Werkboek
MattieClick
Moeders ontdekken
bij wie ze terecht kunnen
Angelique van Dam

Vooruitzien is regeren
Regeren is vooruitzien. Zo luidt het spreekwoord. Maar ik draai het graag om:
vooruitzien is regeren. Want om te kunnen regeren – regie te nemen - moet je
vooruitkijken. En om vooruit te kunnen kijken, moet je weten waar je staat.
Vaak neem je daarvoor te weinig tijd. Toch kun je pas een volgende stap zetten als
je zicht hebt op je huidige situatie en op dat wat voor je ligt. Je kunt inspelen op
omstandigheden als je nét wat verder kunt kijken dan de dag van vandaag. Als je wilt
weten wat je vandaag gaat doen om morgen een volgende stap te zetten, moet je eerst
kíjken, je plaats bepalen en vervolgens vooruitzien. Dan kun je de regie nemen over de
stappen die je wilt zetten.
MattieClick kan je daarbij inspireren en ondersteunen.
Angelique van Dam
Initiatiefnemer en trainer MattieClick
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PATH-project
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MattieClick is onderdeel van het Europese project PATH – PerinAtal menTal Health.
Het PATH-project is bedoeld om jonge (aanstaande) ouders te helpen bij de
voorbereiding op het ouderschap, en ook steun te bieden als het kindje er eenmaal is.
Een kind brengt immers een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Niet iedereen
heeft precies voor ogen wat er allemaal bij (aankomend) ouderschap komt kijken.
PATH bestaat uit verschillende projecten en initiatieven in Nederland, Engeland, België
en Frankrijk, die zich elk op een eigen manier richten op de ondersteuning van ouders.
In Nederland wordt het project begeleid door het Maasstad Ziekenhuis.
PATH is onderdeel van het Interreg 2 Seas-programma en ontvangt steun van het
European Regional Development Fund.
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sen. En geef ook aan hoe ver ze
bij je vandaan wonen; dat is van
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Geef aan
wie van deze

mensen elkaar kennen
Hoe meer dwarsverbanden je netwerk heeft,
hoe sterker het is!
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Wat is MattieClick?
MattieClick is een handige methode waarbij je stap voor stap onderzoekt bij wie je
terecht kunt als je het even niet meer weet. Er zijn oplossingen voor de zaken waar je
tegenaan loopt. Want als je andere mensen uitnodigt om deel uit te maken van jouw
leven wordt het echt makkelijker. Via MattieClick maak je een overzicht van de mensen
om je heen – dichtbij en verder weg. Ook wordt duidelijk bij wat voor soort vragen deze
mensen kunnen helpen. Je staat er niet alleen voor!
In dit boek vind je heel veel informatie, maar ook op www.mattieclick.nl is veel te lezen
over deze methode.

De visie van MattieClick
De visie waar MattieClick op gebaseerd is:
• Iedereen heeft zijn of haar eigen leven.
• Iedereen heeft anderen nodig in het leven.
• Iedereen heeft het recht uitgedaagd te worden om zijn of haar leven naar eigen
8
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inzicht en overtuiging in te richten.

“

Gladys, 27 jaar

Moeder van Zarina, 5 jaar en Dex, 1 jaar.
Soms voel ik me Superwoman en gaat alles
fantastisch. Op andere moment lukt het
me onmogelijk om alle ballen in de lucht te

houden: twee kids, mijn werk, het huishouden, de zorg voor
mijn moeder die ziek is…. Pfff, het valt niet mee. Sinds een half
jaar is mijn partner bovendien bij me weg, dat maakt het niet

In alles wat je doet, sta jíj voorop. Zonder jezelf

Als je wilt, kun je natuurlijk

kom je nergens en krijg je niets voor elkaar.

ook je partner betrekken bij de

Je hebt anderen nodig om het leven vorm te

stappen die je aan de hand van

geven, maar jij bepaalt op welke wijze je anderen

alle informatie in dit boek gaat

in jouw leven wilt betrekken.

zetten.

De uitgangspunten van MattieClick:

En we hebben het hier vaak

• Mensen maken het verschil.

over je kindje, maar misschien

• Betrek anderen bij je leven.

heb je wel meer dan één kind!

• Morgen begint vandaag.

Lees hier dan een meervoud
in plaats van een enkelvoud:

makkelijker. Ik heb twee geweldige vriendinnen op wie ik altijd

kinderen in plaats van kind.

een beroep kan doen. Ze koken voor me, halen Zarina van
school en Dex van de crèche, en de kinderen logeren soms bij
hen. Wat een lieverds!”
www.mattieclick.nl
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MattieClick: een praktische aanpak

MattieClick in drie acties

In dit boek vind je alle informatie die je nodig hebt om met MattieClick aan de slag te

Actie 1

gaan. Je werkt met de MattieClick-relatiekaart en het stappenplan. Hierbij draait het

Je brengt jouw situatie en die van je kind(eren) in beeld. Zo bepaal je waar je nu staat,

om de vraag:

dit is je vertrekpunt. Welke mensen spelen een rol in jullie leven en wat zouden ze voor

wie kan ik vragen om (een klein of groter) deel uit te maken van mijn leven, zodat ik er

jullie kunnen betekenen? Die vraag beantwoord je door de relatiekaart in te vullen.

niet alleen voorsta?

Actie 2
Onder het motto ‘morgen begint vandaag’ word je uitgedaagd om die vraag niet voor

Bedenk wat zou je willen veranderen in je huidige situatie. Wat is belangrijk voor jou

je uit te schuiven, maar om op zoek te gaan naar een antwoord. Dat antwoord is vaak

en je kind(eren)? Als je dat onder woorden brengt wordt het concreet: hoe zie je de

niet vanzelfsprekend; je hebt tijd en aandacht nodig om het te vinden. Hoe eerder je

toekomst voor je? (en die toekomst kan morgen al beginnen!)

aan die zoektocht begint, hoe eerder je de ondersteuning krijgt die je nodig hebt.

Actie 3
Wat wil je veranderen?

Je zet je route uit: je bepaalt wat je vervolgactiepunten zijn en je komt in actie.

Als je de relatiekaarten invult en het stappenplan volgt, word je aan het denken gezet
over je huidige situatie. En wat heel belangrijk is: ook denk je na over de dingen die

Voor iedereen die aan de slag gaat met MattieClick zijn de eerste drie actiepunten

je zou willen veranderen. Je kijkt naar de mensen in je omgeving en je bedenkt wat

hetzelfde. De uitkomsten en de vervolgactiepunten kunnen voor iedereen anders zijn.

zij precies in jouw leven en dat van je kind(eren) betekenen. Al deze informatie kun je
10
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gebruiken om te bepalen wat je volgende stap zal zijn.

Hoe zit dit boek in elkaar?
Dit boek bestaat uit drie hoofdstukken waarin de drie acties worden uitgewerkt.
Achterin vind je een aantal werkbladen waarop je je eigen informatie kunt invullen. De
werkbladen kun je ook downloaden op www.mattieclick.nl.
Zo maak je een document dat je, als je dat wilt, kunt delen met de mensen die
je betrekt bij jouw leven en dat van je kind. Je kunt persoonlijke achtergronden,
gebeurtenissen en ontwikkelingen toevoegen. Zo geef je kleur aan de informatie.
Daardoor kunnen deze mensen zich makkelijker inleven in jou en je kind.

www.mattieclick.nl
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1. De MattieClick-relatiekaart
Inleiding
Dit hoofdstuk gaat over de MattieClick-relatiekaart. Jouw kind heeft niet alleen jou,
maar ook anderen nodig. Met de relatiekaart breng je heel precies in kaart hoe jullie
relatielandschap eruitziet.
Dat doe je door de mensen om jullie heen letterlijk op de (relatie)kaart te zetten.
Daarmee denk je tegelijk na over de betekenis van die relaties. Ook denk je na over
welke ondersteuning je van die mensen zou kunnen vragen.

Waarom vul je de MattieClick-relatiekaart in?
• De relatiekaart maakt zichtbaar welke mensen er in je omgeving zijn, maar laat ook
zien welke relaties of contacten er (nog) ontbreken.
• De relatiekaart maakt zichtbaar welke mensen een rol spelen in jouw leven en in het
leven van jouw kind. Ook laat de kaart zien waar deze mensen wonen of gevestigd
zijn.
• De relatiekaart geeft je handvatten om je volgende actie te bepalen.
• De relatiekaart laat zien wat het betekent als een contact verdwijnt.
12
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Hoe gebruik je de MattieClick-relatiekaart?

“

Sheila, 18 jaar

Woont samen met Ewald, 20 jaar. Moeder van Milan,
1 jaar.

Je gebruikt de MattieClick-relatiekaart als een hulpmiddel bij het vinden van
antwoorden. Vraag je daarbij telkens af: wie kan ik hierbij betrekken?
Als je de MattieClick-relatiekaart hebt ingevuld, dan heb je de mensen om je heen in
beeld. Met één blik zie je bij wie je kunt beginnen als je op zoek bent naar oplossingen.
Wat de uitkomst ook is, het geeft je een handvat voor een volgende actie.

