
Twee mensen spelen samen een 
spel. Beiden zijn gelijkwaardig. 
Niet de beperking of stoornis van 
de cliënt staat centraal, maar 
de relatie tussen de cliënt en 
zorgverlener. De relatie verdiept 
zich door het spel op de juiste 
manier te spelen. Gedragspatronen, 
hechtingspatronen, belemmerende 
factoren en positieve factoren in het 
leven van de cliënt worden zichtbaar. 
Iets wat speelt in het leven van de 
zorgverlener mag natuurlijk ook  
(op een professionele wijze) naar 
boven komen.

Wat levert het spel 
Huisje Thuisje op?

De meerwaarde van het spel op een rij:
u	De cliënt leert jou in je rol van zorgverlener beter kennen. 

u	Het spel maakt het voor de cliënt makkelijker om op een  

 veiliger manier zichzelf te zijn en gedachten en gevoelens  

 te uiten. 

u	Jij leert jouw cliënt, zijn persoonlijkheid, drijfveren en  

 culturele normen en waarden veel beter kennen.

u	Je krijgt diepgaande inzichten in het dagelijks leven,  

 het gezin en het familiesysteem van je cliënt.

u	Je krijgt inzichten in individuele en groepsprocessen,  

 die handvatten bieden voor verdergaande diagnostiek,  

 ondersteuning en behandeling. 

u	Je dringt in korte tijd door tot de kern van de  

 problematiek.

u	Het spel maakt het makkelijker om breder naar de 

 problematiek van de cliënt te kijken en biedt handvatten  

 om een optimaal behandelplan op te stellen. 

u	Je krijgt informatie via non-verbale signalen van de cliënt  

 die bijdragen aan een samenhangend beeld van je cliënt  

 en zijn problematiek.

BEGELEIDT KINDEREN EN VOLWASSENEN
BIJ ZELFREDZAAMHEID

SPEL EN TRAINING
HUISJE THUISJE

SPELENDERWIJS EEN GOEDE ZORGRELATIE OPBOUWEN

Spel en training bestellen? 

Het spel Huisje Thuisje is te koop bij Unalzorg. Bij het spel hoort een training van 

drie dagdelen waarin je leert om het spel goed en professioneel te leiden. 

Ook incompanytrainingen zijn mogelijk. Bel of mail  
ons voor meer informatie, een prijsopgave of een  

gratis incompany demonstratie: 

 020 - 4470518                 info@unalzorg.nl

©Huisje Thuisje, 2015 A. Disbudak. Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Unalzorg
verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden, in welke vorm dan ook.

Al spelend ontwikkel jij je eigen 

interculturele vaardigheden

Intercultureel 

vraag- en antwoordspel 

met enkel winnaars



Unalzorg heeft een tool 
ontwikkeld waarmee een 
zorgvrager en zorgverlener 
elkaar op een speelse manier 
beter leren kennen: ©Huisje 
Thuisje. De tool is een vraag- 
en antwoordspel met enkel 
winnaars. 

Door samen dit spel te spelen, ontstaat 
een ongedwongen ruimte die de cliënt 
prikkelt en stimuleert om meer van 
zichzelf te laten zien. Zo komen ook 
die vragen en problemen naar boven 
waarvoor de cliënt eerder nog geen 
woorden had. 

Het spel Huisje Thuisje gaat zo
Huisje Thuisje is een bordspel met dobbelstenen, 

pionnen en kaartjes met vragen. Je speelt het 

samen met jouw cliënt in een veilige en rustige 

omgeving. Om de beurt pakken jullie een kaartje en 

beantwoorden een vraag. 

De kaarten in het spel helpen jou en je cliënt om elkaar 

vragen te stellen die je eerder niet durfde te stellen. 

Of niet zou bedenken. De vragen dagen uit om open te 

spreken over culturele normen en waarden, de toekomst, het 

gezin, seksualiteit, weerbaarheid, gewoonten, de beperking en over 

bijvoorbeeld het Nederlandse zorgsysteem.

