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Huisje Thuisje.  Een bijzonder spel met alleen maar winnaars. 

Aan het woord: Aysel Disbudak, Unalzorg 

 

Middenin Osdorp, aan de Osdorper Ban, bevindt zich het hoofdkantoor van Unalzorg. Een 

bijzondere zorgaanbieder, met veel oog voor de culturele achtergrond van haar cliënten. De 

drijvende kracht achter Unalzorg, de aanpak èn methodiek is Aysel Disbudak. Met haar 

kennis, inzet en enorme gedrevenheid heeft zij iets bijzonders neergezet. Het gezelschapsspel 

Huisje Thuisje is – samen met de bijbehorende training – een prachtig voorbeeld van de 

creatieve en onconventionele aanpak van Unalzorg. Aysel vertelt.  

 

“Unal is de naam van mijn broer”, vertelt Aysel. “Hij wordt binnenkort 40. Mijn ouders hebben zijn 

beperking nooit kunnen accepteren, nooit een plek in hun leven kunnen geven. Als grote zus heb 

ik Unal voor het overgrote deel grootgebracht en voor hem gezorgd. En dat doe ik nog steeds. 

Door Unal ben ik de zorg in gerold. In mijn rol als mantelzorger leerde ik de wegen naar de zorg 

kennen. Hoe je dingen moet regelen. De bureaucratie die op je pad komt. Intussen werk ik al 24 

jaar in de zorgsector. Voor heel uiteenlopende instellingen. Van Cliëntenbelangen tot aan de 

Provincie Noord-Holland. Daar werkte ik als beleidsadviseur gehandicapten. Bij een vorige 

werkgever ging ik steeds meer vanuit interculturalisatie naar vraagstukken kijken. Op een moment 

was de tijd daar om mijn eigen professionele zorgbureau op te richten. Unalzorg werd de naam. 

Opdat ik nooit vergeet voor wie ik dit werk eigenlijk doe – ook in tijden dat ik eens wat minder 

energie heb. Voor mijn broer heb ik dingen goed kunnen regelen. En dat doe ik nu dus ook voor 

mensen die dat zelf niet kunnen. In volle overtuiging!” 

 

Een zeer diverse clientengroep 

“Bij Unalzorg komen vooral cliënten en gezinnen binnen met meervoudige problematiek. 

Multiproblemen. De lichte zorgvraag komt bijna niet bij ons. We hebben hier cliënten van heel 

uiteenlopende afkomst en culturen. Daar zoek ik de meest geschikte hulpverlener bij. Onze 

aanpak en onze kennis wil ik graag breed delen in de stad. We hebben daarvoor intussen mooi 

materiaal ontwikkeld. Een informatief boekje met artikelen. Een kalender met interculturele tips. 

Maar mijn grote trots is het spel Huisje Thuisje. Het spel was er al even, maar de bijbehorende 

training was nog niet klaar. Daar heb ik de afgelopen tijd hard aan gewerkt. En nu zijn we dus 

zover dat we het aan kunnen bieden aan iedere geïnteresseerde zorgprofessional en 

zorgopleidingen.” 

 

Huisje Thuisje? 

“Ach ja, die naam is mijn dingetje”, lacht Aysel. “Zelf heb ik nooit een thuis gehad. Als kind 

droomde ik erover, hoe dat zou zijn. Vandaar de naam. Ik ben gek op huizen. Huisje Thuisje is een 

gezelschapsspel – je kunt het eigenlijk met alle leeftijden spelen. Jong en oud. Nederlander of 

Turk. Met mensen met een verstandelijke beperking. Met iedereen. Kijk, dit is het spelbord. En de 

fiches. Je speelt het gewoon met een pionnetje en een dobbelsteen. Er zijn drie soorten 

vragenkaartjes. Kaartjes voor de cliënt met vragen over situaties en knelpunten waar veel cliënten 

mee te maken hebben. Kaartjes voor de hulpverlener met herkenbare hulpverlenersvragen. En er 

is een kaartensetje met metavragen – de ‘wie ben ik’-vragen. Die zijn voor alle deelnemers 

bedoeld – welke rol ze ook spelen in het spel.” 

