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Beter Beschermd! 

INLEIDING 

Een fietshelm, een warme jas, een slot op de deur, extra vitaminen 
nu de winter voor de deur staat ...  We beschermen ons tegen weer 
en wind, tegen gevaar en tegen allerlei ziektes.  Maar soms hebben 
we bescherming nodig tegen iets wat je niet kan zien: het gevaar 
van ‘niet mee kunnen met iedereen’.  Heb je geen werk, ben je ziek, 
oud of kom je uit een ander land?  Dan is het moeilijk om erbij te 
horen.  Je loopt veel kans uitgesloten te worden.  Gelukkig vindt ons 
land dat we iedereen moeten beschermen tegen uitsluiting.  Wie te 
oud is om te werken, krijgt een pensioen.  Wie naar het ziekenhuis 
moet, hoeft niet alle rekeningen zelf te betalen.  Wie geen huis 
heeft, krijgt een dak boven zijn of haar hoofd.  We hebben als het 
ware een grote paraplu waaronder alle mensen die in ons land 
leven, mogen schuilen.  Dat noemen we sociale bescherming.

En toch leeft één op de zeven mensen in ons land in armoede.  Dat 
betekent dat die bescherming toch niet zo goed werkt.  Er zitten 
gaten in de grote paraplu.
Veel mensen weten niet welke rechten ze hebben, het is 
namelijk moeilijk om dat te weten te komen.  Je moet heel wat 
administratieve rompslomp doorlopen voor je van een recht 
kan genieten.  Er is nood aan overzichtelijke en transparante 
regelgeving en aan een automatische toekenning van sommige 
rechten.
Als we iedereen het recht willen geven om menswaardig te leven, 
dan moeten we er voor zorgen dat iedereen een inkomen krijgt dat 
boven de armoedegrens ligt, ook als dat een vervangingsinkomen 
is.  Nu ligt dat laatste vaak onder de armoedegrens.
Ondanks de mooie plannen en goede wetten in ons land blijven 
heel wat mensen in de kou staan.  Dat noemen we sociale 
onderbescherming en daar willen we wat aan doen!

Tijdens dit spel kunnen de deelnemers aan den lijve ondervinden 
hoe het is om te overleven met een inkomen onder de 
armoedegrens en hoe moeilijk het is om te krijgen waar je recht op 
hebt.
Tegelijkertijd maken ze kennis met enkele mogelijke 
structurele oplossingen voor die onderbescherming: een 
transparant regelsysteem, automatische toekenning van 
enkele sociale tegemoetkomingen en het optrekken van de 
minimumvervangingsinkomens en -uitkeringen.  Ze proberen 

zoveel mogelijk van die oplossingen te verzilveren.  Zo zorgen ze 
ervoor dat niemand binnen hun ploeg zo weinig leefgeld heeft dat 
ze geen menswaardig leven meer kunnen leiden en dat iedereen zo 
gelukkig mogelijk is.

De deelnemers krijgen bij het begin van het spel een aantal 
parameters: hun leefgeld, een aantal kinderen en een droom.  
Alle deelnemers starten met voldoende leefgeld om op een 
menswaardige manier te leven en zijn allemaal relatief gelukkig in 
het leven.  Alle deelnemers leven alleen, zonder partner, eventueel 
met kinderen.

Het spel loopt over drie maanden.  Tijdens die drie maanden 
gebeurt er heel wat.

Meestal is iedereen bezig met de dagelijkse bezigheden.  Op dat 
moment speelt het grootste deel van de groep een groepsspel 
dat bepaalt hoeveel kansen de deelnemers krijgen om hun 
ploeggenoten uit de armoede te helpen.  Eén (of twee) deelnemers 
per ploeg houden zich bezig met administratieve taken, om zo te 
zorgen dat zij (of hun groepsgenoten) het juiste papierwerk in orde 
hebben om sociale tegemoetkomingen te kunnen krijgen.

Af en toe gebeuren er ook onverwachte dingen des levens!  
Mensen worden plots ontslagen, gaan samenwonen of moeten wel 
erg veel betalen voor een schooluitstap.  Die onverwachte dingen 
hebben vaak een grote weerslag op het leefgeld waar mensen 
die maand mee moeten rondkomen.  Om te zorgen dat mensen 
toch nog voldoende leefgeld overhouden om menswaardig 
te leven, zul je dus wel een beroep moeten doen op je sociale 
tegemoetkomingen.

Of je kunt er met de groep voor kiezen om zoveel mogelijk 
sociale tegemoetkomingen te automatiseren en zoveel mogelijk 
uitkeringen op te trekken, zodat iedereen menswaardig kan blijven 
leven.  Om goed geïnformeerd keuzes te maken, verzamelen 
ploegen puzzelstukken om de grote ‘rechtenpuzzel’ te maken.  Die 
legt helder en overzichtelijk uit welke rechten er zijn en voor wie ze 
gelden.

Op het einde van de maand wordt gekeken hoe ver de ploegen 
staan.  Aan de hand van een korte discussie overlopen ze de keuzes 
die ze gemaakt hebben en bepalen ze waar ze de volgende maand 
op zullen inzetten.

Het spel doet jongeren stilstaan bij concrete problemen van sociale 
onderbescherming in ons land.  Ze maken kennis met mogelijke 
structurele oplossingen en kunnen die oplossingen afwegen tegen 
enkele directe individuele voordelen.
Tussendoor doen ze vooral enkele originele spelen waarin elke 
ploeg probeert te winnen om zich zo goed mogelijk te beschermen 
en zoveel mogelijk gaten in de paraplu te dichten.

IN HET KORT 
Groepsgrootte: 6-30
Doelgroep: 12- tot 18-jarigen
Spelbegeleiding: 2 of meer
Duur: ongeveer 3 uur
Terrein: bij voorkeur buiten, kan ook binnen
Doel: spelenderwijs kennismaken met de problematiek van 
sociale onderbescherming en met mogelijke oplossingen
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Speel! 

SPELVERLOOP 
Verdeel de deelnemers in drie gelijkwaardige ploegen: een groene, 
een blauwe en een rode.  Elke ploeg krijgt voor elke deelnemer een 
fiche met parameters, die ze zelf verdelen zodat iedereen een fiche 
heeft.  De deelnemers schrijven hun naam op hun fiche en plaatsen 
ze op de juiste positie op het scorebord volgens de assen ‘leefbaar 
leefgeld’ en ‘geluksmeter’.

Vervolgens krijgen alle deelnemers een cijfer van 1 tot 6 op hun 
hand geschreven.  Die cijfers zullen bepalen welke onverwachte 
gebeurtenissen zij meemaken de komende drie maanden en welke 
mensen de administratieve taken op zich nemen.

