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Algemeen 
 

Doel van het methodiekenoverzicht 
Jullie gaan met de welzijnsschakelgroep aan de slag om vanuit wat er leeft in de groep, signalen te 

verzamelen om in gesprek te gaan met het (lokaal) beleid of met andere organisaties of diensten. Dit 

doe je bijvoorbeeld omdat jullie deelnamen aan de LAB2-bevraging. Op basis van het stappenplan in 

het draaiboek, kunnen jullie een traject voor jullie groep uitwerken. Het methodiekenoverzicht helpt 

bij de eerste stappen:  

- Hoe kies je een thema samen met je groep?  

- Hoe ga je samen met je groep nadenken over dat thema? De methodieken helpen om het 

gesprek te starten, om signalen te verzamelen, samen op verhaal te komen en om te komen 

tot een gezamenlijk standpunt. 

Algemene werkwijze 
In dit overzicht vind je op pagina 5 een methodiek om samen met de groep uit te zoeken rond welk 

thema jullie eerst aan de slag willen gaan.  

 

Daarnaast vind je er methodieken om de signalen in kaart te brengen. Deze methodieken zijn 

onderverdeeld per thema van de LAB2 barometer. Voor elke methodiek vind je een afbeelding, een 

korte uitleg en informatie over de duur, benodigdheden en uitleenmethode.  

 

Deze methodieken hebben allemaal tot doel om signalen te verzamelen en in kaart te brengen. Het 

zijn hulpmiddelen om door middel van gesprek op verhaal te komen, ervaringen uit te wisselen, maar 

ook om te dromen, de werkelijkheid te vergelijken met de ideale wereld, … De methodieken zijn niet 

of zeer beperkt bedoeld om kennis over te brengen. Neem contact met ons op als je een methodiek 

wilt reserveren. Dat kan via  valentine.delannoy@welzijnsschakels.be  
 

Je ontvangt een pakket met de methodiek en een aantal extra hulpmiddelen:   

- De methodiek 

- De uitleg om met de methodiek aan de slag te gaan 

- De WAAW-code 

- Een sjabloon om het verslag op te maken 

- Een lijst met vaak terugkomende moeilijke woorden 

 

Uitleenmethode 
Bij de beschrijving van de methodieken vind je telkens terug hoe je deze kan uitlenen. Meestal zijn er 

verschillende mogelijkheden: 
 

Digitaal beschikbaar 

We mailen je het materiaal door (dat zal meestal in pdf-formaat zijn) zodat je dit zelf kan uitprinten. 

De meeste praatplaten print je best uit in kleur.   
 

Fysiek ontlenen 

Sommige materialen kunnen enkel fysiek uitgeleend worden (vb: het woonspel, het stoute-

schoenenpad, het grote vrijetijdsspel). Op deze materialen staat een uitleentermijn, zo kunnen we 

iedereen de kans geven om er gebruik van te maken. Dit is meestal 2 maanden. 
 

mailto:valentine.delannoy@welzijnsschakels.be
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De praatplaten zijn digitaal en fysiek beschikbaar. De fysieke versies zijn gelamineerd en op A3-

formaat. Deze kan je 2 maanden ontlenen. 
 

Een deel van het fysiek materiaal kan met de post bezorgd worden. Andere materialen (vb het 

woonspel) kunnen op afspraak afgehaald worden.  

 

Zelf opvragen 

Van een aantal spellen kan je (gratis) een eigen exemplaar opvragen. Als dat mogelijk is, vind je de 

link naar de website terug in het overzicht. 
 

Een paar algemene tips 
 

Moeilijke woorden 

Hang een groot bord of groot wit blad aan de muur. Noteer tijdens de sessies alle moeilijke woorden 

die je tegenkomt.  

De WAAW-code 

De WAAW-code is een gesprekscode: 4 letters om iedereen eraan te herinneren om met respect 

voor elkaar in gesprek te gaan. De WAAW-code staat voor:  

• We luisteren naar elkaar en praten niet door elkaar.  

• Alle mensen zijn gelijkwaardig, we roddelen niet over elkaar.  

• Alles wat in vertrouwen verteld wordt blijft binnen de groep.  

• We steunen elkaar door dik en dun, niets kan dat veranderen. 

We sturen je telkens een print mee waarop de WAAW-code uitgelegd staat. Leg deze aan het begin 

van elke activiteit kort even uit en grijp ernaar terug als dat nodig is.  