Wat een schatje is Milan toch! Ik ben
stapelgek op hem, net als Ewald. Ik was
zo jong toen hij werd geboren, ik had geen

idee. Voeding, luiers … het was allemaal nieuw voor me. Op het
consultatiebureau ontmoette ik Maryse. Zij heeft een meisje
dat ongeveer net zo oud is als Milan. Het gaat haar allemaal

Je bent niet alleen
Een coach van MattieClick kan altijd met je
meekijken en – denken als je dat wilt.
Stel je vraag via info@mattieclick.nl.

zo goed af, ze is een natuurtalent als moeder. Aan haar heb ik
zo veel steun! We drinken af en toe samen koffie en we kletsen
zeker een keer per week aan de telefoon. Ik zeg wel eens tegen
haar: Door jou ben ik een betere moeder.”
www.mattieclick.nl
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Indeling van de MattieClick-relatiekaart

De cirkels eromheen

De MattieClick-relatiekaart is ingedeeld in vier vlakken en vier cirkels. Gebruik

De cirkels rondom de middencirkel staan voor de fysieke afstand tussen jou en je

kleurpotloden en een liniaal bij het invullen van de kaart.

relaties.
• 0-5 km: dichtbij (in de buurt)
• 5-50 km: bereikbaar, maar niet om de hoek
• 50 km - en verder: op afstand
Per telefoon en whatsapp kun je elkaar altijd snel bereiken. Toch is het belangrijk dat
er ook mensen zijn die (redelijk) snel naar je toe kunnen komen. Daarom besteed je
hier aandacht aan als je je relatiekaart invult.

Vijf kleurpotloden en een liniaal
Voor het invullen heb je vijf kleurpotloden en een liniaal nodig. Met kleuren maak je
duidelijk hoe belangrijk een relatie is. Met de lijnen geef je aan hoe sterk die relatie is.

Schrijf het op!
Als je over de mensen om je heen nadenkt, kunnen er vragen en gedachten bij je
opkomen. Schrijf ze op, anders vergeet je ze misschien weer. Het kan fijn zijn om die
vragen en gedachten te delen met die persoon, dat kan helpen om te bepalen hoe
14
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belangrijk hij of zij voor je is.

De situatie van vandaag is het uitgangspunt
Vul je relatiekaart in met de gegevens van vandaag! Niet die van gisteren en niet die

De middencirkel

van morgen, het gaat om vandaag. Met die gegevens kun je het gesprek aangaan over

In het midden van de relatiekaart zet je een foto van jezelf en/of je kind. Deze

morgen. Uiteindelijk is het belangrijk dat jij en je kind voldoende mensen om jullie

middencirkel staat ook voor de plaats waar jullie wonen.

heen hebben.

Vier vlakken
Familie: ouders, kinderen, broers, zussen, neven, nichten, ooms, tantes, opa’s, oma’s.
Vrienden en kennissen: de mensen met wie je bevriend bent of met wie je een
vriendschappelijk contact hebt.
Dienstverleners: alle mensen met wie je een `zakelijke’ relatie hebt, of dat nu de
bakker is of de verpleegkundige in het ziekenhuis of bij het consultatiebureau.
Incidentele contacten: dit zijn de mensen die je ontmoet bij sociale activiteiten.
Bijvoorbeeld: (sport)clubs, verenigingen, een feest. Dit zijn vormen van contact die af
en toe plaatsvinden.
www.mattieclick.nl
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Hoe vul je de MattieClick-relatiekaart in?

Stap 2. Maak een lijst van alle mensen die je kent.
Familie, vrienden, goede en minder goede bekenden, collega’s, buren, (sport-)

Stap 1. Zet jezelf op de kaart.

teamgenoten, andere mensen.

Met een foto zet je jezelf in het centrum van je netwerk. Je zet jezelf in het midden,

Wie van deze mensen wil je in je MattieClick-netwerk plaatsen? Geef ook aan hoe ver

omdat jouw relatienetwerk ook echt om jou draait. Deze kaart gaat uit van jou!

ze bij je vandaan wonen: dat is van invloed op wat ze voor jou kunnen betekenen.

stap 2

Naam

stap 1
16

Vul elk jaar je relatiekaart
opnieuw in

Leeftijd

Kernwoord

Categorie

Afstand Kleur

Moeder

90

Moeder

Familie

70 km

Anna

22

Dochter

Familie

3 km

Ingrid

55

Vriendin

Vrienden

4 km

Anneke

50

Vriendin

Vrienden

35 km

Huisarts

x

Dokter

Dienstverlener

2 km

Ali

40

Groenteboer Dienstverlener

1 km

James

38

Tennis

Incidentele
contacten

7 km

Saskia

60

Fitness

Incidentele
contacten

10 km

Je situatie verandert soms, het is goed om dan
opnieuw te kijken waar je staat.
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Omschrijving
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Stap 3. Zet je relaties op de kaart
Jij bepaalt welke relatie jij neerzet, elke relatie kan maar één keer op de kaart staan.
Vervolgens maak je met stippen (en namen) zichtbaar waar iedereen staat. Een
voorbeeld van een per stap ingevulde kaart is hieronder uitgewerkt.

stap 3

Kleur

Jouw waardering

Rood

Een relatie aan wie je altijd iets kunt vragen. Je kunt op hem of haar rekenen.

Groen

Een relatie waarin je mogelijkheden ziet, een relatie die kan groeien.

Geel

Een relatie bij wie je je hart kunt luchten, iemand die echt geïnteresseerd is.

Blauw

Een goede relatie, maar niet iemand aan wie je direct iets zou vragen.

Grijs

Een relatie waarover je geen mening hebt. Geen van de andere kleuren is van
toepassing.

stap 4
Naam
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Stap 4: Waardeer je relaties en geef ze een kleur.
Met kleur geef je de waarde en betekenis van een relatie aan. Je hebt de keuze uit vijf
kleuren (zie het schema hieronder). Alleen jij kunt de relatie op waarde schatten.
Stel jezelf de vraag wat deze relatie voor jou in je leven betekent. Hoe belangrijk is

Leeftijd Kernwoord

Categorie

Afstand Kleur

Moeder

90

Moeder

Familie

70 km Rood

Anna

22

Dochter

Familie

3 km Rood

Wekelijks contact

Ingrid

55

Vriendin

Vrienden

4 km Rood

Kan altijd op haar
rekenen

Anneke

50

Vriendin

Vrienden

35 km Geel

Huisarts

x

Dokter

Dienstverlener

geeft kleur aan jouw relatielandschap.
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Op afstand, maar goed

We bellen vaak

2 km Blauw

Zakelijke relatie

Ali

40

Groenteman Dienstverlener

1 km Rood

Weet precies wat ik
kom halen

James

38

Tennis

Incidentele
contacten

7 km Groen

We tennissen
regelmatig samen

Saskia

60

Fitness

Incidentele
contacten

deze persoon in jouw leven of dat van je kind? Het is een vraag die veel mensen zich
nauwelijks stellen. Maar het is toch een belangrijke vraag. Wees eerlijk. Deze stap

Omschrijving
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Lijn of stippellijn

Confronterend?

Als je je relaties een kleur hebt gegeven, kun je met een doorlopende of een

Misschien vind je deze stap confronterend. Wees gerust, daar ben je echt niet alleen

onderbroken lijn aangeven hoe zeker of onzeker een relatie is. Een doorlopende lijn is

in! Voor de meeste mensen is het geen alledaagse bezigheid om na te denken over

een relatie waarvan je zeker bent. Een onderbroken lijn betekent dat je niet zo zeker

relaties en hun waarde. Maar de aanwezigheid van anderen kan het verschil maken in

van die relatie bent.

jouw leven en dat van je kind. Daarom is het belangrijk om te kijken welke mensen je
om je heen hebt en hoe je hen (meer) kunt betrekken bij jouw leven en dat van je kind.

Trek hiervoor een lijn vanuit de middencirkel naar een relatie in een van de cirkels
eromheen: eerst de doorlopende lijnen daarna de onderbroken lijnen.

Unieke situatie
Nu je zo bezig bent met de relatiekaart, krijg je een steeds beter beeld van je situatie.
De uitkomst van je inventarisatie heeft uitsluitend betekenis voor jezelf en voor je kind.
Er bestaat geen goed of fout, geen beter of best. Elke relatie heeft haar persoonlijke
waarde in jouw relatielandschap van dit moment.

Stap 5: Leg de onderlinge relaties tussen jouw contacten vast.
Als je erover nadenkt, is er een soort weefwerk van relaties: de relaties die jij en je kind
hebben met de mensen om jullie heen. En de relaties die zij weer met elkaar hebben.

stap 4

Net als bij een echt weefwerk geldt: hoe meer lijntjes, hoe sterker je netwerk is.
De kracht van je netwerk bepaalt hoe je gebeurtenissen in jouw leven of dat van je

20

kind kunt opvangen. Hoe groter die kracht, hoe minder kwetsbaar je bent. Door de
relatiekaart in te vullen, zie je wat de gevolgen zijn als er iets in die relaties verandert.
Daar kun je je dan op voorbereiden en maatregelen nemen. Het doel van deze stap is
om de onderlinge relaties tussen jouw contacten vast te leggen. Wie kent elkaar? Met

Kort door de bocht!

een potloodlijn verbind je de mensen onderling met elkaar.

Durf kort door de bocht te zijn.
Stel jezelf de vraag: wat voegt deze
Alle stippen op de kaart, jouw relaties, zijn nu via

relatie toe aan mijn leven? Wat

een gekleurde lijn met jou verbonden. Dit kan een

heb ik aan deze persoon? Je hoeft

stevige doorlopende lijn zijn, maar ook een minder

het iemand niet direct te vertellen,

stevige, onderbroken lijn.

maar wees in ieder geval eerlijk
tegen jezelf!