Tijdens de komende drie maanden zullen er vijftien 
gebeurtenissen plaatsvinden: zes dagelijkse bezigheden en negen 
onverwachte ‘dingen des levens’.  De deelnemers weten niet welke 
gebeurtenissen wanneer plaatsvinden en hoeveel dingen er in 
welke maand gebeuren.  Er zijn drie afrekeningen op het einde van 
de maand.

Bij de dagelijkse bezigheden krijgt één persoon van elke ploeg 
een administratieve taak.  De winnaar van die taak heeft een 
volledig ingevuld formulier dat nodig is om een sociaal recht te 
krijgen.  De andere deelnemers spelen op hetzelfde moment 
een groepsspel om zoveel mogelijk voordelen en maatregelen te 
verzamelen om de onderbescherming tegen te gaan binnen hun 
ploeg.

De ADMINISTRATIEVE TAAK verloopt als volgt: 

✚ Gooi met een dobbelsteen.  Het aantal 
ogen is het cijfer van de spelers die de 
individuele opdracht zullen uitvoeren.  

Die deelnemers gaan mee met iemand van de 
spelbegeleiding.

✚ De spelbegeleiding geeft de opdracht, de 
deelnemers voeren die zo snel mogelijk uit.

✚ Er is een winnaar!
De winnaar heeft het papierwerk ingevuld dat nodig 
was om een sociaal recht te verkrijgen.  Hij of zij mag 
kiezen welk recht en krijgt hiervan een kaartje met 
‘administratie goedgekeurd’.  Dat kaartje mag je met je ploeg 
één keer inzetten.
Alle spelers die deelnamen aan de administratieve taak 
krijgen (per ploeg) drie stukjes van de rechtenpuzzel.

✚ Scorebord. Het persoonlijk geluk van de winnaar 
stijgt twee punten.

De GROEPSOPDRACHTEN verlopen als volgt: 

✚ De spelbegeleiding legt het spel uit aan 
de drie ploegen.  Het spel wordt gespeeld.  
Het is duidelijk wie de winnaar is, en wie 

tweede en derde.

✚ Er is een winnaar!
De winnende ploeg mag drie voordelen of 
maatregelen kiezen om de sociale onderbescherming 
tegen te gaan.  De tweede ploeg kiest er twee, de 
laatste ploeg mag er eentje kiezen.
Alle ploegen duiden met een vinkje hun keuzes aan op hun 
voordelenblad.  De voordelen kunnen op het eind van de maand 
ingezet worden voor de mensen binnen die ploeg die ze nodig 
hebben.

✚ Scorebord. Het geluk van alle spelers van de 
winnende ploeg stijgt met twee punten.

Andere gebeurtenissen zijn ONVERWACHTE 
DINGEN DES LEVENS, soms gooien ze zelfs je hele 
leven overhoop.  Die gebeurtenissen verlopen als 

volgt: 

✚ Gooi met een dobbelsteen.  Het aantal ogen is het 
cijfer van de spelers die de onverwachte gebeurtenis 
zullen meemaken.

✚ De spelleiding vertelt wat die deelnemers 
overkomt.

✚ De onverwachte gebeurtenis heeft een andere 
impact naargelang de situatie van de deelnemers op 
dat moment.  Ze krijgen even de kans om hierover na 
te denken, zodat ze hierop kunnen inspelen tegen het 
einde van de maand.

Het EINDE VAN DE MAAND verloopt als volgt: 

✚ Overloop de onverwachte dingen des 
levens een voor een.  Per persoon duid je 

aan op het scorebord wat er verandert in 
de parameters.  Dat schrijf je op de parameterfiches 
en de fiche verhang je op het scorebord.
De groep moet zelf bedenken welke sociale tegemoetkomingen 
en verhogingen van uitkeringen ze hebben verworven die ze 
hier kunnen gebruiken.
Voor de spelleiding staat er in deze handleiding beschreven 
welke sociale tegemoetkomingen en verhogingen van 
uitkeringen gebruikt kunnen worden.

✚ Op het einde van de maand bekijk je samen met 
de spelers wat er allemaal gebeurd  is de laatste 
maand, aan de hand van een kort groepsgesprek.  
De spelleiding stelt hiervoor de volgende vragen, de ploegen 
proberen die te beantwoorden.

➔ Welke mensen hebben het erg goed gedaan?  Waar 
hebben we de juiste keuzes gemaakt?

➔ Welke mensen moeten we zeker helpen om er opnieuw 
bovenop te komen?  Welke keuzes zullen we volgende 
maand zeker moeten maken?
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Alle gevolgen en beslissingen hou je bij op het scorebord, dat 
twee assen heeft: een horizontale waarop je kunt zien hoe goed 
de deelnemers scoren op het vlak van geluk, en een verticale 
die aangeeft hoeveel leefgeld de deelnemers overhouden 
voor de alledaagse boodschappen, kleren, de gsm-rekening, 
vrijetijdsbesteding, enzovoort.  Als dat leefgeld per maand lager 
is dan € 250 per persoon (aangevuld met € 100 per kind) loopt die 
deelnemer een armoederisico.  Dat moet de ploeg proberen te 
vermijden, want in dat geval kunnen ze niet meer winnen.
Hang de fiches met punaises op het scorebord.  Als er een 
parameter verandert, noteer je dat op de fiche zelf.  Als er een 
gevolg is voor het geluk of het leefgeld verschuif je de fiche op de 
assen.
  

VOORBEREIDING 
Verzamel het materiaal.

Maak een scorebord. Je vindt het voorbeeld achteraan in 
deze bundel. Teken het over of kopieer het uitvergroot. Op 
spoorzesindeklas.be vind je een digitale versie die je kunt 
projecteren of afdrukken.  Kleef het scorebord op een stuk karton, 
samen met de ‘directe voordelen en maatregelen om sociale 
bescherming tegen te gaan’.  Voorzie alvast de punaises om de 
fiches op het scorebord te bevestigen.

Knip de fiches met parameters uit: zorg dat je evenveel fiches hebt 
als er deelnemers zullen zijn.
Bovenaan rechts op de fiches staan de letters A, B, C ... tot J.  
Als je minder dan dertig deelnemers hebt en dus minder dan 
tien deelnemers per ploeg kies je eerst de fiches met de letters 
van het begin van het alfabet.
Bijvoorbeeld bij 19 deelnemers:

Groene ploeg:  A, B, C, D, E, F, G
Blauwe ploeg:  A, B, C, D, E, F
Gele ploeg:  A, B, C, D, E, F

Knip de drie rechtenpuzzels en de
‘administratieve goedkeuring’ uit.

VERDEELSPEL 
Alle deelnemers zetten zich (zonder te praten) op een rij, op 
alfabetische volgorde volgens de straat waar ze wonen.  Als er 
iemand in dezelfde straat woont, sta je volgens huisnummer.  De 
spelbegeleiding controleert en verdeelt daarna de groep in drie zo 
gelijk mogelijke ploegen: helemaal links in de rij, in het midden, en 
rechts in de rij).  Dat is respectievelijk de groene, de blauwe en de 
rode ploeg.  De ploegen krijgen zelf even de tijd om een originele 
naam te verzinnen.

