NIEUW HOLLANDS GANZENBORDSPEL

Het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden FSU vraagt aan beleidsmakers en
uitvoerders begrip voor de situatie van uitkeringsgerechtigden. In de praktijk wordt dit vooral
gedaan door middel van het gesproken en geschreven woord, de gangbare manieren van
communiceren. Maar met deze vormen ontbreekt “het beleven”: een directe ervaring met
situaties, waardoor de voorgelegde ervaringen vlees en bloed krijgen.
Daarom heeft het FSU een spelvorm ontwikkeld, die deelnemers op een indringende maar ook
speelse manier laat beleven hoe het is om uitkeringsgerechtigde te zijn.
Het ‘Nieuw Hollandsch Ganzenbordspel’ wordt gebaseerd op het aloude Hollandse
ganzenbordspel, waarin het ook gaat om de tegenslagen, valkuilen, steun en (nieuwe) kansen.
Doel: meer inzicht en begrip van beleidsmakers en uitvoerders in de sociale zekerheid voor de
situatie van uitkeringsgerechtigden, leidend tot verandering in hun denken en handelen. Het
spel is oplossingsgericht: hoe kunnen de vragen en problemen zo goed mogelijk beantwoord en
aangepakt worden. Niet de regelgeving maar de positie van de uitkeringsgerechtigde is daarbij
steeds het uitgangspunt.
Inhoud: een spelvorm, bestaande uit 73 vloerplaten van kunststof, die aaneengelegd een
ganzenbordroute vormen. Daarvan zijn er 23 platen met een tekening, die evenzoveel
opdrachten voor de speler inhouden. De resterende platen vormen de nummers 1 tot en met
50; het zijn speelvlakken zonder opdracht of situatie. Afhankelijk van ruimte, tijd, onderwerpen
en aantal spelers kan er voor gekozen worden om een selectie uit de vloerplaten te maken of
het spel geheel te spelen.In de route zijn kenmerkende situaties opgenomen, beginnend vanaf
het moment van afhaken wegens ziekte of ontslag tot aan het moment van het realiseren van
een nieuwe maatschappelijke positie (baan of vrijwilligerswerk). De kenmerkende situaties
betreffen vooral de momenten van belangrijke beslissingen of keuzes, door anderen en door de
uitkeringsgerechtigde zelf. Het biedt daarnaast ook inzicht in de regelgeving en procedures,
zoals die beleefd worden door de uitkeringsgerechtigde en de rol van de belangenbehartiging.
Het spel kan gespeeld worden met uiteenlopende groepen personen, die vanuit hun positie te
maken hebben met de sociale zekerheid: medewerkers van sociale diensten, Arbo-diensten,
uitvoeringsinstellingen, politici, hulpverleners, management/personeelswerkers van bedrijven,
ondernemingsraden en studenten van beroepsopleidingen.
Het spel wordt aangeboden in combinatie met een voorlichtings- of discussieactiviteit. Zoals bij
het voorlichtingsproject beroepsopleidingen en manifestaties van het FSU of de cursus
‘Clientgericht denken en handelen’. Ook kan het spel ter beschikking worden gesteld aan
belangenorganisaties, cliëntenraden en Wvg-platforms die het in hun regio gebruiken.

Vorm: de kenmerkende situaties zijn verwerkt in een Ganzenbordroute, bestaande uit 73
flexibele vloerplaten van kunststof (50 x 50 cm). De platen, 6 pionnen en dobbelstenen worden

in een koffer vervoerd. Er zijn 2 Ganzenbordspelen beschikbaar. Deelnemers werpen met grote
kunststoffen dobbelstenen en moeten vervolgens in het geworpen vak gaan staan. Bij elk vak
waar sprake is van een van de kenmerkende situaties gaat de deelnemer beleven wat er in de
praktijk gebeurt. Buiten het speelbord belandt iemand bijvoorbeeld aan een tafel om daar een
aanvraagprocedure of een keuring te ondergaan of hulp te vragen aan een spreekuur.
Na afloop van het spel wordt besproken hoe de deelnemers het ervaren hebben en wat dit
betekent voor hun werk of bemoeienis met uitkeringsgerechtigden.
De begeleiders van het spel gebruiken een handleiding, waarin het verloop van het spel met de
bijhorende spelregels en de taken van de begeleiders staan beschreven. De handleiding bevat
ook een checklist om de praktische condities - zoals de benodigde ruimte en materialen - na te
lopen die nodig zijn om het spel goed te laten verlopen. Aan het eind van het spel krijgen de
spelers aanbevelingen ter verbetering van het beleid en de uitvoering uitgereikt.
Er is 1 spelleider, die voor iedereen als zodanig herkenbaar is. De spelleider verzorgt de uitleg
van de spelregels en bewaakt de uitvoering van het spel. Na afloop van het spel voert hij/zij de
gespreksleiding van de nabespreking.
Elke speler krijgt iemand van het begeleidingsteam als speelmaat aangewezen. Gedurende het
spel kan de speler voor advies bij deze speelmaat terecht.
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