Welke relaties zijn zo stevig (in principe
onbreekbaar) en blijven altijd, wat er ook gebeurt?
Denk aan een zus: die band blijft. Maar de band kan wel veranderen, bijvoorbeeld als zij
naar het buitenland verhuist of om een andere reden minder beschikbaar is.

www.mattieclick.nl
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stap 5
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Het eindresultaat: een ingevulde MattieClick-relatiekaart

jou en je kind zijn. Jij weet waarom dat zo is, bijvoorbeeld omdat je bij hen even stoom

Je hebt nu een relatiekaart die jouw relatielandschap weergeeft. Je ziet hier de stand

kunt afblazen, advies kunt vragen of de auto kunt lenen. Maar ervaren zij dat ook zo?

van zaken van vandaag. De kaart geeft je veel informatie. De kaart kan ook weer
veranderen, bijvoorbeeld omdat iemand verhuist of fulltime gaat werken. Soms komt

Verwachtingen

er een relatie bij of verandert de kwaliteit doordat het contact intensiever of juist

Ga dat gesprek eens aan met de mensen die jij belangrijk vindt. Vertel ze wat ze voor je

minder intensief wordt. Een verandering kan leiden tot een kleine of grote verschuiving

betekenen en welke verwachtingen je hebt over de relatie met hen. Zo kun je checken

in jouw netwerk.

of die verwachtingen kloppen. Als dat het geval is, is dat natuurlijk fijn. Maar soms leidt

Wat de MattieClick-relatiekaart laat zien
De relatiekaart brengt in beeld welke mensen een rol spelen in het leven van jou en

zo’n gesprek ook tot een nauwere band. Als blijkt dat je verwachtingen niet (helemaal)
kloppen, dan kun je je verwachtingen bijstellen. Of misschien beseft de ander dat hij of
zij jou toch meer te bieden heeft. Dit is hoe dan ook belangrijk om te weten.

je kindje. De kaart vertelt jullie verhaal en laat zien wie er voor jou en je kind (kunnen)
zijn. Daarnaast maakt de kaart duidelijk welke mensen er (nog) niet zijn.

Na het invullen: 3. Je eerste conclusies

Nu je de kaart eenmaal hebt ingevuld, zijn er drie dingen die je kunt doen.

Het is nu tijd om je eerste conclusies te benoemen. Die bepalen je volgende stap.
Ook bij deze stap kan het helpen om er met anderen over te spreken. Zo krijg je niet

22

Na het invullen: 1. Je eerste indruk

alleen meer informatie, maar bouw je tegelijkertijd aan een grotere betrokkenheid van

Wat is je eerste reactie als je naar de kaart kijkt? Alle reacties zeggen iets over jou en

mensen bij jouw situatie en die van je kind.

over je kind. Elke reactie is goed, je kunt hier geen fouten maken. Ben je verrast door

Neem je relatiekaart en bespreek met iemand de volgende vragen, of stel jezelf deze

de uitkomst? Geschrokken misschien? Voel je je opgetogen of juist een beetje down?

vragen:

Borrelen er allemaal ideeën op of denk je: wat moet ik hier nu mee?

• Wat kun je zeggen over de aanwezigheid/betrokkenheid van je familie?

Schrijf die reacties op, zonder een blad voor je mond te nemen, zonder te oordelen. Je

• Van vrienden en kennissen?

kunt deze input goed gebruiken. Bijvoorbeeld om erover in gesprek te gaan met andere

• Van dienstverleners?

mensen.

• Van incidentele relaties?
• Is de fysieke afstand van (sommige) relaties lastig? Speelt het een rol bij wat ze voor je

Na het invullen: 2. Ga erover in gesprek

zouden kunnen doen?

Om goed te begrijpen wat jouw relatiekaart betekent, kun je er met iemand anders
over praten. Wat valt op aan jouw kaart? Wat wil dat zeggen?
Dit zijn vragen waar je met iemand over kunt praten of die je jezelf kunt stellen:

• Wat vind je van de onderlinge betrokkenheid tussen de mensen in je
relatielandschap? Kennen ze elkaar of kennen ze alleen jou (en je kind)?
• Wat is je eindoordeel als je zo naar je ingevulde relatiekaart kijkt? Ben je tevreden
over het relatielandschap? Of wil je iets veranderen? Zo ja, wat wil je veranderen?

• Zijn er vlakken waar geen relaties staan?
• In welk vlak zitten de meeste relaties?
• Welke kleur overheerst op de kaart?

Nu je de MattieClick-relatiekaart hebt ingevuld en bekeken, heb je een beeld van het

• Zijn er veel onderbroken lijnen?

relatielandschap van jou en je kind. Je ziet of er een weefwerk tussen al die relaties

• Zijn er veel onderlinge relaties tussen jouw contacten?

is, en je kunt inschatten hoe sterk het is. Misschien heb je door al die informatie

• Zitten veel mensen bij je in de buurt of juist ver weg?

al een volgende stap in gedachten. Maar het is belangrijk om eerst meer feiten te

Ook kun je bespreken welke verwachtingen je bij de verschillende relaties hebt, en wat

verzamelen. Daarover gaat hoofdstuk 2.

die mensen van jou verwachten. Op de relatiekaart staan mensen die belangrijk voor
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2. Verhalen vertellen
Relaties in beeld, beeld bij relaties
Het is belangrijk om jouw leven en dat van je kind in beeld te brengen. Voor jezelf,
maar ook voor de mensen die bij jullie betrokken zijn. Je kunt grote en kleine dingen
vastleggen: officiële gegevens, maar bijvoorbeeld ook de favoriete hapjes, liedjes en
verhaaltjes van je kindje.
Je kunt dit op allerlei manieren doen: bijvoorbeeld door filmpjes, foto’s of
geluidsopnames te maken of door brieven, blogjes of dagboeken te schrijven. Zo kun
je, als je wilt, de zorg én de fijne ervaringen delen met de mensen om je heen. Je zult
merken dat dit je meer rust geeft. Zo geef je anderen bovendien de kans om iets voor
jou en je kind te betekenen.

Méér dan zorgen en regelen

24

Je bent elke dag druk met zorgen en regelen. Daardoor heb je
soms de tijd niet om stil te staan bij al het andere dat er óók

“

Susan, 32 jaar

Getrouwd met Kevin.
Moeder van Kimberley, 7 jaar, en Roy, 5 jaar.
Ik wil graag een perfecte moeder zijn, want
zelf heb ik het vroeger niet altijd zo leuk
gehad. Dus zorg ik voor een gezellig thuis

en geef ik alle liefde die ik in me heb. Mijn man snapt dat, maar
doordat hij pas ontslagen is, zijn we in de financiële problemen
gekomen. De huur, de zorgverzekering, gas en licht – het gaat
allemaal maar door. Een vriendin van vroeger helpt ons nu
gelukkig om weer een beetje orde in onze administratie te

is. Bij het leven zelf, met al zijn mooie en nare dingen, met al
zijn positieve en negatieve emoties. Verhalen vertellen helpt je
om dat wél te doen. Je schenkt er aandacht aan. En alles wat
aandacht krijgt, groeit!

Opdracht 1: vertel je verhalen
Sommige mensen zijn geboren verhalenvertellers, anderen hebben een duwtje nodig.
Misschien helpt het je om de vragen achterin het boek te beantwoorden. Je bepaalt
zelf welke vragen je wel of niet wilt beantwoorden en je kunt natuurlijk altijd nieuwe
vragen toevoegen. Ook kun je met andere mensen bespreken wat zij belangrijk vinden
om te weten. Hoe meer je andere mensen hierbij betrekt, hoe steviger het netwerk van
relaties rondom jou en je kind wordt. Je staat er niet alleen voor!

krijgen. Dan hebben we in ieder geval een beter overzicht van
wat er binnen komt en wat we nog moeten betalen.”
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Elk verhaal heeft waarde

Misschien vind je dat je alleen over bijzondere gebeurtenissen moet vertellen, maar

Ga met de vragen in het boek aan de slag (werkblad 1 en werkblad 2). Vertel over

vergis je niet: juist het dagelijks leven van jou en je kind is interessant en leuk!

bijzondere momenten en dingen die handig zijn om te weten. Vertel over de positieve
en negatieve kanten van jouw leven en dat van je kind. Elk verhaal is goed. En

Denk eens aan verhalen over:

bovendien, elk verhaal heeft waarde voor jou, je kind en de mensen om jullie heen.

• jou, jouw kind, familieleden;

Vaak veranderen verhalen door de tijd heen doordat je nieuwe ervaringen en inzichten

• je buurt, huis en activiteiten;

opdoet. Door jouw verhaal nú te vertellen maak je een momentopname. Als je dit

• de mensen die belangrijk voor je zijn;

regelmatig doet, laat je anderen meeleven (werkblad 4).

• de zorg die je dagelijks aan je kind geeft;

Je kunt je verhaal opschrijven, maar je kunt je ook door iemand in je omgeving laten

• het ochtend- of avondritueel, dagactiviteiten, hobby’s;

interviewen. Of je maakt een verhaal met behulp van je smartphone: foto’s, filmpjes en

• vakantie of uitjes;

geluidsopnames.

• andere gebeurtenissen, zoals bezoek aan de huisarts of het ziekenhuis.
Een kijkje in je leven
Tot slot kun je deze verhalen nog aanvullen met nuttige praktische informatie

26

Positief en negatief

(werkblad 5). Je hebt nu een kijkje in jouw leven en dat van je kind. Dat is waardevol

Het leven heeft veel verschillende kanten. Vertel
daarom niet alleen over de zonnige kanten, maar ook
over de schaduwzijde. Wat vind je lastig, wat is zwaar?
Het helpt als je dat met anderen deelt.

voor jullie zelf, maar ook voor de mensen om je heen.