CIJFERS EN FICHES UITDELEN 
Alle deelnemers krijgen een cijfer op hun hand geschreven.

Als je meer dan 18 deelnemers hebt, zijn dat de cijfers van 1 tot 6.
Je gaat bij elke ploeg langs en schrijft die cijfers op de handen.  Na 6 
begin je gewoon weer bij 1.
Bijvoorbeeld bij 22 deelnemers:
Groene ploeg: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 1 – 2
Blauwe ploeg: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 1
Gele ploeg: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 1

Als je minder dan 18 deelnemers hebt, is het hoogste cijfer dat je 
op een hand schrijft het aantal spelers in de kleinste ploeg.  Bij de 
ploegen die 1 deelnemer meer hebben, schrijf je een tweede keer 1 
op een hand.
Bijvoorbeeld bij 11 deelnemers:
Groene ploeg: 1 – 2 – 3 – 1
Blauwe ploeg: 1 – 2 – 3 – 1
Gele ploeg: 1 – 2 – 3
Blijf in dat geval tijdens het spel met de dobbelsteen gooien tot je 1, 
2 of 3 ogen hebt.

Alle ploegen krijgen voor elke deelnemer een fiche met 
parameters.  Ze verdelen die zelf over hun ploeggenoten.  Alle 
deelnemers schrijven hun naam op hun fiche en hangen die aan het 
scorebord.

SPELUITLEG 
Jullie gaan samen drie maanden op tocht.  Hierbij moeten jullie 
leven volgens de parameters die op de individuele fiches staan.  Op 
dit moment staan jullie er allemaal goed voor: jullie zijn allemaal vrij 
gelukkig en hebben voldoende leefgeld om menswaardig te leven.  
Maar je weet nooit wat er kan gebeuren!  Je zorgt er dus best voor 
dat iedereen goed beschermd is, ook tegen onverwachte dingen in 
het leven.

Jullie opdracht is eenvoudig: zorg ervoor dat iedereen op het einde 
van die drie maanden nog altijd goed kan leven en meedraaien in 
de maatschappij, en dat niemand uitgesloten wordt.  Dat doe je 
door ervoor te zorgen dat iedereen maandelijks voldoende leefgeld 
overhoudt (€ 250 + € 100 per kind) en dat iedereen zo gelukkig 
mogelijk is.
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eld Ondergrens bij 4 kinderen

Ondergrens bij 3 kinderen

Ondergrens bij 2 kinderen

Ondergrens bij 1 kind

Ondergrens bij 0 kinderen
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GEBEURTENISSEN

1. ONVERWACHT DING DES LEVENS  - SAMENWONEN 

Jij en je lief zijn nu al een tijdje samen en jullie besluiten om te gaan samenwonen.  Jullie zijn erg gelukkig samen.  Zolang je een stabiele 
werksituatie hebt, gebeurt er verder niets.  Als je later in het spel nood hebt aan een uitkering, betaal je de ‘prijs van de liefde’: de uitkering is 
een pak lager voor mensen die samenwonen.

Hoe zorg je ervoor dat de impact van die onverwachte gebeurtenis niet te groot is?

2. DAGELIJKSE BEZIGHEDEN 

Administratieve taak

Hoeveel weet jij eigenlijk over armoede?  Een goed geïnformeerde deelnemer is er twee waard!  Doe de armoede-quiz!  Voor je mag 
antwoorden, loop je een klein parcours!

Quizvragen:

1. Welk recht heb je NIET altijd en overal?
- Het recht om iemand te zijn
- Het recht op een eigen mening
- Het recht op een televisie/computer
- Het recht op informatie
- Het recht op een goed leven

2. De EU bepaalt de armoedegrens voor elk land.  Hoeveel % van de inwoners in België leeft er volgens die omschrijving in armoede?
5% | - 7% | 15%

3. Hoeveel procent van de jongeren verlaat de schoolbanken zonder enige kwalificatie?
14 % | 12 % | 10 %

4. Zonder sociale zekerheid zou de armoede in ons land toenemen.  Hoeveel procent van de bevolking zou dan in armoede leven?
22 % | 42 % | 52 %

5. Hoogopgeleide mensen hebben een gezondere levensverwachting dan laaggeschoolde mensen.  Hoe groot is het verschil?
8 jaar | 12 jaar | 17 jaar

De winnaar kiest een kaartje met ‘administratie goedgekeurd’.
Alle spelers die meewerken aan de administratieve taak krijgen drie stukken van de rechtenpuzzel.

Het persoonlijk geluk van de winnaar stijgt twee punten.

Groepsopdracht: SUPERHAND

MATERIAAL Aantal / Waarom?
Bal 1
Touw Voldoende om terrein in drie stukken te verdelen
Kegels (om te doelen te maken) 6
Verf Om de superhand aan te duiden

1

2
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Voorbereiding
Zoek een groot terrein waar je superhand kunt spelen.  Trek een lijn (touw of krijt) zodat je het veld in drie gelijke 
stukken kunt verdelen.  Elk stuk terrein heeft een eigen goal, die ongeveer drie meter breed is en op ongeveer 
vijf meter van het midden staat.  Je kunt zelf bepalen of de scheidingslijn oneindig doorloopt, dat kan de 
moeilijkheidsgraad wat verhogen.
In elk vak staat een ploeg (drie vakken, dus één ploeg per vak).
Er is één bal in het spel!

Spelverloop
Iedereen kiest één ‘superhand’.  Enkel met die hand mag je de bal aanraken!
TIP: Gebruik een teken om deze hand aan te duiden, bijvoorbeeld een ploegkleur of polsband.

Wanneer de bal op jouw veld valt, moet je hem zo snel mogelijk verwijderen.
De bal moet in maximaal drie aanrakingen naar het andere veld geslagen worden.  Niemand mag hem twee keer na elkaar aanraken, dus moet 
er telkens iemand anders van je ploeg de bal proberen weg te slaan.
Door de bal in het doel van de andere ploegen te slaan, kun je hen veel sneller uitschakelen.

Je kunt de andere ploegen op verschillende manieren uitschakelen.  
-  Als de bal langer dan vijf seconden blijft stilliggen, is de ploeg van dat terrein uitgeschakeld en moeten ze het speelterrein verlaten.  Het is 

aan de spelleiding om te controleren of bal zo lang stil ligt.  
-  Als je er niet in slaagt om de bal in drie aanrakingen naar een ander veld te krijgen, is je ploeg uitgeschakeld.
-  Zijn er drie doelpunten gescoord in jullie goal, dan lig je er ook uit.