Neem uitgebreid verslag 

Probeer tijdens een gesprek steeds zo goed mogelijk verslag te nemen. Werk je binnen, dan kan de 

gespreksleider dit tijdens het gesprek al doen met een stift op grote flappen (hiervoor kan je oude 

affiches ofzo gebruiken). Noteer steeds een aantal kernwoorden. Zo ziet ook de groep wat er wordt 

meegenomen en wat niet.  

Daarnaast neemt de verslagnemer zo letterlijk mogelijk verslag (zie bijlage 1 van het draaiboek voor 

een voorbeeldverslag). Op die manier kan je alle bekommernissen en zorgen bijhouden en bundelen. 

We sturen ook een invulsjabloon mee met de methodiek 

 

Dit is niet alleen nodig om te onthouden wat er tijdens eerdere bijeenkomsten werd verteld, maar ook 

om later mee aan de slag te gaan ter voorbereiding van de dialoog met lokale partners.  

 

Bezorg dit verslag ook steeds aan Welzijnsschakels vzw via valentine.delannoy@welzijnsschakels.be 

Op die manier blijft ook Welzijnsschakels vzw op de hoogte van de bekommernissen van mensen in 

een armoedesituatie en kunnen zij deze signalen - anoniem - doorgeven aan organisaties die op het 

Vlaams en federaal niveau tegen armoede strijden. 
  



   
 

   5 
 

Methodieken 
 

STAP 1 – EEN THEMA KIEZEN 
 

Titel Praatplaten ‘keuze thema’ 

Afbeelding 

 

Korte uitleg Met deze methodiek peil je samen met de groep naar de interesses 
van de deelnemers in verschillende thema’s (van LAB 2). Op basis 
daarvan beslis je met de groep rond welk onderwerp jullie (eerst) 
aan de slag willen gaan.  

Praktische info en voorwaarden 

Aantal deelnemers 7 tot 15 deelnemers + begeleiders 

Benodigdheden - Uitgeprinte praatplaten (bij voorkeur in kleur) 
- Alcoholstift en/of post its 
- Plakband/prikbord 
- 9 grote bladeren (A3, flap of achterkant van een affiche)  
- Eventueel flappen/grote bladeren voor verslag 

Hoeveel tijd heb je nodig?  30 – 60 minuten 

Ruimte Lokaal met voldoende plaats om rond te lopen  
Tafel en een muur/bord om iets op te bevestigen 

Uitleentermijn Digitaal – zelf printen: Onbeperkt 
Fysiek: 2 maanden 

Verslag Zie bijlage 

Reservatie Via valentine.delannoy@welzijnsschakels.be 

Bezorgingswijze 
 

- Digitaal – zelf printen 
- Fysiek – te bezorgen/af te halen 
- Fysiek – met de post  
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STAP 2 – SIGNALEN IN KAART BRENGEN 

 

Participatie  
 

Titel Gespreksstarters Participatie 

Afbeelding 

  

Korte uitleg Kaarten met vragen om in gesprek te gaan over participatie. Wat 
betekent participatie voor jou? Waarover wil je iets te zeggen 
hebben in de gemeente? Wie ken je allemaal al en waar liggen er 
kansen op te participeren?  
We bezorgen je ook ‘Werken met gesprekskaarten’, daarin vind je 
meer uitleg en tips. 

Praktische info en voorwaarden 

Aantal deelnemers 10-12 deelnemers + gespreksleider en verslagnemer  

Benodigdheden - Geprinte gesprekskaarten 
- Schaar 
- Pen en papier 
- Eventueel flappen/grote bladeren voor verslag 

Hoeveel tijd heb je nodig? 30 minuten – 1 uur, afhankelijk van de grootte van de groep 

Ruimte Tafel  
Ruimte waar mensen ongestoord op verhaal kunnen komen. 

Uitleentermijn Digitaal  - zelf uitprinten: onbeperkt  

Verslag Voorbeeld/invulverslag: zie bijlage 

Reservatie Via valentine.delannoy@welzijnsschakels.be 

Bezorgingswijze  Digitaal – zelf printen 
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Anti-discriminatie 
 

Met het thema ‘anti-discriminatie’ kan je vooral aan de slag gaan als je groep een divers publiek 

heeft. Bekijk zeker ook de meegestuurde handleiding voor je start.   

 

Titel Gespreksstarters 

Afbeelding  

 
 

Korte uitleg Kaarten met vragen om in gesprek te gaan. Wanneer heb jij contact 
met je gemeente, sociaal huis, sociale dienst, … Waar ervaar je 
discriminatie? Wat kan de gemeente doen om dit weg te werken?  
In de meegestuurde handleiding vind je meer uitleg, tips en een 
aantal aandachtspunten.  