27

Opdracht 2: vraag anderen om hun ervaringen
Natuurlijk ben jij niet de enige die verhalen kan vertellen over jouw kind. Ook anderen
gaan met hem of haar om, en beleven dan ook dingen. In die ervaringen zitten
overeenkomsten, maar ook verschillen. Vraag anderen daarom of zij hun verhaal willen
vertellen, opschrijven, tekenen of op een ander manier willen delen.
Wees creatief
Schrijven, filmen, geluid opnemen: het zijn allemaal manieren om een verhaal te
vertellen over jouw leven en dat van je kind. Maar er zijn meer manieren: tekenen,
schilderen, knutselen, collages maken, handwerken. Eén beeld zegt soms meer dan
duizend woorden!
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3. MattieClick-routeplan
Doel en route bepalen
Je hebt de MattieClick-relatiekaart ingevuld en veel informatie over jezelf en je kindje
verzameld. Dat zijn belangrijke stappen.
Hiermee kun je je routeplan bepalen. Dat routeplan is eigenlijk heel simpel: je kiest
één of twee concrete stappen waardoor je het leven van jou en je kindje comfortabeler
kunt maken (werkblad 3).

Beschrijf de wensen van jou en je kind
Beschrijf wat jij nodig hebt voor jezelf en je kindje. Wat mis je het meeste, waar ben je
meeste mee geholpen. Maak het zo concreet mogelijk, dat is makkelijker als je straks
mensen wilt vragen om je te helpen.

Haalbare acties – kleine stapjes

28

Houd je doel behapbaar: te veel stappen tegelijk, of te grote stappen, dat werkt

“

Nadja, 31 jaar

getrouwd met Roel, 32 jaar. Moeder van Nina, 6 jaar.

.

Ik zit in een rolstoel, maar daar wil ik mijn
leven niet door laten bepalen. Ik ben gewoon
Nadja, niet een mevrouw met een handicap.

Daarom heb ik ook geen moment getwijfeld over wel of niet
zwanger worden. Nu is Nina er, en ik ben elke dag gelukkig
dat zij mijn dochter is. Toch heeft mijn handicap natuurlijk
ook nadelen. Mijn man, Roel, werkt als vrachtwagenchauffeur
en is vaak van huis. Dan heb ik wat extra hulp nodig.

meestal niet zo goed. Bedenk: wat wil je voor jouzelf en je kind bereiken? Met behulp
van de input uit hoofdstuk 1 en 2 kun je dan een volgende stap bepalen.

Meedoen met de marathon
Als je aan een marathon wilt meedoen, begin je niet
gelijk met 42 kilometer hardlopen. Je bouwt op. Eerst
loop je misschien rondjes van 2 kilometer, je eet wat
gezonder of je stopt met roken. De eindstreep halen
betekent: een haalbaar doel stellen en dat bereiken.
Vervolgens kun je dan aan de slag gaan met het
volgende haalbare doel. Precies zo is het met jouw
stappen op weg naar een netwerk waar je echt iets
aan hebt.

Groenteboer Ahmed, die aan de overkant zit, doet soms even
wat boodschappen voor me. En mijn zus Marianna kan ik altijd
bellen als er iets geregeld moet worden.”
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Aanpak
• Bedenk een of meer concrete acties die je wilt oppakken.
• Schrijf ze op en geef jezelf een deadline.
• Plak het briefje met de acties op de koelkast.
Maak er een post-it-actie van
Misschien moet je iemand bellen of misschien wil je met iemand afspreken. Dat kan
lastig zijn, omdat het net even anders is dan anders. Dan kan het de drempel zijn die
je over moet. Maak er dan een ‘post-it-actie’ van: zet de actie op een post-it velletje
en plak dat op de koelkast, of een andere plek waar je vaak komt. Zo geef je jezelf een
kleine prikkel, dan gaat het misschien makkelijker.
Als het gelukt is: een vinkje op je lijstje. Is het niet gelukt: nieuwe ronde, nieuwe
kansen. De aanhouder wint… uiteindelijk krijg je het voor elkaar.
Geen haast!
Als je niet direct weet wat je nodig hebt, maak je dan geen zorgen. Neem de tijd voor
deze stap. Denk er rustig over na. Gun jezelf de rust om je gedachten te ordenen. Praat
30

31

er met anderen over. Bedenk ook rustig wat je nodig hebt om contact te leggen met de
ander, of om te onderzoeken op welke manier je je wens tot werkelijkheid kunt maken.

De route is bepaald
Gefeliciteerd! Je hebt belangrijke stappen gezet. Met de MattieClick-relatiekaarten
heb je het relatielandschap van jezelf en dat van je kindje in kaart gebracht. Met
aanvullende informatie heb je een beeld gegeven van jouw leven en dat van je kindje.
En in dit laatste hoofdstuk heb je omschreven wat je volgende stap is. Kortom, je hebt
je route bepaald.
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Werkblad 1. Wie ben jij?
Jij bent de belangrijkste persoon in het leven van je kindje. Het is daarom fijn als
mensen die betrokken zijn bij jou en je kind, een goed beeld van jou hebben. Door de
antwoorden op deze vragen kun je hen laten zien wie jij bent. En misschien zijn er nog
wel andere dingen die je ook kwijt wilt over jezelf? Schrijf ze op!

Datum:.............................................................................................................................................................
Naam:...............................................................................................................................................................
Geboortedatum:...........................................................................................................................................
Woonplaats:...................................................................................................................................................

32

Samenstelling van het gezin waarin je bent geboren:.....................................................................

“

...........................................................................................................................................................................

Shadna, 25 jaar

Getrouwd met Edu, 25 jaar. Moeder van Rabin, 2 jaar
Rabin is een jongen met een eigen willetje.

Samenstelling van je eigen gezin:...........................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Ik ben dol op hem, maar soms kan ik hem
wel achter het behang plakken. Zelfs mijn

man kan hem niet altijd aan. Vooral nu ik zwanger ben van onze
tweede, wordt het me soms een beetje te veel. Een van mijn
collega’s, Hinda, heeft zelf drie dochters. Haar jongste is acht,
dus ze heeft de peuterperiode al lang achter de rug. Ik praat
vaak met haar over opvoedingsdingen, zij geeft me altijd nuttige

Wat doe je graag?........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

tips.”
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Wat vind je belangrijk?..............................................................................................................................

Wat wil je binnenkort echt geregeld hebben?....................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Voor welke activiteiten spring je ’s ochtends je bed uit?................................................................

Wat staat er op jouw bucket list; wat is je droom om nog eens te doen?.................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Wat maakt je nieuwsgierig?.....................................................................................................................

Wat is je grootste angst?...........................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Waar heb je een hekel aan?......................................................................................................................

Waar geniet je van?.....................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Wat wil je absoluut niet?...........................................................................................................................

Wat is het ergste dat je kan overkomen?.............................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................
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En wat het fijnste?.......................................................................................................................................

Werkblad 2. Wie is je kind?

...........................................................................................................................................................................
Het is fijn als de mensen die betrokken zijn bij jou en je kind, een goed beeld van je kind
...........................................................................................................................................................................

hebben. Door de antwoorden op deze vragen kun je hen laten zien wie je kind is. En
misschien zijn er nog wel andere dingen die je ook kwijt wilt? Schrijf ze op!

Wanneer kun je je kind wel achter het behang plakken?...............................................................

Datum:.............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Naam:...............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Geboortedatum:...........................................................................................................................................
Woonplaats:...................................................................................................................................................

Wanneer geniet je het meest van je kind?...........................................................................................

36

...........................................................................................................................................................................

Samenstelling van je gezin. Zijn er broertjes of zusjes? Heb je een partner?..........................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Wat vind je het zwaarste aan jouw leven met je kind?...................................................................

Waar wordt je kind blij van?......................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Heb je nog aanvullingen?..........................................................................................................................

Wat vindt je kind belangrijk?....................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................
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Waarvoor kun je je kind altijd wakker maken?...................................................................................

Waar is je kind bang voor?........................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................
Hoe staat je kind in het leven? Is het een positief kind? Een zorgelijk kind? Een

38

Wat eet je kind graag?................................................................................................................................

verlegen kind?...............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Wat maakt je kind nieuwsgierig?............................................................................................................

In welke situaties wordt je kind lastig?.................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Waaraan heeft je kind een hekel?..........................................................................................................

Wanneer geniet je kind het meest van jou?........................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................
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Werkblad 3. Het routeplan
Je hebt je relaties in beeld. Ook weet je wat je wilt gaan doen om de mensen in jouw

Werkblad 4. Verslag van belangrijke
gebeurtenissen

netwerk beter bij het leven van jou en je kind te betrekken. Of hoe je mensen gaat

In een dagboek kun je van alles vastleggen over gebeurtenissen die voor jou en je kind

zoeken die jou ergens bij kunnen helpen.

belangrijk zijn. Zo krijg je een verzameling van herinneringen, tips, en handige weetjes.

Hoe pak je het aan? In kleine stapjes.

Je kunt hier natuurlijk ook foto’s, tekeningen en andere illustraties opnemen.
Andere mensen kun je ook vragen om een stukje te schrijven. Bijvoorbeeld als je kind

Bedenk een of meerdere concrete acties die je wilt oppakken.

bij hen is omdat jij aan het werk bent of andere bezigheden hebt.

Schrijf ze op en geef jezelf een deadline.
Plak het briefje met de acties op de koelkast.