Wie de bal twee keer na elkaar aanraakt, moet het speelterrein verlaten.  Als de bal jou raakt op een andere plaats 
dan je superhand, ben je uitgeschakeld en mag je verder niet meer meespelen.  Zo vallen er telkens meer spelers 
weg tot er maar één ploeg meer overblijft!

Wanneer er een ploeg wegvalt, spelen de twee andere gewoon verder tot er één winnaar overblijft.  Je kunt dan wel 
de scheidingslijn aanpassen.

Vinkjes zetten op voordelenblad:
Winnende ploeg: drie vinkjes
Tweede ploeg: twee vinkjes
Derde ploeg: een vinkje

Het geluk van alle spelers van de winnende ploeg stijgt met twee punten.

3. DAGELIJKSE BEZIGHEDEN 

Administratieve taak
MATERIAAL Aantal 
Kranten 5

Maak de volgende zin zo snel mogelijk na met woorden en letters uit een krantenartikel:
“België is een welvaartsstaat, Brussel is de hoofdstad van Europa en Vlaanderen beschouwt zichzelf als een Europese topregio.  Toch leven 
meer dan 1,6 miljoen mensen met een verhoogd armoederisico: ongeveer 15% van de bevolking!  Hoe is dat mogelijk?”

De winnaar kiest een kaartje met ‘administratie goedgekeurd’.
Alle spelers die meewerken aan de administratieve taak krijgen drie stukken van de rechtenpuzzel.

Het persoonlijk geluk van de winnaar stijgt twee punten.

Groepsopdracht: REN JE ROT! 

Opdracht 

MATERIAAL Aantal 
Kegel 1

Voorbereiding
De ploegen verdelen zich over drie rijen, zodat elke rij uit spelers van alle ploegen bestaat.
Voor die verdeling: zet alle ploegen naast elkaar op een rij.  Daarna schuift de tweede persoon van elke ploeg een rij 
naar rechts, de derde een rij naar links, de vierde blijft staan, de vijfde naar rechts, enz.
Als deze uitleg niet zo duidelijk is, kun je als hulpmiddel de afbeelding hiernaast erbij nemen.

De drie rijen stellen zich op rond een centrale kegel.  Nu kan het eigenlijke spel beginnen.  

3
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Spelverloop
In de eerste ronde loopt de spelleiding rond de rijen.  Op een bepaald moment houdt de spelleiding halt achter een rij en maakt ze een 
beweging met de arm, ofwel naar links ofwel naar rechts.  De hele rij moet om het eerst in de aangeduide richting rond alle anderen lopen.  
Ze mogen door de andere rijen proberen te lopen om zo sneller terug te zijn, máár dan mogen de anderen hen tegenhouden (TIP: Het is niet 
verstandig om je ploeggenoten tegen te houden).
Wie als laatste weer op zijn of haar oorspronkelijke plaats staat, is de volgende die rond moet gaan.  De ploeg van die speler krijgt een 
strafpunt.
In het totaal zijn er tien rondes waarin de ploeg van de laatste speler een strafpunt krijgt.  Wie het minste strafpunten heeft verzameld, wint het 
spel.

Wat bij ex aequo?
Als er twee ploegen zijn met hetzelfde aantal strafpunten, kun je dat oplossen door hen nogmaals het rondje te laten lopen.

Vinkjes zetten op voordelenblad:
Winnende ploeg: drie vinkjes
Tweede ploeg: twee vinkjes

Derde ploeg: een vinkje

Het geluk van alle spelers van de winnende ploeg stijgt met twee punten.

4. ONVERWACHT DING DES LEVENS - OPLEIDING VOLGEN 

Je wordt ontslagen in je proefperiode.  Omdat je nog niet lang genoeg gewerkt hebt om recht te hebben op een werkloosheidsvergoeding 
kun je wel een leefloon aanvragen.  Je hebt geen diploma en het is algemeen geweten dat je zonder diploma heel moeilijk werk zal vinden.  
Daarom kies je ervoor om een meerdaagse opleiding te volgen bij het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO).  Hou er wel rekening mee 
dat je dan opvang zal moeten voorzien voor je (eventuele) kinderen en dat je iets zal moeten betalen voor de opleiding.

Hoe zorg je ervoor dat de impact van die onverwachte gebeurtenis niet te groot is?

5. ONVERWACHT DING DES LEVENS - STUDIEKOSTEN 

Voor wie kinderen heeft:
De studiekosten van je zoon liggen deze maand een pakje hoger door een studie-uitstap met zijn klas.
Wie geen kinderen heeft, ontspringt deze keer de dans.

Hoe zorg je ervoor dat de impact van die onverwachte gebeurtenis niet te groot is?

6. DAGELIJKSE BEZIGHEDEN 
Administratieve taak

Zit zo lang mogelijk met je rug tegen de muur, met je knieën in een hoek van 90°.

De winnaar kiest een kaartje met ‘administratie goedgekeurd’.
Alle spelers die meewerken aan de administratieve taak krijgen drie stukken van de rechtenpuzzel.

Het persoonlijk geluk van de winnaar stijgt twee punten.

4
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Groepsopdracht: VERFKWASTJE

Opdracht

MATERIAAL Aantal / Waarom?
Blad papier 3
Verf

Mengsel van maken
Water
Spuit 3
Fietsbanden (of touw) Voldoende om de spelers uit elke ploeg samen te binden
Plakband Om een blad papier te bevestigen op je achterwerk

Voorbereiding
De spelers van de ploeg binden zich aan elkaar vast met touw of eventueel met binnenbanden.  
Hiernaast zie je de drie ploegen op een foto.

Spelverloop
De speler die zich vooraan in de rij bevindt, heeft een spuit met aangelengde verf in de hand.  Hij of zij moet de spuit in de richting van het 
doelwit houden.  De tweede speler in de rij bedient de spuit.
De laatste in de rij heeft een blad op zijn of haar achterwerk, dat als doelwit dient voor de andere ploegen.  Als je blad geraakt wordt met de 
verf valt je ploeg af.
De ploeg die als laatste overblijft, wint het spel.

Vinkjes zetten op voordelenblad:
Winnende ploeg: drie vinkjes
Tweede ploeg: twee vinkjes
Derde ploeg: een vinkje

Het geluk van alle spelers van de winnende ploeg stijgt met twee punten.

7. EIND VAN DE MAAND 

Onverwachte gebeurtenis: SAMENWONEN

è Geluk: +3 punten
è Parameterfiche: doorstreep ‘alleenwonend’ en vervang door ‘samenwonend’
Schrijf dat op de fiches en verander de fiches van plaats op het scorebord.

Onverwachte gebeurtenis: OPLEIDING VOLGEN

è Je inkomen wordt aangepast aan het leefloon: € 800 als je alleen woont en € 550 als je samenwoont.
è Geluk: -2 punten
è Je opleiding kost € 50 + € 50 overnachtingskosten.  Heb je kinderen?  Dan betaal je € 50 per kind voor kinderopvang.  