Praktische info en voorwaarden 

Aantal deelnemers 8 - 12 deelnemers + gespreksleider en verslagnemer  

Benodigdheden - Geprinte gesprekskaarten 
- Pen en papier 
- Schaar 
- Eventueel flappen/grote bladeren voor verslag 

Hoeveel tijd heb je nodig? 30 minuten – 1 uur, afhankelijk van de grootte van de groep 

Ruimte - Lokaal waar mensen ongestoord op verhaal kunnen komen. 
- Tafel 

Uitleentermijn Digitaal – zelf printen: onbeperkt  

Verslag Voorbeeld/invulverslag: zie bijlage  

Reservatie Via valentine.delannoy@welzijnsschakels.be 

Bezorgingswijze Digitaal – zelf printen 
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Opsporen en outreachend werken 
 

Titel Praatplaten Opsporen & outreachend werken 

Afbeelding   

 
Praatplaat ‘Samenleven’ Cedes 
 

Praatplaat ’Mijn Leven’  
 

Korte uitleg De praatplaten gebruik je als gespreksopener. Vanuit de tekeningen 
kan je met de groep het thema verkennen, het gesprek aangaan 
over outreachend werken, signalen verzamelen en naar elkaars 
verhaal luisteren. Samen met de praatplaten bezorgen we een lijst 
met gespreksstarters en suggesties om met de praatplaten aan de 
slag te gaan.  

Praktische info en voorwaarden 

Aantal deelnemers Max. 12 personen + begeleider(s)  

Benodigdheden - Praatplaten: zelf printen of uitlenen via welzijnsschakels 
- Rode, oranje en groene stiften of kleurpotloden 
- Eventueel prikbord, touwtjes en punaises 
- Eventueel flappen/grote bladeren voor verslag 
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Hoeveel tijd heb je nodig? Voorzie voldoende tijd om mensen op verhaal te laten komen. 
Afhankelijk van de praatplaat die voorligt en de grootte van de 
groep, kan een gesprek variëren van 30min tot 45min. 

Ruimte - Ruimte waar mensen ongestoord op verhaal kunnen komen 
- Tafel 

Uitleentermijn Digitaal - zelf printen: onbeperkt 

Fysiek: 2 maanden  

Verslag Voorbeeld/invulverslag: zie bijlage 

Reservatie Via valentine.delannoy@welzijnsschakels.be 

Bezorgingswijze 
  

Digitaal – zelf printen 
Fysiek – te bezorgen/af te halen 
Fysiek – met de post 

 Bron:  Praatplaten CEDES ism Welzijnsschakels 
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Sociale diensten 
 

Titel Praatplaat sociale diensten 

Afbeelding   

 

 
 

 

Korte uitleg De praatplaten kunnen gebruikt worden als gespreksopener. Vanuit 
de tekeningen kan je met de groep het thema verkennen, naar 
elkaars verhaal luisteren en signalen opsporen. Samen met de 
praatplaten bezorgen we een lijst met gespreksstarters en 
suggesties om met de praatplaten aan de slag te gaan. 

Praktische info en voorwaarden 

Aantal deelnemers  Max 12 deelnemers + begeleiders 

Benodigdheden - Praatplaten: zelf printen of uitlenen via welzijnsschakels 
- Pen, papier 
- Eventueel grote bladen en alcoholstift 
- Eventueel flappen/grote bladeren voor verslag 

Hoeveel tijd heb je nodig? Voorzie voldoende tijd om mensen op verhaal te laten komen. 
Afhankelijk van de praatplaat die voorligt, kan een gesprek variëren 
van 30min tot 45min. 
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Ruimte Ruimte waar mensen ongestoord op verhaal kunnen komen.  

Tafel 

Uitleentermijn - Zelf printen: onbeperkt 
- Fysiek: 2 maanden 

Verslag Voorbeeld/invulverslag: zie bijlage 

Reservatie Via valentine.delannoy@welzijnsschakels.be 

Bezorgingswijze 
  

Digitaal – Zelf printen 
Fysiek – te bezorgen/af te halen 
Fysiek – met de post 

 Bron Praatplaat CEDES ism Welzijnsschakels 
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Titel Gespreksstarters ‘Je contacten in de gemeente’ 

Afbeelding  

 

Korte uitleg Kaartjes met vragen om in gesprek te gaan. Wanneer heb jij contact 
met je gemeente, sociaal huis, sociale dienst. Weet je waarvoor je er 
terecht kan? Welke drempels zijn er?  Wat wil je graag veranderen?  
In de meegestuurde handleiding vind je meer uitleg, tips en een 
aantal aandachtspunten. 