Het verslag van elke gebeurtenis heeft dezelfde opbouw, die kun je steeds herhalen:

Misschien moet je iemand bellen of je wilt met iemand afspreken. Dat kan lastig zijn,

Datum: ............................................................................................................................................................

omdat het net even anders is dan anders. Dan moet je over een drempel. Door jezelf
met deze ‘post it’-actie een prikkel te geven, gaat het misschien makkelijker. Als het

Schrijver: ........................................................................................................................................................

gelukt is: zet een vinkje op je lijstje. Is het niet is gelukt: nieuwe ronde, nieuwe kansen.
De aanhouder wint… uiteindelijk krijg je het voor elkaar.

Gebeurtenis (kort): .....................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

40
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Datum:.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Omschrijf maximaal drie acties.
Wat gebeurde er? ........................................................................................................................................
Actie 1:.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Actie 2:.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Actie 3:.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Actie Wie

Wanneer af

Gedaan!

Belangrijke conclusies, tips, dingen die goed zijn om te weten:..................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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Werkblad 5. Praktische Zaken

Relevante medische gegevens (bijv. slikt je kind medicijnen en zo ja, welke? Heeft hij of

In dit werkblad kun je allerlei praktische informatie over jezelf en over je kind of

zij een ziekte of aandoening?):................................................................................................................

kinderen noteren. Je kunt de relevante documenten, overeenkomsten en papieren
erbij bewaren. Dan heb je alles bij elkaar; dat is handig voor jezelf, maar ook voor

...........................................................................................................................................................................

anderen.
In geval van nood waarschuwen:............................................................................................................

Gegevens van je kind(eren)

...........................................................................................................................................................................
Naam:...............................................................................................................................................................
Adres:...............................................................................................................................................................

Gegevens van jezelf

Woonplaats:...................................................................................................................................................
Naam:...............................................................................................................................................................
BSN (Burgerservicenummer):..................................................................................................................
Adres:...............................................................................................................................................................
Soort identiteitsbewijs en nummer:......................................................................................................
42

Woonplaats:...................................................................................................................................................
Zorgverzekeringspolis (naam en telefoonnummer zorgverzekeringsmaatschappij,
BSN (Burgerservicenummer):..................................................................................................................
nummer van de polis):................................................................................................................................
Soort identiteitsbewijs en nummer:......................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Zorgverzekeringspolis (naam en telefoonnummer zorgverzekeringsmaatschappij,
Andere verzekeringen:...............................................................................................................................
nummer van de polis):................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Andere verzekeringen:...............................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................
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Relevante medische gegevens (bijv. slik je medicijnen en zo ja, welke? Heb je een ziekte

Dienstverleners:
bijvoorbeeld je huisarts, de mensen van het consultatiebureau, het ziekenhuis,

of aandoening? Andere zaken die van belang kunnen zijn):.........................................................

crèche, UWV, de woningbouwvereniging, de apotheek, bank, werk, (sport)vereniging.
Maar vergeet ook niet de groenteman, de mensen van de supermarkt, bakker,

...........................................................................................................................................................................

kapper, of andere dienstverleners. Ook zij spelen een rol in het leven van jou en je
kind(eren).

In geval van nood waarschuwen:............................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Adressen van mensen en organisaties die voor jou en/
of je kind(eren) belangrijk zijn

...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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Familie:............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Vrienden en kennissen:..............................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................
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Kopieën van de belangrijkste papieren
Het is handig om alles bij elkaar te hebben. Dat is overzichtelijk, ook als je bepaalde
documenten opeens snel nodig hebt.

Vragen over jou
De volgende bladzijden zijn gevuld met vragen die jij voor jezelf kan
beantwoorden.

Checklist
q Financieel, bijv. gegevens over

Deze vragen helpen jou erachter te komen op wie jij kan rekenen. Dit zijn

m

de zorgtoeslag

m

kinderbijslag

m

je contract met de provider van je telefoon, etc.

vragen die jij aan jezelf of aan een ander kunt stellen. Vaak zijn ze het
begin van een prikkelend gesprek!

q Woning,
m

bijv. het huurcontract

m

je contract met leveranciers van gas, elektriciteit, water.

q Werk, bijv. je arbeidsovereenkomst
q Verzekeringen: kopieën van de polissen
q Medisch dossier, bijv. medicijnlijst
q Lidmaatschappen, bijv. van de sportvereniging
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ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð

Wie weet wat jij het liefste doet?
Wie weet waar jij moeite mee hebt?
Wie helpt je met klusjes in huis?
Wie geeft je advies over geldzaken?
Wie doet je was voor jou als jij dat zelf niet kunt?
Wie kan eten halen als jij dat zelf niet kunt?
Wie nodigt je uit om samen iets leuks te doen: een uitstapje, een
feestje, samen sporten, ergens iets drinken?

ð

Met wie bespreek je belangrijke zaken zoals je gezondheid,
verhuisplannen, je werk en inkomen?

ð
ð
ð

www.mattieclick.nl

|

info@mattieclick.nl

|

@MattieClick2020

Wie brengt je weg en haalt je op?
Wie zorgt er voor je als je ziek bent?
Wie kun je bellen als je het even niet ziet zitten?
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Vragen over jou, deel 2
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ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð

Vragen over de mensen die iets voor
jou betekenen

Wie bel je als je hulp nodig hebt?
Wie laat jou het hardste lachen?
Met wie breng je de feestdagen door?
Wie belt jou als je even niets van je laat horen?
Wie weet wat jij het leukste vindt?
Wie weet wat jij het liefste doet?
Met wie koop je nieuwe kleren?
Wie weet wat jij allemaal meemaakt?
Wie komt er spontaan bij je langs?
Wie komt er op je verjaardag?
Wie komt er bij je logeren?
Wie neemt je taken over als jou dat even niet lukt?

ð
ð
ð
ð
ð

Van wie kan je iets leren? Wie kan iets van jou leren?

ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð

Bij wie voel je je gelijkwaardig? Wie voelt zich gelijkwaardig bij jou?

Van wie houd je? Wie houdt van jou?
Op wie ben je verliefd? Wie is verliefd op jou?
Wie vind jij aantrekkelijk? Wie vindt jou aantrekkelijk?
Wie vind jij sympathiek? Wie vindt jou sympathiek?

Bij wie voel je je veilig? Wie is veilig bij jou?
Wie vertrouw je? Wie vertrouwt jou?
Met wie deel je herinneringen? Wie deelt er herinneringen met jou?
Met wie kan je goed praten? Wie praat er graag met jou?
Met wie heb je aan 1 woord genoeg? Wie heeft datzelfde met jou?
Wie heeft dezelfde aanpak of werkwijze als jij? Wie heeft dezelfde
hobby?

ð

Wie heeft dezelfde goede eigenschappen als jij? Wie heeft dezelfde
slechte eigenschappen?

ð
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Wie inspireert jou? Wie inspireer jij?
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Vragen over mensen die iets voor jou
betekenen, deel 2

50

ð
ð
ð
ð
ð

Wie luistert dezelfde muziek als jij?

ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð

Wie doet dezelfde sport?

Wie kijkt dezelfde tv-programma’s of series als jij?
Wie leest dezelfde tijdschriften als jij?
Wie heeft hetzelfde geloof als jij?
Wie heeft dezelfde politieke voorkeur?

Wie heeft op dezelfde school gezeten?
Wie heeft dezelfde opleiding gedaan?
Wie heeft hetzelfde werk?
Wie woont in jouw buurt?
Wie heeft hetzelfde meegemaakt als jij?
Wie wil hetzelfde bereiken als jij?
Wie is lid van dezelfde club/vereniging/groep?
Wie werkt met jou samen en is je collega?
Wie vindt dezelfde vakanties leuk?

ð
ð
ð
ð
ð

Met wie kan je praten over je gezondheid?

ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð

Wie kan samen met jou de boodschappen doen?

Met wie kan je praten over je werk?
Met wie kan je je successen vieren?
Met wie deel je de gebeurtenissen van de dag?
Wie kan jou helpen bij je financiën?

Wie kan met je mee naar de dokter?
Wie kan je kind naar school brengen als jij dat niet kunt doen?
Wie kan jou advies geven?
Wie kan een avondje oppassen?
Met wie kan je gaan sporten?
Met wie kan je een avondje uit?
Met wie kijk je tv?
Met wie eet je?
Met wie kook je?

Met wie kan je praten over je relaties?
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Vragen over mensen die iets voor jou
betekenen, deel 3
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ð
ð
ð
ð
ð

Wie stimuleert jou om een opleiding te gaan doen?

ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð

Wie zie je regelmatig/vaak?

Wie stimuleert jou om ander werk te zoeken?
Wie steunt je als je het even niet meer weet?
Wie luistert naar je als iets wilt vertellen?
Wie is eerlijk naar je, en zegt waar het op staat?

Wie spreek je regelmatig/vaak?
Wie helpt je met zijn/haar kennis en ervaringen?
Wie geeft zijn eigen mening?
Wie komt met goede ideeën?
Wie doet wel eens een klusje voor je?
Wie brengt je weg en haalt je op?
Wie geeft je een lach op je gezicht? Wie maakt je blij?
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Vertel over wat belangrijk voor jou is
ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð

Vertel over je buurt.
Vertel je over je huis.
Vertel over je opa en oma.
Vertel over je vader en moeder.
Vertel over belangrijke mensen uit je leven.
Vertel over je ochtendritueel.
Vertel over je eetgewoonten.
Vertel over hoe je slaapt.
Vertel over je avondritueel.
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Vertel hoe je het liefste je verjaardag viert.
Vertel over hoe je feestdagen doorbrengt.
Vertel over wat je nog heel graag zou willen.
Vertel over wat je het meeste mist.
Vertel over je leukste vakantie.
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Extra kennis!