Betaal dat van je leefgeld.
Schrijf dat op de fiches en verander de fiches van plaats op het scorebord.

Sociale tegemoetkomingen en verhogingen van uitkering die hier van toepassing zijn:
! Enkel voor de ploegen die hierbij al een vinkje hebben op hun voordelenblad of die hiervan een kaartje hebben met ‘administratie goedgekeurd’.

SOCIALE TEGEMOETKOMINGEN
Terugbetaling kinderopvangkosten tijdens opleiding
è Je hoeft de € 50 per kind voor kinderopvang niet te betalen.
Terugbetaling van inschrijvingsgeld en studiekosten bij opleiding
è Je hoeft de € 50 opleidingskosten niet te betalen.
Stimulanspremie tijdens opleiding
è Je krijgt een stimulanspremie van € 25.
Verblijfsvergoeding tijdens overnachting
è Je hoeft de € 50 overnachtingskosten niet te betalen.
Verzekering gewaarborgd inkomen
è Als je een huis hebt gekocht, moet je tijdelijk € 150 minder betalen op je lening omdat je onvrijwillig werkloos bent.
Volwassenenonderwijs – vrijstelling inschrijving
è Je moet het inschrijvingsgeld van € 50 niet betalen.

VERHOGING VAN UITKERING
Leefloon: 
In plaats van € 550 als je samenwoont en € 800 als je alleen woont, krijg je € 1100, of je nu alleen woont of niet.

7
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Onverwachte gebeurtenis: STUDIEKOSTEN
! Enkel voor mensen met kinderen
è Geluk: -1 punt
è Betaal deze maand € 100 extra studiekosten!

Schrijf dat op de fiches en verander de fiches van plaats op het scorebord.

Sociale tegemoetkomingen en verhogingen van uitkering die hier van toepassing zijn:
! Enkel voor de ploegen die hierbij al een vinkje hebben op hun voordelenblad of die een kaartje hebben hiervan met ‘administratie goedgekeurd’.

SOCIALE TEGEMOETKOMINGEN
Studiefinanciering
è Als je twee of meer kinderen hebt en je nettoloon is lager dan € 1500, dan hoef je de € 100 extra studiekosten niet te betalen.

Extra
-  Welke directe voordelen hebben de spelers gekozen?  Pas die toe!
-  Zijn er spelers die deze maand hun droom verwezenlijkt hebben?  Voor die spelers: geluk +5.
-  Zijn er ploegen die deze maand de verhoging van de kinderbijslag gekozen hebben? 

Alle spelers van die ploeg krijgen een aanpassing van de kinderbijslag: van € 75 per kind per maand naar € 100 per kind per maand.
-  Zijn er mensen die onder de ondergrens zitten van leefbaar leefgeld?  Het geluk van die spelers daalt drie punten. 

Discussie
-  Welke mensen hebben het erg goed gedaan?  Waar hebben we de juiste keuzes gemaakt?
-  Welke mensen moeten we zeker helpen om er opnieuw bovenop te komen?  Welke keuzes zullen we volgende maand zeker 

maken?

8. ONVERWACHT DING DES LEVENS - BABY!  

Proficiat!  Na een lange en vermoeiende zwangerschap zet je een gezonde baby op de wereld!  Ziekenhuiskosten, kleren en eten voor de baby, 
medische kosten: het kost wel heel wat!

Hoe zorg je ervoor dat de impact van die onverwachte gebeurtenis niet te groot is?

9. ONVERWACHT DING DES LEVENS - VAKANTIE!  

Er is vakantie in deze maand: jippie!  Maar jij moet werken of werk zoeken, en je kunt dus niet op reis.

Heb je kinderen?
JA è De school is gesloten, je onthaalmoeder gaat op reis.  Je hebt niemand in je familie of vrienden die op je kind(eren) kan passen.  Je stuurt 
de kinderen op BLOSO-sportkamp, maar dat kost € 150.  Als je dat niet kunt betalen met je leefgeld zul je thuis moeten blijven van je werk.

NEE è Er gebeurt niets.  Je vindt het niet leuk dat iedereen op reis gaat terwijl jij moet werken of je beschikbaar moet houden om te 
solliciteren.

Hoe zorg je ervoor dat de impact van die onverwachte gebeurtenis niet te groot is?

10. ONVERWACHT DING DES LEVENS - DAGUITSTAP!  
Het is nog altijd vakantie!  Je gaat (met je gezin) op daguitstap!  Dat kost je € 150 van je leefgeld deze maand.

Hoe zorg je ervoor dat de impact van die onverwachte gebeurtenis niet te groot is?

8
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11. DAGELIJKSE BEZIGHEDEN 

Administratieve taak

Zoek zo snel mogelijk een regenworm en breng hem tot bij de spelleiding.

De winnaar kiest een kaartje met ‘administratie goedgekeurd’.
Alle spelers die meewerken aan de administratieve taak krijgen drie stukken van de rechtenpuzzel.

Het persoonlijk geluk van de winnaar stijgt twee punten.

Groepsopdracht: PUSHPUSHPUSH

Opdracht

MATERIAAL Aantal 
Touw Voldoende om drie velden af te 

bakenen

Voorbereiding
Om te beginnen baken je drie gelijke velden af.  Zorg ervoor 
dat ze niet te groot zijn, bv. telkens een zijde van 1,50 m.  Voor die afbakening kun je touw gebruiken.

Spelverloop
Alle ploegen starten in het eerste vak.  Het is de bedoeling dat je samen met je eigen ploeg de andere spelers uit dat vak duwt, richting het 
volgende.
Kom je in het tweede vak terecht, dan doe je daar hetzelfde: je probeert de anderen naar het volgende en laatste vak te duwen.  Hier moet je 
dat wel op handen en knieën doen.
Ben je er nog eens uit geduwd, dan kom je in het laatste vak terecht.  Hier speel je sokkenroof!  Je trekt eerst en vooral je beide sokken uit en 
stopt die half in je beide schoenen.  Een deel van de sok hangt dus uit de schoen.  Het is de bedoeling dat je beide sokken van de anderen uit 
de schoenen kan trekken.  Een sok verloren?  Geen nood, je hebt er nog een!  Beide sokken verloren?  Dan verlaat je het vak en wacht je tot een 
van je ploeggenoten ‘misschien’ overwint.

De winnaar
De winnaar van pushpushpush is de ploeg die nog het meeste spelers op het terrein heeft. 
Als er in de verschillende vakken telkens iemand van een andere ploeg overbleef, heeft degene in het eerste vak gewonnen.

Belangrijke tip!
Je speelt als ploeg.  Het is dus niet de bedoeling om iemand van je eigen ploeg uit een van de vakken te gooien.  Werk samen!

