ook kunnen ouders 
of andere betrokkenen van vroeger vertellen over vroeger, toen deze persoon nog thuis woonde / jonger 
was. Een andere (belangrijke) mogelijkheid is om te kijken wat deze persoon leuk vindt om te doen en te 
kijken of dit dan een bron kan zijn voor de ontwikkeling van het netwerk. Tot slot kan er ook een rondje 
succesverhalen gedaan worden, wat heeft een keer gewerkt, wat heeft gemaakt dat vrijwilliger X er nog 
steeds is, welke mooie herinnering heb je aan deze persoon etc. 

Het is belangrijk dat iedereen gemotiveerd de deur uit gaat. Deze bijeenkomst moet gezien worden als 
een eerste stap van een lang proces. Wij zien geen andere mogelijkheid dan de aanreiking van globale 
richtlijnen, juist omdat iedere persoon met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen zo 
uniek is en zijn of haar eigen wensen en behoeften heeft, net als het netwerk dat er omheen staat. Door 
deze bijeenkomst positief af te sluiten en concrete afspraken te maken moet er energie en vertrouwen 
ontstaan. 

Het programma: perspectief (Vlaskamp, Poppes & Zijlstra, 2005a, 2005b) is een mooie methodiek om het 
werken met sociale netwerken methodisch weg te zetten. Zie ook: https://www.sheerenloo.nl/expertise-
behandeling/wetenschappelijk-onderzoek#sociale-contacten-van-mensen-met-emb-who-cares

Ieder team presenteert zijn plan. Door middel van stemmen (o.i.d.) wordt het beste plan gekozen. 
Direct hierop volgend worden de taken verdeeld en wordt er een vervolgafspraak gepland om te 
evalueren en de volgende stappen te bepalen. 



M
en

se
n d

ie je kent en erg belangrijk voor je zijn

Mensen die je kent van gezicht en geen contact mee hebt

Alle mensen die er wel zijn, maar je niet daadwerkelijk kent

Netwerkcirkels

Mensen die je kent van naam en contact mee hebt