Praktische info en voorwaarden 

Aantal deelnemers 10-12 deelnemers + gespreksleider en verslagnemer 

Benodigdheden - Uitgeprinte kaartjes 
- Schaar 
- Pen en papier 
- Eventueel flappen/grote bladeren voor verslag 

Hoeveel tijd heb je nodig? 30 minuten – 1 uur, afhankelijk van de grootte van de groep 

Ruimte - Tafel 
- Ruimte waar mensen ongestoord op verhaal kunnen komen. 

Uitleentermijn Zelf printen: onbeperkt 

Verslag Voorbeeld/invulverslag: zie bijlage 

Reservatie Via valentine.delannoy@welzijnsschakels.be 

Bezorgingswijze Digitaal – zelf printen 

Bron  Onze contacten in de gemeente (Fino) 
  



   
 

   13 
 

Steun  
 

Titel Spel – mijn inkomen 

Afbeelding 

 

Korte uitleg Groepsspel/gesprek over inkomen. Vertrekkend van wat je zelf weet 
over je eigen inkomen.  

• Wat bestaat er allemaal? 

• Welke problemen hebben we daarmee al ervaren? 
Van hieruit ga je in gesprek over verschillende inkomensvormen en 
de moeilijkheden die mensen ondervinden.  

Praktische info en voorwaarden 

Aantal deelnemers Max 10 + begeleiders  

Benodigdheden - Speluitleg  
- Per deelnemer: uitgeprinte spelonderdelen 
- Schaar 
- Alcoholstift en flappen om reacties te verzamelen 
- Dobbelsteen  
- Eventueel flappen/grote bladeren voor verslag 

Hoeveel tijd heb je nodig? Het spel bestaat uit verschillende delen, die ook afzonderlijk te 
spelen zijn. Voor elk deel reken je ongeveer een uur 

Ruimte Mogelijkheid voor iedereen om aan een tafel te zitten 

Uitleentermijn Zelf printen: onbeperkt 

Verslag Voorbeeld/invulverslag: zie bijlage 

Reservatie Via valentine.delannoy@welzijnsschakels.be 

Bezorgingswijze Digitaal – zelf printen 

Bron Netwerk tegen armoede 
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Wonen 
 

Titel Het Woonspel 

Afbeelding  

 

Korte uitleg Spel om met de groep het gesprek aan te gaan over wonen en de 
moeilijkheden waar leden van je groep op botsen wanneer het over 
wonen gaat. Verschillende thema’s komen aan bod: betaalbaarheid, 
toegankelijkheid, kwaliteit, wooninspecties, gezondheid, solidair 
wonen. Tegelijk maken de deelnemers van het spel kennis met 
verschillende rechten en premies en allerlei alternatieve woonvormen. 

Praktische info en voorwaarden 

Hoeveel personen Max. 12 personen + begeleider(s) 

Benodigdheden - Spelbox van het woonspel. Het nodige materiaal zit in de box.  
- Eventueel flappen/grote bladeren voor verslag 

Hoeveel tijd heb je 
nodig? 

Dit spel kan op verschillende manieren gespeeld worden.  
Wil je alle thema’s aan bod laten komen, voorzie dan 3 sessies van 
ongeveer 2u (pauze inbegrepen).  
Maak je liever een selectie van te bespreken thema’s, dan wordt ook de 
spelduur korter 

Ruimte - Ruimte waar mensen ongestoord op verhaal kunnen komen 
- Tafel  

Uitleentermijn Enkel fysiek beschikbaar. Uitleentermijn: 2 maanden 

Verslag Voorbeeld/invulverslag: zie bijlage 

Reservatie Via valentine.delannoy@welzijnsschakels.be 

Bezorgingswijze 
 

Fysiek - te bezorgen/afhalen 
Contacteer ons om een afspraak te maken 
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Onderwijs 
 

Titel Praatplaten onderwijs  

Afbeelding 

 
Korte uitleg Aan de hand de verschillende praatplaten, bespreek je verschillende 

onderwerpen rond onderwijs gemaakt: communicatie tussen school en 
ouders, kosten, digitalisering, gelijke kansen, voeding, ...  
Vanuit de tekeningen kan je met de groep het thema verkennen, 

verschillende onderwerpen bespreken, naar elkaars verhaal luisteren. 