Vinkjes zetten op voordelenblad:
Winnende ploeg: drie vinkjes
Tweede ploeg: twee vinkjes
Derde ploeg: een vinkje

Het geluk van alle spelers van de winnende ploeg stijgt met twee punten.

12. EINDE VAN DE MAAND 

Onverwachte gebeurtenis: BABY! 
è Je geluk stijgt met vier punten.
è Je krijgt vanaf nu voor dit kind € 75 kinderbijslag.
è Je hebt heel wat kosten deze maand!  Betaal € 60 aan het ziekenhuis, € 50 voor kleedjes voor de nieuwe spruit en € 40 extra 
medische kosten.
è Vanaf nu heb je € 50 extra vaste maandelijkse kosten.

Schrijf dat op de fiches en verander de fiches van plaats op het scorebord.

Sociale tegemoetkomingen en verhogingen van uitkering die hier van toepassing zijn:
! Enkel voor de ploegen die hierbij al een vinkje hebben op hun voordelenblad of die een kaartje hebben hiervan met ‘administratie goedgekeurd’.

EXTRA RECHT
Je krijgt een eenmalige borstvoedingspremie van € 250 als je borstvoeding geeft.

VERHOGING VAN UITKERING
Verhoging van kinderbijslag
è Je krijgt € 100 kinderbijslag per kind per maand in plaats van € 75 per kind per maand.

11

12

VAK 1
DUWEN

VAK 2
DUWEN OP 

HANDEN 
EN KNIEËN

VAK 3
SOKKENROOF

ADMINISTRATIE 
GOEDGEKEURD!



BETER
BESCHERMD!

12

Onverwachte gebeurtenis: VAKANTIE

Schrijf dat op de fiches en verander de fiches van plaats op het scorebord.

Sociale tegemoetkomingen en verhogingen van uitkering die hier van toepassing zijn:
! Enkel voor de ploegen die hierbij al een vinkje hebben op hun voordelenblad of die een kaartje hebben hiervan met ‘administratie goedgekeurd’.

SOCIALE TEGEMOETKOMINGEN
Kortingtarief BLOSO-sportkamp:
è Als je leefloon krijgt, betaal je maar € 75 in plaats van € 150 voor het sportkamp.
Korting treinticket voor werklozen die solliciteren
è Je hoeft de maandelijkse treinkosten van € 25 niet te betalen.
Verzekering gewaarborgd inkomen
è Als je een huis hebt gekocht, moet je tijdelijk € 150 minder betalen op je lening omdat je onvrijwillig werkloos bent.

VERHOGING VAN UITKERING
Verhoging van de werkloosheidsuitkering
è In plaats van € 950 als je alleen woont en € 800 als je samenwoont, krijg je € 1100, of je nu alleen woont of niet.

Onverwachte gebeurtenis: DAGUITSTAP! 

Schrijf dat op de fiches en verander de fiches van plaats op het scorebord.

Sociale tegemoetkomingen en verhogingen van uitkering die hier van toepassing zijn:
! Enkel voor de ploegen die hierbij al een vinkje hebben op hun voordelenblad of die een kaartje hebben hiervan met ‘administratie goedgekeurd’.

SOCIALE TEGEMOETKOMINGEN
Vakantieparticipatie
è Betaal € 50 voor de vakantie in plaats van € 150.

Extra
-  Welke directe voordelen hebben de spelers gekozen?  Pas die toe!
-  Zijn er spelers die deze maand hun droom verwezenlijkt hebben?
 Voor deze spelers: geluk +5.
-  Zijn er ploegen die deze maand de verhoging van de kinderbijslag gekozen hebben?
 Alle spelers van die ploeg krijgen een aanpassing van de kinderbijslag: van € 75 per kind per maand naar € 100 per kind per maand.
-  Zijn er ploegen die deze maand extra uitkeringen verhoogd hebben?  Krijgt iemand in die ploeg op dit moment een dergelijke uitkering?  

Pas dat dan aan: werkloosheidsuitkering, invaliditeitsuitkering, leefloon en pensioen worden € 1100 per maand in plaats van de lagere 
uitkering die ze toebedeeld kregen.

-  Zijn er mensen die onder de ondergrens zitten van leefbaar leefgeld?  Het geluk van die spelers daalt drie punten. 

Heb je kinderen?

Kun je het sportkamp betalen?Je vindt het niet leuk dat 
iedereen op reis gaat 
terwijl jij moet werken of je 
beschikbaar moet houden om 
te solliciteren.
Geluk: -2

Je kunt gemakkelijk gaan 
solliciteren.

Je gaat solliciteren met de 
trein.  Betaal deze en volgende 
maand € 25 aan treinkosten 
(toe te voegen aan vaste 
maandelijkse kosten).

Je blijf thuis van je werk 
en wordt ontslagen.  
Je valt terug op een 
werkloosheidsuitkering van 
€ 950 als je alleen woont en 
€ 700 als je samenwoont.

Betaal het inschrijvingsgeld 
van het BLOSO-kamp: € 150

Heb je een auto?

NEE

JA

JA

Kun je de daguitstap betalen?

Betaal deze maand € 150 van 
je leefgeld.  Geluk: + 3

De daguitstap kan helaas niet 
doorgaan.  Geluk: -2

NEE JA

NEE

JA NEE
Als je werkloos bent
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Discussie

- Welke mensen hebben het erg goed gedaan?  Waar hebben we de juiste keuzes gemaakt?
- Welke mensen moeten we zeker helpen om er opnieuw bovenop te komen?  Welke keuzes zullen we volgende maand zeker maken?

13. ONVERWACHT DING DES LEVENS - VERHUIS 

Je leeft al een tijdje in een zeer slechte woning, maar er is goed nieuws.  Je kunt verhuizen naar een woning van een veel betere kwaliteit.
Als je huurde, valt die huurprijs weg.  Je nieuwe maandelijkse huurprijs ligt wel € 150 hoger.
Als je een woning had gekocht, probeer je die nu zo goed mogelijk opnieuw te verkopen.
Je bent wel heel gelukkig in je nieuwe woning!

Hoe zorg je ervoor dat de impact van die onverwachte gebeurtenis niet te groot is?

14. DAGELIJKSE GEBEURTENIS 

Administratieve taak

Papierwerk invullen is niet altijd gemakkelijk.  Zeker niet als de papieren helemaal door elkaar 
zitten ...  Sorteer een kaartspel met je tenen.

De winnaar kiest een kaartje met ‘administratie goedgekeurd’.
Alle spelers die meewerken aan de administratieve taak krijgen drie stukken van de 
rechtenpuzzel.

Het persoonlijk geluk van de winnaar stijgt met twee punten.

Groepsopdracht: PANG! 