 

Echte verhalen 
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Aysel laat intussen verschillende spelkaartjes zien. Jouw cliënt wil geld van jou lenen. Wat doe je? 

Wat gebeurt er als je de familie-eer schendt? “De vragen zijn stuk voor stuk echte casussen uit de 

praktijk”, licht Aysel toe. Van echte cliënten. En echte hulpverleners. Het is allemaal waar gebeurd, 

en daarom zo ontzettend herkenbaar. “Als je aan de beurt bent en een kaartje trekt, probeer je de 

vraag te beantwoorden. Niets is fout. Meestal ontspint zich dan een discussie onder de spelers. 

Wat zou jij doen in zo’n geval? Wat zouden zij adviseren? “Er ontstaan bijzondere gesprekken op 

die manier”, glimlacht Aysel. “Ik heb het al vele malen zien gebeuren. Het is een speelse en 

laagdrempelige manier om met elkaar te praten en elkaar beter te leren kennen. Het spel helpt om 

een vertrouwensrelatie op te bouwen. En intussen wordt er een schat aan informatie met elkaar 

uitgewisseld en gedeeld die je kunt gebruiken om het zorgplan beter af te stemmen op de 

leefwereld van de cliënt.” 

 

Speels? 

“Ja!”, vindt Aysel. “Kijk ook maar eens hoe leuk het is vormgegeven. Heb je als hulpverlener een 

vraag beantwoord, dan mag je een fiche pakken met een bruggetje. De brug slaan naar de cliënt. 

Dat betekent het. Als cliënt krijg je een fiche met een vuilniszakje. Dat staat symbool voor een 

probleem. Dat zakje kun je tijdens het spel ook weer kwijtraken. Je moet een extra kaartje pakken 

als er een beer op je weg komt. En dan hebben we ook nog de paarse krokodil in het spel. De 

krokodil kom je tegen als er bureaucratie in het spel is. Vragen over gebruiken in alle culturen zijn 

in het spel vervlochten.” 

 

Wat levert het op? 

“Een enorme hoeveelheid kennisdeling”, legt Aysel uit. “Het gaat over wat er in het echt gebeurt, 

maar dan op een speelse en laagdrempelige manier. Het gaat over inzicht, empathie, creativiteit, 

harmonie, ‘out of the box’-denken. Maar bovenal gaat het over gelijkwaardigheid. Winnen? Dat is 

niet het doel van het spel. Het gaat om het gesprek met elkaar. En het plezier. Want tijdens het 

spel wordt ondanks de soms moeilijke onderwerpen veel gelachen – is mijn ervaring. We denken 

dat het heel breed inzetbaar is. Niet alleen voor hulpverleners. Het is ook heel interessant voor 

huisartsen, leerkrachten, ouder-kind-adviseurs, zorgstudenten, behandelaars. Noem maar op. 

Voor iedereen die werkt in een multiculturele omgeving. Onze jongste fan is een meisje van acht – 

een dochtertje van twee ouders met een licht verstandelijke beperking. Het meisje zelf is zeer 

intelligent – en verzot op Huisje Thuisje. Ze wil het aldoor spelen als ze hier is. Waarschijnlijk 

herkent ze dingen over haar ouders bij het spelen. Haar helpt het dus ook op een bepaalde 

manier!” 

 

Het spel Huisje Thuisje heeft recent de aandacht getrokken van buitengewoon hoogleraar LVB aan de 

Universiteit van Amsterdam, Xavier Moonen. Hij start binnenkort met een eerste onderzoek naar de 

potentie van het spel als effectieve interventie in de gezondheidszorg. Het spel is te koop bij Unalzorg.  

 

Bij het spel hoort een training van drie dagdelen voor zorgverleners waarin zij leren om het spel goed 

en professioneel te spelen en te leiden. Voor meer informatie, stuur een mail naar info@unalzorg.nl of 

bel met 020-44 705 18 
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