Samen met de praatplaten bezorgen we een lijst met gespreksstarters 

en suggesties om met de praatplaten aan de slag te gaan. 

Praktische info en voorwaarden 

Hoeveel personen Max. 12 personen + begeleider(s) 

Benodigdheden - Praatplaten: zelf printen of uitlenen via welzijnsschakels 
- Pen, papier 
- Eventueel grote bladen en alcoholstift 
- Eventueel flappen/grote bladeren voor verslag 

Hoeveel tijd heb je 
nodig? 

Voorzie voldoende tijd om mensen op verhaal te laten komen. 
Afhankelijk van de praatplaat die voorligt, kan een gesprek variëren van 
30min tot 45min.  

Ruimte Ruimte waar mensen ongestoord op verhaal kunnen komen.  

Tafel  

Uitleentermijn Zelf printen: onbeperkt 
Fysiek: 2 maanden  

Verslag Voorbeeld/invulverslag: zie bijlage 

Reservatie Via formulier: klik hier 

Bezorgingswijze 
 

Digitaal – zelf printen 

Fysiek – met de post 
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Werk 
 

Titel Gespreksopener – Ontwerp je ideale job 

Afbeelding   

 

Korte uitleg Met ‘Ontwerp je ideale job’ ga je met de groep op zoek naar de 
voorwaarden die vervuld moeten zijn om een haalbare job te vinden 
en behouden. Voor verschillende onderwerpen (persoonlijk, 
vervoer, werkplek, …) vind je telkens tekeningen en startvragen 
terug. Met deze tekeningen en vragen kan de groep vanuit 
persoonlijke ervaringen van de deelnemers voorwaarden voor een 
goede en haalbare tewerkstelling verzamelen.  

Praktische info en voorwaarden 

Aantal deelnemers  5 – 10 deelnemers 

Benodigdheden - Uitgeprinte uitleg + figuren (A4 of A3) 
- Balpennen en stiften 

- Eventueel flappen/grote bladeren voor verslag 

Hoeveel tijd heb je nodig? Ongeveer 1 uur 

Ruimte - Ruimte waar mensen ongestoord op verhaal kunnen komen.  
- Tafel 

Uitleentermijn Zelf printen: onbeperkt 

Verslag Voorbeeld/invulverslag: zie bijlage 

Reservatie Via valentine.delannoy@welzijnsschakels.be 

Bezorgingswijze Digitaal – zelf uitprinten 
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Cultuur en vrije tijd 
 

Titel Het stoute schoenenpad 

Afbeelding 

  

Korte uitleg Het Stoute Schoenenpad is een spelmethodiek ontwikkeld voor 
sociale organisaties om het gesprek aan te gaan over alle 
verschillende ervaringen en tegengestelde emoties die worden 
veroorzaakt door op vakantie te gaan. Het Stoute Schoenenpad 
maakt frustraties bespreekbaar en reikt de hand om samen het 
vizier in de goede richting te draaien, en daar de moed te vinden om 
op vakantie te (blijven) gaan. 

Praktische info en voorwaarden 

Aantal deelnemers   

Benodigdheden - Spel ‘het stoute schoenenpad’ 
- Eventueel grote flappen voor het verslag 

Hoeveel tijd heb je nodig? Ongeveer een uur 

Ruimte - Ruimte waar mensen ongestoord op verhaal kunnen komen.  
- Tafel 

Uitleentermijn - Ontlening via Welzijnsschakels: 2 maanden 
- Je kan zelf een exemplaar voor je Welzijnsschakel aanvragen 

via  iedereenverdientvakantie 

Verslag Voorbeeld/invulverslag: zie bijlage 

Reservatie Via valentine.delannoy@welzijnsschakels.be 

Bezorgingswijze 
  

Fysiek – te bezorgen/af te halen 
Fysiek – met de post 
Zelf aanvragen via iedereen verdient vakantie 

    
  

https://www.iedereenverdientvakantie.be/nl/te-bestellen-methodieken-en-tools
https://www.iedereenverdientvakantie.be/nl/te-bestellen-methodieken-en-tools
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Titel Praatplaten – Drempels vrijetijdsparticipatie 

Afbeelding   
 

 

 
Korte uitleg De praatplaten kunnen het gesprek rond vrije tijd en 

vrijetijdsparticipatie op gang brengen. Vanuit de prenten kan je 
samen nadenken over cultuur en vrije tijd, over drempels waardoor 
je niet kan deelnemen aan cultuur en vrijetijdsinitiatieven. Samen 
met de praatplaten bezorgen we een lijst met gespreksstarters en 
suggesties om met de praatplaten aan de slag te gaan. 