5. Doen – In deze fase wordt de verandering in praktijk gebracht. Daarbij moeten
onvoorziene problemen en tegenslagen overwonnen worden. Men moet zich daardoor

Gedragsveranderingsmodel van Balm:
Het veranderingsproces.

niet laten afleiden.
6. Volhouden – Het nieuwe, aangepaste gedrag moet een tweede natuur worden en

M.F.K. Balm omschrijft in zijn zes stappen-gedragsveranderingsmodel het proces waar

in het levenspatroon worden verweven. Alleen door positieve resultaten en volledige

mensen doorheen gaan gedurende verandering. Mensen doorlopen volgens hem in de

support door de omgeving kan men volhouden.

complexiteit van verandering zes fasen:

Doorzettingsvermogen
Veel gedrag is te veranderen, maar het is vaak de vraag of iemand die verandering echt

1. Openstaan

wil. Willen is echter niet de enige sleutel tot gedragsverandering. In elke fase is het
belangrijk dat iemand zich bewust is van zijn of haar eigen verantwoordelijkheid.

2. Begrijpen

3. Willen

4. Kunnen

Alleen zo ben je in staat om zelf het veranderingsproces te sturen. Dat vraagt behalve
geduld ook doorzettingsvermogen, waarbij een positief resultaat een extra stimulans is.

Gedragsverandering in de praktijk

5. Doen

Op papier lijkt het heel logisch en gemakkelijk om te veranderen, maar in praktijk blijkt
vaak dat het moeilijk is om van bepaalde gewoontes af te komen. Dat heeft met gedrag
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te maken. Gedrag is een betekenisvolle reactie op een betekenisvolle situatie. Deze

6. Volhouden

reacties kunnen onbewust (automatisch) zijn of bewust (gecontroleerd). Wanneer
iemand zijn hand wegtrekt wanneer hij zich verbrandt aan een hete pan, is dat een

1. Openstaan – Wanneer iemand niet openstaat voor verandering, is hij niet in staat om

logische reactie. Zo blijkt dat onbewust gedrag vaak efficiënt en adequaat is, maar

zijn gedrag te veranderen of aan te passen. Oprecht openstaan voor nieuwe ideeën en

tegelijkertijd moeilijker te veranderen dan bewust gedrag.

inzichten is een eerste stap in het veranderproces.

Volgorde van fasen
2. Begrijpen – Vervolgens moet men begrijpen en inzien wat het nieuwe gedrag

Volgens Balm is ´openstaan´ een voorwaarde voor ´begrijpen´, ´willen´ en

inhoudt. Wanneer men in eigen woorden kan omschrijven wat het gewenste gedrag is

´kunnen´. Deze laatste drie begrippen komen tegelijkertijd aan bod en zijn op

en welke voordelen het biedt, kan de verandering tot stand komen.

hun beurt weer een voorwaarde voor ´doen´ en ´volhouden´. Vooral het begrip
´volhouden´ zorgt er voor, dat het nieuwe gedrag uiteindelijk een nieuwe gewoonte

3. Willen – Verandering in gedrag wordt pas reëel, wanneer iemand daadwerkelijk wil

wordt, en daardoor als vanzelf een automatisch, onbewuste gedraging wordt.

veranderen. De voordelen van het nieuwe gedrag wegen dan zwaarder dan de nadelen.

Meer informatie
4. Kunnen – Verandering moet men (aan)kunnen. Door kennis te hebben van de wijze

1. Balm, M.F.K. (2002). Exercise Therapy and Behavioural

waarop het nieuwe gedrag kan worden volgehouden, lukt het beter om niet in oude

Change. Purdue University Press, ISBN-10: 9059311205, ISBN-13: 978- 9059311206.

gewoontes terug te vallen.
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Wetenschappelijke feiten en
achtergrond
Voor wie zich in de wetenschappelijke achtergrond van MattieClick wil verdiepen,
is er veel informatie te vinden. Vooral het overzicht van het Nationaal Kompas
Volksgezondheid, thema Sociale omgeving en gezondheid geeft een goed overzicht
van de bouwstenen voor een sociale omgeving. Hierin wordt verwezen naar een groot
aantal relevante wetenschappelijke artikelen.

Bouwstenen van sociale omgeving
‘Sociale omgeving’ verwijst naar de sociale context waarin wij leven. Deze omgeving
omvat de sociale groepen waartoe we behoren, de buurt waarin we wonen, onze
werkomgeving, enzovoorts (Yen & Syme, 1999). Onze sociale omgeving is opgebouwd
uit groepen waarmee we ons in sociaal opzicht verbonden voelen. De leefomgeving
waarin we worden geboren, opgroeien, leven, werken en oud worden, is van invloed
op onze gezondheid. McNeill en collega’s hebben een model ontwikkeld rond sociale
omgeving en gezondheid (McNeill et al., 2006).
De bouwstenen van dit model zijn:
56
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• sociale netwerken

“

Esmaa, 26 jaar

moeder van Azhar, 3 jaar
Ik sta er alleen voor, mijn man is overleden.
Daar ben ik vreselijk verdrietig over, en
tegelijk maak ik me zorgen dat ik er niet

genoeg ben voor Azhar. Hij is nog zo klein, hij snapt niet wat
er is gebeurd. Juist nu heeft hij me nodig, en ik doe echt mijn
best om te zorgen dat hij niet al dat verdriet meekrijgt. Mijn
buurvrouw, Janice, helpt me. Azhar is af en toe een middag bij
haar, zodat ik even wat rust heb. En ze staat altijd voor me klaar
als ik even met iemand moet praten.”

• sociale steun
• sociaal kapitaal
• sociale cohesie
• sociale participatie en integratie
Hierna worden deze bouwstenen kort samengevat.

Sociale netwerken
Sociale netwerken bestaan uit sociale relaties rondom personen. Sociale netwerken
zijn het geheel aan sociale relaties waardoor een persoon is omringd (Harting &
Assema, 2007). Het gaat om hechte contacten, zoals familie en vrienden, maar ook
om minder hechte, zoals kennissen, buren en collega’s. Een netwerk kan omschreven
worden aan de hand van de samenstelling en structuur (het aantal mensen in
een netwerk en of zij elkaar kennen), of aan de hand van de kwaliteit (gaat het om
vriendschappen of familiebanden?). Deze sociale relaties kunnen zowel een goede
als een slechte invloed hebben op de gezondheid van mensen. Er zijn verbanden
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gevonden tussen sociale netwerken en zo ongeveer alle doodsoorzaken (Berkman

Sociale steun

& Glass, 2000). Een sociaal netwerk kan verschillende vormen van sociale steun
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bieden. Via het sociaal kapitaal dat eruit voortkomt, kan het sociaal netwerk invloed

Sociale steun komt voort uit sociale netwerken

uitoefenen op iemands gezondheid. Een sociaal netwerk bepaalt in welke mate een

Sociale steun komt voort uit de interacties tussen mensen in hun sociale netwerk.

individu in de gemeenschap participeert, het bepaalt zijn of haar betrokkenheid bij de

Het gaat bijvoorbeeld om emotionele steun of praktische hulp. Sociale steun omvat

samenleving (Harting & Assema, 2007). Hiernaast is ook de sociale cohesie van het

diverse soorten steun: emotionele steun, waardering, instrumentele steun, gezelschap

netwerk van invloed op de gezondheid.

en informatieve steun (Berkman et al., 2000; Van Sonderen, 1993; Ferlander, 2007).

Sociale netwerken van invloed op gezondheid

Sociale steun van invloed op gezondheid

Er zijn drie mechanismen waarmee sociale relaties gezondheid kunnen beïnvloeden.

Sociale steun ontvangen heeft een direct effect op iemands gezondheid. Mensen

Dat gebeurt via het gedrag van mensen. Ten eerste kunnen sociale netwerken

die sociaal geïsoleerd zijn en dus geen steun krijgen uit hun omgeving, hebben

iemands gedrag met betrekking tot zijn of haar gezondheid beïnvloeden via sociale

een verhoogd risico op ziekten en vroegtijdige sterfte (Berkman & Glass, 2000).

steun of informatie. Ten tweede hebben de normen aangaande gezondheid die gelden

Dit verhoogde risico beperkt zich niet tot een specifieke ziekte, maar geldt voor

in het netwerk invloed. En ten derde kan een sociaal netwerk sociale druk uitoefenen

zowel hart- en vaatziekten en kanker als respiratoire ziekten. Er is veel onderzoek

om afwijkend gedrag te ontmoedigen of zelfs bestrijden. Het sociale netwerk kan

gedaan naar de rol van sociale steun bij de gezondheid van ouderen. Sociale steun

zowel positieve als negatieve invloed hebben op gedrag en dus op gezondheid. Sociale

in stressvolle situaties had een gunstig effect op hun psychische gezondheid

netwerken kunnen de verspreiding van gezondheidsinformatie of het bevorderen van

(Enders& Slegers, 2000). Diverse studies hebben aangetoond dat sociale steun, vooral

gezonde normen vergroten, maar andersom kan ook: ze kunnen de verspreiding van

emotionele, de overlevingskansen van mensen na een hartinfarct of ernstige hart- en

gezondheidsinformatie belemmeren, onjuiste informatie verspreiden of ongezonde

vaatziekten vergroot (Berkman & Glass, 2000). Ook bij herstel van een hersenbloeding

normen overnemen van anderen (Kawachi & Berkman, 2000). Ook kunnen sociale

bleek sociale steun een grote positieve bijdrage te leveren.