Opdracht

Speluitleg
De spelers staan in een grote cirkel.  Als spelleiding sta je in het midden met je ogen dicht en draait rond.  Op een gegeven moment stop je 
met ronddraaien.  Doe je ogen open, wijs degene aan die voor je staat en noem die speler bij de naam.  Hij of zij gaat gehurkt zitten.  De twee 
buren draaien drie keer rond hun as en schieten om het eerst op elkaar door elkaar aan te wijzen en ‘pang!’ te roepen.  Het gehurkte lid staat 
weer recht.  Degene die neergeschoten is, gaat zitten.
Als de aangewezen speler zich niet op tijd bukte voor er ‘pang’ werd geroepen, blijft hij of zij op 
de grond zitten.

De twee spelers die overblijven, gaan met hun rug tegen elkaar staan.  De spelleiding telt nu 
luidop tot tien.  De twee spelers zetten daarbij telkens een stap naar voren.  Bij tien draaien ze 
zich zo snel mogelijk om, schieten ze op elkaar en roepen ze ‘pang!’.  Wie eerst is, wint het spel!

Vinkjes zetten op voordelenblad:
Winnende ploeg: drie vinkjes
Tweede ploeg: twee vinkjes
Derde ploeg: een vinkje

Het geluk van alle spelers van de winnende ploeg stijgt met twee punten.
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15. ONVERWACHT DING DES LEVENS - ZIEK 
Je wordt ernstig ziek, zo ziek dat je niet meer kunt gaan werken.  Je valt terug op een invaliditeitsuitkering.
Je bent zwaar zorgbehoevend en hebt heel hoge apothekersfacturen.

Hoe zorg je ervoor dat de impact van die onverwachte gebeurtenis niet te groot is?

16. ONVERWACHT DING DES LEVENS - PENSIOEN 
Je bent intussen 65 en gaat op pensioen.  Door omstandigheden krijg je het minimale pensioen.

Hoe zorg je ervoor dat de impact van die onverwachte gebeurtenis niet te groot is?

17. DAGELIJKSE BEZIGHEDEN 

Administratieve taak

Speel galgje.  De spelers moeten letters raden tot ze het woord gevonden hebben.  Ze mogen daarbij maar een beperkt 
aantal fouten maken.
De spelleiding tekent een rij met evenveel stippen of streepjes als er letters in het woord zijn.

Bijvoorbeeld: armoedegrens wordt _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
De spelers zeggen om de beurt een letter.  Komt die in het woord voor, dan schrijf je die letter op alle stippen waar 
de letter in het woord voorkomt.
Bij elke fout geraden letter wordt een stukje van de galg bij getekend.  Het spel duurt verder tot ofwel één lid het 
woord heeft geraden ofwel de volledige galg getekend is.  Als de volledige galg getekend is, moet je een nieuw 
woord raden.

Mogelijke woorden: armoedegrens, mensenrechten, onderbescherming, vervangingsinkomen

De winnaar kiest een kaartje met ‘administratie goedgekeurd’.
Alle spelers die meewerken aan de administratieve taak krijgen drie stukken van de rechtenpuzzel.

Het persoonlijk geluk van de winnaar stijgt twee punten.

Groepsopdracht: CIRKELTJE-BAL

Opdracht 

MATERIAAL Aantal 
Bal 1

Speluitleg
Een van de drie ploegen stelt zich op in een cirkel.  Zij zijn het eerst aan de beurt om zo snel 
mogelijk een bal door te geven.  Telkens wanneer de bal de volledige toer heeft doorlopen, 
krijgen ze hiervoor een punt.  Als ze de bal laten vallen, moet de puntentelling opnieuw 
beginnen.
De andere ploegen moeten een estafette lopen rond de cirkel.  Telkens moet er van beide 
ploegen één speler rond de cirkel lopen.  Dan is het de beurt aan de volgende.  Dat duurt voort 
tot iedereen aan de beurt geweest is.  In principe zijn er dus altijd twee spelers aan het lopen.

De spelers in de cirkel geven de bal door totdat alle anderen rond de cirkel gelopen heeft.  Dan 
is het de beurt aan de volgende ploeg.  Het spel eindigt als alle ploegen de bal hebben moeten 
doorgeven.
De ploeg die de meeste punten heeft verzameld, wint het spel!

Variatie
Je kunt het spel moeilijker maken door een aantal aanpassingen te doen.  Je kunt het voorwerp dat ze moeten doorgeven veranderen, bv. een 
zware bal.  Of de spelers die rond de cirkel lopen, moeten springen op één been, of geblinddoekt lopen, of kruipen, enzovoort.
Je kiest als spelleiding zelf of je er een variatie in wilt steken.

16
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Vinkjes zetten op voordelenblad:
Winnende ploeg: drie vinkjes
Tweede ploeg: twee vinkjes
Derde ploeg: een vinkje

Het geluk van alle spelers van de winnende ploeg stijgt met twee punten.

18. EINDE VAN DE MAAND 

Onverwachte gebeurtenis: VERHUIS

è Geluk: +4

Schrijf dat op de fiches en verander de fiches van plaats op het scorebord.

Sociale tegemoetkomingen en verhogingen van uitkering die hier van toepassing zijn:
! Enkel voor de ploegen die hierbij al een vinkje hebben op hun voordelenblad of die een kaartje hebben hiervan met ‘administratie goedgekeurd’.

SOCIALE TEGEMOETKOMINGEN
Huursubsidie
è Je krijgt een huursubsidie van € 250, je huurprijs is dus € 250 minder.

Onverwachte gebeurtenis: ZIEK
è Geluk: -3
è Je valt terug op een invaliditeitsuitkering van € 1000 per maand als je alleen woont en € 800 als je samenwoont.
è Te betalen kosten deze maand: € 100 aan de thuisverpleging, € 40 aan een schoonmaakhulp die je huis in orde houdt en € 60 aan 
de apotheker.
è Schrijf dat op de fiches en verander de fiches van plaats op het scorebord.

Sociale tegemoetkomingen en verhogingen van uitkering die hier van toepassing zijn:
! Enkel voor de ploegen die hierbij al een vinkje hebben op hun voordelenblad of die een kaartje hebben hiervan met ‘administratie goedgekeurd’.

SOCIALE TEGEMOETKOMINGEN
Zorgverzekering – tenlasteneming mantel- en thuiszorg
è Je moet € 130 minder betalen.
Thuizorg – automatische berekening gebruiksbijdrage en maximumfactuur
è Je moet maar € 100 betalen in plaats van € 200.

VERHOGING VAN UITKERING
Verhoging van invaliditeitsuitkering:
è In plaats van € 800 als je samenwoont en € 1000 als je alleen woont, krijg je € 1100 per maand, of je nu samenwoont of niet.

Onverwachte gebeurtenis: PENSIOEN
è Geluk: + 3
è Je valt terug op het minimumpensioen van € 1000 als je alleen woont en € 800 als je samenwoont.
Schrijf dat op de fiches en verander de fiches van plaats op het scorebord.