Denk daarbij aan vragen zoals:

u	Jouw cliënt wil geld van je lenen. Wat doe je?

u	Wat gebeurt er als je de familie-eer schendt?

u	Je komt op huisbezoek bij een Turks gezin en krijgt thee.  

 Enkele aanwezigen leggen hun lepeltje op het theeglas: wat betekent dat?

u	Het PGB van je cliënt wordt besteed aan het huwelijk van een broer.  

 Zijn toekomstige echtgenote gaat in ruil daarvoor voor jouw cliënt zorgen: wat doe je?

Rol lenwissel ing voor meer diepgang 

Wat dit spel bijzonder maakt, is dat je allebei tijdens het spel 

verschillende rollen kunt innemen. Naast je eigen rol als 

zorgverlener en die van de cliënt als zorgontvanger is er 

nog een derde rol met de naam “wie ben ik?” Spelers 

mogen dan zelf kiezen welke rol zij innemen en er is 

keuze genoeg! Enkele voorbeelden: de cliënt kan de 

rol van begeleider innemen of de rol van zijn vader, 

zijn zus of zijn kind. Datzelfde geldt voor jou. 

Veranderen van rol brengt andere, tot dat moment 

onzichtbare, informatie naar boven. Als de cliënt de vraag 

beantwoordt, doet hij dat vanuit zijn eigen leefwereld. 

Als hij gevraagd wordt om als zijn vader of leraar de vraag te 

beantwoorden, dan krijg je nieuwe informatie. Bijvoorbeeld over het 

gedrag van de vader of hoe de cliënt daadwerkelijk over hem denkt. De “wie ben ik?”-rol  

geeft het spel een extra dimensie en biedt ruimte om het gesprek te verdiepen.

Bij het spel horen drie trainingen van 
elk één dagdeel die in kleine groepen 
worden gegeven (circa 10 deelnemers). 
De trainingen leren je om het spel goed 
en professioneel te leiden. Het spel vraagt 
van de spelleider een open, creatieve en 
nieuwsgierige houding. 

Tijdens de trainingen wordt je wegwijs 
gemaakt in het spel. Naast de officiële 
spelregels leer je wat de verborgen 
mechanismen en doelstellingen achter 
vragen zijn. Je krijgt suggesties voor de 
“wie ben ik?”-rol en tips over hoe je het 
spel kunt voorbereiden.

De training Huisje Thuisje 
voor zorgverleners

Enkele onderwerpen die tijdens de trainingen 

aan bod komen:

u	De zorgvraag in een multiculturele  

 context plaatsen.

u	Verschillende hechtingsstijlen  

 (daar gaat contact grotendeels over).

u	De dynamiek en het proces tijdens het spel 

 (waar let je op, hoe kun je sturen).

u	Suggesties voor het tactisch beantwoorden  

 van bepaalde vragen.

u	Welke verschillende soorten van informatie  

 kun je uit dit spel halen.

u	De mechanismen van overdracht en  

 van tegenoverdracht.

u	Bewuste en constante observatie.

u	Het stellen of bijstellen van een diagnose  

 op grond van informatie uit het spel.

Ik zie jou en jij ziet mij!
Daadwerkelijk contact maken met 

je cliënt en ervaren dat je cliënt 

contact maakt met jou. Dat is de basis 

voor een goede zorgrelatie. Als je echt 

contact met elkaar maakt, dan kun 

je een goed zorgplan opstellen 

dat aansluit bij de leefwereld

en behoeften van je cliënt.

De training is voor 

iedereen die in de zorg- 

of hulpverlening werkt of 

daarvoor opgeleid wordt. Zoals 

jeugdbeschermers, gezinswerkers, 

behandelaars, orthopedagogen, 

gedragswetenschappers, 

therapeuten, psychologen, 

psychiaters en wijkteams.