netwerken gezondheid beïnvloeden via psychologische processen. Sociale relaties
kunnen de cognitieve en emotionele gemoedstoestand beïnvloeden, bijvoorbeeld
door betekenis te geven aan iemands leven en op die manier een goede gezondheid te

Sociaal kapitaal

bevorderen (House et al., 1988). Bovendien beïnvloedt sociale steun emoties, humeur
en het welzijn dat iemand ervaart. Als laatste kunnen sociale netwerken een direct

Sociaal kapitaal wordt opgebouwd in sociale netwerken

effect hebben op gezondheid via de fysiologische routes, vaak gaat het hierbij om

Het sociale netwerk van mensen beïnvloedt hun gezondheid en gedrag ook via de

stress (Berkman & Glass, 2000).

sociale normen die gelden, of door het toegankelijk maken van middelen (zoals

Sociale relaties vormen een buffer tegen potentiële schadelijke gezondheidsgevolgen

zorgvoorzieningen). In het concept ‘sociaal kapitaal’ staan deze mechanismen

van psychosociale stress (House et al., 1988).

centraal. Bij sociaal kapitaal gaat het om de voordelen die mensen kunnen halen
uit hun contacten met anderen. Mensen zijn geneigd anderen in hun netwerken te

Gezondheid beïnvloedt ook sociale relaties

vertrouwen en dezelfde normen en waarden te hanteren. Daardoor kunnen deze

Gezondheid speelt op haar beurt een rol bij het wel of niet (kunnen) aangaan of

netwerken een hulpbron zijn voor en middelen bieden aan de leden. Dit wordt gezien

onderhouden van sociale relaties (Ferlander, 2007). Afname van sociale relaties als

als een vorm van kapitaal: sociaal kapitaal (Kleinhans, 2005). Er is geen eenduidige

gevolg van gezondheidsproblemen kan op haar beurt leiden tot eenzaamheid, wat

definitie voor het begrip. Er zijn grofweg twee stromingen: individueel sociaal kapitaal,

weer kan leiden tot depressies.
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in de traditie van de Franse socioloog Pierre Bourdieu, en collectief sociaal kapitaal,

Sociaal kapitaal van invloed op gezondheid

volgens de Amerikaanse politicoloog Robert Putnam. Vooral de invloed van collectief

Onderzoek in Rusland en Zweden toont aan dat individueel sociaal kapitaal

sociaal kapitaal op gezondheid is de laatste 25 jaar onderzocht.

samenhangt met een beter ervaren gezondheid (Ferlander, 2007). Kawachi en collega’s
vonden een relatie tussen collectief sociaal kapitaal en gezondheid in de Verenigde

Individueel sociaal kapitaal

Staten (Kawachi et al., 1997). In staten met minder sociaal vertrouwen en participatie

De Franse socioloog Pierre Bourdieu wordt gezien als een van de grondleggers van het

waren de sterftecijfers hoger. Er zijn ook verbanden gevonden tussen sociaal kapitaal

concept van sociaal kapitaal. Bourdieu beschrijft sociaal kapitaal als ‘the aggregate of

en ziekten, zoals verkoudheid, hartziekte, depressies en dementie (Ferlander, 2007).

the actual or potential resources which are linked to possession of a durable network

De aanwezigheid van familie en een sociale actieve buurt bleek de ontwikkeling,

of more or less institutionalized relationships of mutual acquaintance or recognition –

gezondheid en welzijn van kinderen en jongeren te verbeteren (Aldemon, 2005).

or in other words, to membership in a group – which provides each of its members with

Ook zijn er effecten gevonden op de psychische gezondheid. In diverse studies is

the backing of the collectivity-owned capital, a “credential” which entitles them to

aangetoond dat een sociale actieve buurt samenhangt met een betere psychische

credit, in the various senses of the word’ (Bourdieu, 1986, p. 248-249). Sociaal kapitaal

gezondheid bij jongeren (Morgan et al., 2007). Uit een review van De Silva en collega’s

komt dus voort uit het bij een groep horen. De omvang van iemands sociaal kapitaal

blijkt dat een hoge mate van individueel cognitief sociaal kapitaal (vertrouwen

hangt af van de omvang van het netwerk dat hij kan mobiliseren en de omvang van

hebben) samenhangt met een lager risico op psychische aandoeningen (De Silva et

het kapitaal (economisch, cultureel, symbolisch) dat de leden van dit netwerk bezitten

al., 2004). Er zijn overigens ook onderzoeken die geen relatie hebben gevonden tussen

(Bourdieu, 1986). Bourdieu richt zich op het voordeel dat een individu kan halen uit zijn

sociaal kapitaal en gezondheid.

contacten.
60

Ongelijke verdeling van sociaal kapitaal

Collectief sociaal kapitaal

Sociaal kapitaal is niet gelijk verdeeld over groepen in de samenleving. Er zijn

De Amerikaanse politicoloog Robert Putnam legt in zijn benadering juist de nadruk op

verschillen naar sociaaleconomische status, leeftijd, etniciteit, locatie en vooral

het collectieve aspect van sociaal kapitaal. Putnam heeft veel bekendheid verworven

opleiding. Deze ongelijke verdeling van sociaal kapitaal kan gezondheidsverschillen in

met zijn boek ‘Bowling Alone, the collapse and revival of American community’ uit

stand houden (Ferlander, 2007).

2000, over de ondergang van sociaal kapitaal in de Verenigde Staten. Hij omschrijft

Onderzoek naar sociaal kapitaal en gezondheid is zeer divers. Dit komt onder meer

sociaal kapitaal als de kenmerken van het sociale leven (zoals netwerken, normen

doordat sociaal kapitaal op verschillende manieren wordt gedefinieerd. Ook is er

en vertrouwen), die het voor mensen mogelijk maken om samen te werken aan

verschil in de manier waarop sociaal kapitaal in onderzoek wordt gemeten. Dit levert

een gemeenschappelijk doel (Putnam, 2000). Putnam ziet sociaal kapitaal dus als

een grote diversiteit aan bevindingen op die allemaal onder dezelfde noemer sociaal

het bezit van een gemeenschap. Vertrouwen in elkaar (ook wel cognitief sociaal

kapitaal worden gepresenteerd.

kapitaal genoemd), groepsnormen en wederkerigheid zijn belangrijke kenmerken
van gemeenschappen met veel sociaal kapitaal. Participatie is een ander belangrijk
kenmerk (ook wel structureel sociaal kapitaal genoemd). Door de deelname van

Sociale participatie en integratie

mensen aan het gemeenschapsleven, in allerlei groepen en verbanden, wordt sociaal

Participatie houdt betrokkenheid bij de samenleving in

kapitaal opgebouwd.

De mate van participatie in de wereld om je heen zegt iets over de mate waarin je bent
geïntegreerd in die samenleving. Participatie houdt in dat je betrokken bent bij die
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gemeenschap, dat je deelneemt aan sociale activiteiten, vriendschappen onderhoudt,

het collectieve equivalent van participatie en sociale integratie van individuen. Sociale

betaald werk of vrijwilligerswerk doet (Berkman & Glass, 2000). Via het geheel aan

cohesie is geen kenmerk van een individu, maar van een groep of gemeenschap. Sociale

dit soort relaties is een individu sociaal ingebed in de samenleving (Seeman, 1996).

cohesie bestaat op micro- en macroniveau. Microniveau is bijvoorbeeld het gezin, de

Deelnemen aan de maatschappij door sociale rollen te vervullen, zoals die van ouder,

familie of vriendenkring. Op macroniveau gaat het om verenigingen, buurten, andere

familielid of werknemer, geeft mensen een gevoel van betekenis en van erbij horen,

gemeenschappen of de hele samenlevingen. Een gemeenschap met veel sociale

ook verleent het hun een identiteit. Participatie in zo’n betekenisvolle sociale context

cohesie is een gemeenschap met sociale samenhang in de relaties tussen leden, met

heeft een effect op de gezondheid (Berkman & Glass, 2000).

veel participatie in gemeenschappelijke activiteiten en voor een gemeenschappelijk

Participatie en sociale integratie hangen sterk samen met sociaal kapitaal. Om

belang (Stansfeld, 1999). Leden van coherente sociale systemen (zoals een familie, buurt,

sociaal kapitaal te kunnen opbouwen is participatie in groepen en verbanden nodig.

vereniging of samenleving) delen een groeps- of saamhorigheidsgevoel (De Hart et al.,

Geen participatie betekent geen sociaal kapitaal. Vaak worden sociale participatie

2002).

en integratie gezien als onderdeel van sociaal kapitaal of in onderzoek gebruikt als

In de gezondheidsliteratuur wordt vaak geen duidelijk onderscheid gemaakt tussen

indicator voor sociaal kapitaal. In de jaren negentig is veel onderzoek gedaan naar

sociale cohesie en collectief sociaal kapitaal. De begrippen worden geregeld door

de relatie tussen sociaal kapitaal en gezondheid, maar eigenlijk werd daarin vaak de

elkaar gebruikt. Maar daar waar sociaal kapitaal verwijst naar middelen en privileges

relatie tussen gezondheid en participatie en sociale integratie onderzocht.

die toegankelijk zijn via je netwerken, duidt sociale cohesie op die netwerken en sociale
interacties zelf (Kleinhans et al., 2007). Het zegt bijvoorbeeld iets over hoe hecht die
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netwerken zijn. Sommige auteurs beschouwen sociaal kapitaal als een onderdeel van