Praktische info en voorwaarden 

Aantal deelnemers Maximum 12 personen + begeleiders 

Benodigdheden - Praatplaten: zelf printen of uitlenen via welzijnsschakels 
- Pen, papier 
- Eventueel grote bladen en alcoholstift 
- Eventueel flappen/grote bladeren voor verslag 

Hoeveel tijd heb je nodig? Voorzie voldoende tijd om mensen op verhaal te laten komen. 
Afhankelijk van de praatplaat die voorligt, kan een gesprek variëren 
van 30min tot 45min. 

Ruimte - Tafel 
- Lokaal waar mensen ongestoord op verhaal kunnen komen 

Uitleentermijn Zelf printen: onbeperkt 
Fysiek: 2 maanden 

Verslag Voorbeeld/invulverslag: zie bijlage 

Reservatie Via valentine.delannoy@welzijnsschakels.be 

Bezorgingswijze 
  

Digitaal - zelf uit printen 

Fysiek – met de post 
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Titel Babbelbeelden 

Afbeelding 

  
 

Korte uitleg Met de babbelbeelden kan je het gesprek opstarten over cultuur en 
vrije tijd. Vanuit de foto’s kan je met de groep het thema verkennen, 
bij elkaar bevragen hoe vrije tijd beleefd wordt, waar er drempels 
liggen, …  
Je kan de kaarten met de foto’s naar boven op tafel leggen, zodat 
iedereen een kaart kan nemen en uitleggen wat hem/haar 
aanspreekt bij deze kaart 
Je kan de kaarten omgekeerd op tafel leggen zodat mensen ‘blind’ 
een kaart nemen en vertellen wat ze voelen/denken bij de kaart. 

Praktische info en voorwaarden 

Aantal deelnemers Ongeveer 12 personen + begeleiders 

Benodigdheden - Babbelbeelden  
- Eventueel grote bladen of flappen om verslag te nemen 

Hoeveel tijd heb je nodig? Voorzie voldoende tijd om mensen aan het woord te laten en op 
verhaal te laten komen.  
Reken zeker 45 minuten – 1 uur  

Ruimte - Lokaal waar mensen ongestoord op verhaal kunnen komen 
- Tafel  

Uitleentermijn Ontlening via Welzijnsschakels: 2 maanden 
Je kan zelf een exemplaar voor je groep aanvragen via  
iedereenverdientvakantie 

Verslag Voorbeeld/invulverslag: zie bijlage 

Reservatie Via valentine.delannoy@welzijnsschakels.be 

Bezorgingswijze 
  

Fysiek – te bezorgen/af te halen 
Fysiek – met de post 
Zelf aanvragen via iedereen verdient vakantie 

    
 

  

https://www.iedereenverdientvakantie.be/nl/te-bestellen-methodieken-en-tools
https://www.iedereenverdientvakantie.be/nl/te-bestellen-methodieken-en-tools


   
 

   20 
 

Titel   Het grote vrijetijdsspel  

Afbeelding    

 

Korte uitleg  Het doel van het Grote vrijetijdsspel is om het thema ‘vrije tijd’ op 

een laagdrempelige manier binnen te brengen in je organisatie. Je 

gaat op zoek naar welke vrijetijdsactiviteiten jullie leuk vinden en 

welke drempels jullie ondervinden om deel te nemen aan 

activiteiten. 

Het spel is gelijkaardig aan monopoly  

Praktische info en voorwaarden  

Aantal deelnemers   Minimum 3, maximum 10 spelers 

Benodigdheden  - Het spel 

- Eventueel grote bladen of flappen om verslag te nemen  

Hoeveel tijd heb je nodig?   Ongeveer anderhalf uur. Je kan het spel inkorten of langer maken 

Ruimte  - Lokaal waar mensen ongestoord op verhaal kunnen komen 

- Tafel 

Uitleentermijn   2 maanden 

Verslag  Voorbeeld/invulverslag: zie bijlage 

Reservatie  Via valentine.delannoy@welzijnsschakels.be 

Bezorgingswijze  
   

Fysiek – te bezorgen/af te halen  

Fysiek – met de post  

      
 

 