Sociale integratie heeft een positieve invloed op de gezondheid op de langere termijn

sociale cohesie (Forrest & Kearns, 2001; Carpiano, 2007). Sociale cohesie is volgens hen

(Harting & Assema, 2007). Het beïnvloedt het cognitief functioneren op latere leeftijd

een noodzakelijke basis voor het ontwikkelen van sociaal kapitaal. Anderen zien sociale

en verlengt de levensverwachting. Dit effect staat los van de mate van emotionele

cohesie juist als een product dat voortkomt uit sociaal kapitaal (Ferlander, 2007).

of materiële steun die je ontvangt als je participeert in een gemeenschap (Berkman
& Glass, 2000). Uit onderzoek is gebleken dat een afname in sociale integratie

Sociale cohesie van invloed op gezondheid

samenhangt met een verkorting van de levensverwachting. Ook is er deels bewijs

Onderzoek naar de invloed van sociale cohesie op gezondheid gaat terug naar

gevonden dat sociale integratie een mens kan beschermen tegen hartziekten,

de negentiende eeuw. Toen toonde de Franse socioloog Émile Durkheim aan dat

hartinfarcten en depressies (Seeman, 1996). Er zijn ook studies die erop wijzen

samenlevingen die sterk sociaal geïntegreerd waren, lagere zelfmoordcijfers hadden

dat problematische relaties mogelijk negatieve effecten hebben op de psychische

dan samenlevingen waar dat niet het geval was (Ferlander, 2007). Sindsdien is er

gezondheid.

veel onderzoek naar verricht. Daaruit blijkt dat gemeenschappen met meer sociale
cohesie gezonder zijn dan gemeenschappen met minder cohesie. In meer coherente
gemeenschappen (civic communities) is de kindersterfte bovendien lager. In Roseto,

Sociale cohesie

een plaatsje in de VerenigdeStaten met veel sociale cohesie onder de bewoners, was
de incidentie van hart- en vaatziekten laag totdat de familie-georiënteerde structuur

Sociale cohesie betreft verbondenheid en solidariteit binnen
groepen

veranderde in een meer individualistische sociale structuur (Stansfeld, 1999). Verder

Sociale cohesie verwijst naar de mate van verbondenheid en solidariteit binnen groepen

individuen te beschermen tegen het negatieve effect van wonen in achterstandswijken

en gemeenschappen (Berkman & Glass, 2000). Sociale cohesie is te beschouwen als

op psychische gezondheid (Fone et al., 2007).
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Wetenschappelijke feiten en
achtergrond, deel 2
1. Intro
De sociale contacten die we hebben en maken worden over het algemeen gezien als
cruciaal voor onze emotionele gezondheid. Het gevoel van eenzaamheid is echter aan
het groeien.
Door onze verbreding van het begrip sociaal contact hebben we moeite met het
begrijpen van het bereik, de betrouwbaarheid en voldoening van onze relaties en
netwerk (Holt-Lunstad, 2017).
Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) geeft al jaren een indicatie van het
eenzaamheidsgevoel in Nederland. In 2018 konden slechts 57% van de Nederlanders
van 18 jaar of ouder worden gecategoriseerd als niet eenzaam. Van de overige 43%
was 37% matig eenzaam en 9% zelfs sterk eenzaam. Als we dan kijken naar de mensen
die ontevreden zijn met hun leven, zien we dat 46% een matig en 26% een sterk
eenzaamheidsgevoel heeft.
De tijd en frequentie van sociaal contact geven echter geen totaalplaatje van dit
64

fenomeen, ondanks het feit dat sociaal contact in de afgelopen jaren verminderd is.
Vooral kwaliteit en beleving van sociaal contact is belangrijk (Wennekers et al., 2019).
Voorheen was de buurt waarin je woonde vaak het beginpunt van het sociale netwerk
en sociaal contact. Door de toenemende mobiliteit en globalisering is dit echter
afgenomen. Mensen werken vaak niet in hun eigen buurt en kinderen gaan naar
scholen verder weg, waardoor mensen dus minder snel hun buren en omgeving leren
kennen. Dit betekent dat sociale netwerken dus minder locatie-gebonden zijn (Albeda
en Oosterlynck, 2018).
Het sociale netwerk bestaat uit verschillende relaties waarin wederkerigheid ontstaat.
Een persoon heeft een netwerk van relaties om zich heen en deze relaties leveren de
persoon in meer of mindere mate bepaalde middelen en diensten. Hierdoor heeft het
sociale netwerk dus de potentie om problemen te verhelpen op basis van het type
relatie die de twee personen verbindt (Brandsen, 2018).
In Nederland staan we nu voor de uitdaging dat de samenleving sterk is
geïndividualiseerd. Ook in moederschap zien we de invloeden hiervan. In recente jaren
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zien we een stijging in het aantal nieuwe moeders met depressieve klachten. Sinds

3. Versterken van netwerken

de jaren 70 is het al duidelijk dat een sterk sociaal netwerk goed is voor de mentale

Tijdig investeren in een netwerk met verschillende typen contacten en sociale relaties

gezondheid. Ook voor, tijdens en na de zwangerschap zorgt een sterk sociaal netwerk

is dus van groot belang. Wanneer dit sociale netwerk goed onderhouden wordt, is er

voor vermindering van stress en eventuele negatieve mentale effecten (PATH, 2018).

altijd voldoende support aanwezig bij een levensgebeurtenis. Ook als een emotioneel

Mensen zijn nu eenmaal sociale wezens en het contact met anderen is dan ook een

belangrijke relatie wegvalt, kan deze leegte in een gezond sociaal netwerk weer

belangrijk onderdeel van de kwaliteit van het leven (Wennekers et al., 2019).

worden opgevuld (Van der Zwet en Van de Maat, 2018).

Het hebben van relaties is één van de meest essentiële delen van het menselijk leven.

Een divers sociaal netwerk bestaat uit contacten die emotionele steun kunnen geven,

Het creëren van een sociaal netwerk en relaties is een proces waarin een patroon van

maar ook uit minder diepgaande contacten (Van der Zwet en Van de Maat, 2018).

omgang wordt ontdekt die fijn is voor beide partijen (Argyle, 2017). Echter, voor het

De staat en het functioneren van het sociale netwerk wordt ook regelmatig sociaal

creëren, activeren en betrekken van dit sociale netwerk is het van belang om te weten

kapitaal genoemd. Sociaal kapitaal verwijst dus naar de sociale netwerken die mensen

welke relaties en welk type relatie je hebt (Brandsen, 2018).

hebben en de normen van vertrouwen en wederkerigheid die eraan gelinkt zijn.
Vroeger werden deze gevormd in een specifieke buurt, maar tegenwoordig zijn deze

2.Invloed op gezondheid
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dus meer functie-gebonden (Abrol et al., 2016).

Gebrek aan sociaal contact kan leiden tot lichamelijke en mentale ziekten, aangezien

Bindend sociaal kapitaal refereert naar sociale banden binnen een groep, waarin men

sociaal contact zorgt voor vermindering van stress. Iemands psychologische staat

bepaalde kenmerken met elkaar deelt. Overbruggend sociaal kapitaal daarentegen,

beïnvloedt namelijk zijn of haar bewegingspatronen en hersenhormonen (Verweij,

heeft betrekking op sociale banden tussen verschillende groepen, ongeacht

2019).

verschillen in etnische, religieuze of sociaaleconomische achtergrond (Albeda en

De ervaring van eenzaamheid is afhankelijk van de persoonlijkheid, gender en

Oosterlynck, 2018).

afkomst van het individu (Verweij, 2019). Steun van anderen helpt individuen om

Algemene bewustwording onder mensen over het belang van het bouwen en

met stress en negatieve momenten in het leven om te gaan. Het delen van positieve

onderhouden van een divers sociaal netwerk is nodig om motivatie te geven om dit

ervaringen en emotie met iemand die je vertrouwt, verbetert het emotionele welzijn en

voor zichzelf te verwezenlijken (Van der Zwet en Van de Maat, 2018).

doorzettingsvermogen (Arewasikporn et al., 2018).
Vrouwen lijken meer support te geven aan en luchten eerder hun hart bij een kind,

4. Sociaal netwerk en opvoeding

dierbare of goede vriend. De man geeft de voorkeur aan de echtgenote als support-

In Nederland staan we voor de uitdaging dat de samenleving sterk is

punt. Ook afkomst heeft invloed op het belang van bepaalde relaties. Hier in Europa

geïndividualiseerd. Wat betekent dat veel ouders weinig terugvallen op hun sociale

blijken vriendschappelijke contacten van bijzonder belang (Verweij, 2019).

netwerk. Dit is onder andere te zien in de stijgende vraag naar opvoedondersteuning.

Verder is sociale isolatie of terugtrekking één van de eerste symptomen van

Uit onderzoek is echter gebleken dat ouders er de voorkeur aan geven om mensen in

hersenziekten, zoals depressie, autisme, schizofrenie en dementie. Deze ziekten

hun eigen sociale omgeving te vragen om advies en steun (Abrol et al., 2016).

hebben ook weer effect op de directe omgeving van deze persoon (Kas, 2018).

Om deze tegenstrijdigheid te verminderen richten wij ons met MattieClick dus op de

Mensen die vereenzamen hebben dus vaker gezondheidsproblemen, maar ook minder

bewustwording van jonge moeders en hun eigen sociale netwerk.

mogelijkheden om terug te vallen op een sociaal vangnet. Het is daarom belangrijk dat
mensen zich bewust worden van de risico’s van eenzaamheid, maar voornamelijk van
het belang van een divers sociaal netwerk (Van der Zwet en Van de Maat, 2018).
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