Sociale tegemoetkomingen en verhogingen van uitkering die hier van toepassing zijn:
! Enkel voor de ploegen die hierbij al een vinkje hebben op hun voordelenblad of die een kaartje hebben hiervan met ‘administratie goedgekeurd’

VERHOGING VAN UITKERING
Pensioen
è In plaats van € 1000 als je alleen woont en € 800 als je samenwoont, krijg je € 1100, of je nu alleen woont of niet.

18

Huurde je al een huis?

Je huurprijs stijgt met € 150.De lening voor je woning vervalt.  Door de slechte 
staat van je woning hou je niets meer over aan de 
verkoopprijs.
è Je betaalt vanaf nu maandelijks een lening van 
€ 600.

NEE JA
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Extra 
-  Welke directe voordelen hebben de spelers gekozen?  Pas die toe!
-  Zijn er spelers die deze maand hun droom verwezenlijkt hebben?
 Voor deze spelers: geluk +5.
-  Zijn er ploegen die deze maand de verhoging van de kinderbijslag gekozen hebben?
 Alle spelers van die ploeg krijgen een aanpassing van de kinderbijslag: van € 75 per kind per maand naar € 100 per kind per maand.
-  Zijn er ploegen die deze maand extra uitkeringen verhoogd hebben?  Krijgt iemand in die ploeg op dit moment een dergelijke uitkering?  

Pas dat dan aan: werkloosheidsuitkering, invaliditeitsuitkering, leefloon en pensioen worden € 1100 per maand in plaats van de lagere 
uitkering die ze toebedeeld kregen.

Discussie

-  Zijn er ploegen waar deelnemers minder leefgeld overhouden dan € 250 (+ € 100 per kind per maand)?  Die ploeg kan in ieder geval al niet 
meer winnen.

-  Bekijk nog even de beginsituatie van alle spelers in je ploeg.  Hoe is die veranderd?  Waaraan ligt dat?
-  Bij de overgebleven ploegen tel je het aantal geluk-smileys van de deelnemers op.  De ploeg met de meeste smileys wint!

Maak zeker ook tijd voor de meer uitgebreide nabespreking uit deze handleiding!
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MATERIAALLIJST  

Materiaal Aantal / Waarom?

Kranten 5

Karton 1 stuk om spelbord aan te hangen

Punaises 1 per speler

Schaar 1

Dobbelsteen 1

Bal 1

Touw Voldoende om terrein af te bakenen

Kegels 6

Verf 3 verschillende kleuren

Blad papier 3

Water Om verf aan te lengen

Spuiten 3

Fietsbanden Zeker 3

Plakband

Kaartspel Maximaal 6

NABESPREKING 
Via ‘Beter Beschermd!’ maken de spelers kennis met het thema 
‘sociale onderbescherming’.

Om ervoor te zorgen dat de spelers echt wel mee hebben waar het 
over gaat, kun je de onderstaande methodiek gebruiken.

Enkele belangrijke doelen van deze nabespreking:

✚ De spelers zien in dat vele uitkeringen ontoereikend zijn.  Voor 
mensen die zo een lage uitkering krijgen, is het vaak onmogelijk 
om menswaardig te leven.

✚ De spelers begrijpen dat rechten hebben niet hetzelfde is 
als rechten krijgen.  Je moet eerst al weten op welke sociale 
tegemoetkomingen je recht hebt.  Daarna moet je heel wat 
administratie in orde brengen voor je geld krijgt.  Het is 
belangrijk een transparante regelgeving te hebben en betaalde 
rechten automatisch toe te kennen.

✚ Spelers begrijpen dat armoede structureel aangepakt moet 
worden. Iemand die een erfenis krijgt, is daarom nog niet uit de 
problemen.

✚ De paraplu van de sociale bescherming heeft heel wat ‘gaatjes’.  
Het is belangrijk die zo goed mogelijk te dichten zodat de sociale 
bescherming meer mensen uit armoede houdt.

✚ Niet alleen geld maakt gelukkig.

Na het spel is het belangrijk om een kort moment bijeen te zitten 
met de spelers.  Vraag hen wat ze van het spel vonden en wat ze 
eruit geleerd hebben.  Zo kun je onduidelijkheden kaderen.  Het 
is belangrijk elke speler aan het woord te laten. Welke gevoelens 

komen naar boven tijdens het spel?  Hebben jullie bedenkingen 
over het thema?  Hoe hebben jullie het spel ervaren?

Materiaal 

✚ Vogelpikbord (of knutsel er zelf een uit karton)
✚ Vogelpikpijltjes (als het bord geknutseld is, kun je alcoholstiften 

gebruiken)
✚ Pen en papier voor alle deelnemers

Voorbereiding 
Lees zeker de inleiding en de campagnetekst nog eens in deze 
handleiding.  Je vindt extra info op welzijnszorg.be.

Maak op voorhand een vogelpikbord met op elk vak één van de 
onderstaande vragen.

Verloop 
Je gaat in gesprek met de groep zodat je weet welke ervaringen de 
spelers hebben opgedaan.

Er is een vogelpikbord met op elk vlak een vraag.  Iedereen mag 
twee keer gooien met een vogelpikpijltje.  Elk pijltje landt op een 
vraag, die de speler op papier beantwoordt.  Als iedereen gegooid 
heeft, overloop je in groep de vragen en de antwoorden, overleg 
je met elkaar en vergelijk je de verschillende meningen.  Als 
spelleiding kun je gerust wat bijvraagjes stellen als ‘waarom vind je 
dat?’ en ‘op welk moment in het spel heb je dat ervaren?’.

Vragen 

✚ Wat vond je van de activiteit?  Boeiend/Interessant?
✚ Welke bedoeling zit er in het spel volgens jou?
✚ Welke meningen/ideeën wil je kwijt over het thema sociale 

(onder)bescherming?
✚ Koos je tijdens het spel bewust voor de directe voordelen?  Of 

voor de sociale bescherming?  En waarom koos je hiervoor?
✚ Dacht je in het begin van het spel dat het gemakkelijk zou zijn 

om boven de armoedegrens te blijven?  Is je mening hierover 
veranderd?

✚ Kreeg je tijdens het spel soms het gevoel dat jullie verkeerd 
hadden gekozen?

✚ Is enkel het financiële belangrijk om gelukkig te zijn?
✚ Draait armoede enkel om het financiële?
✚ Vond je het makkelijk te weten op welke sociale uitkeringen je 

een beroep kon doen?
✚ Stelling: rechten hebben is niet hetzelfde als rechten krijgen.  

Hoe denk je hierover?
✚ Stelling: armoede moet structureel aangepakt worden.  Iemand 

die een erfenis krijgt, is daarom nog niet uit armoede.  Klopt die 
stelling?  Waarom wel/niet?
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Campagnetekst Sociale 
onderbescherming 
CAMPAGNE WELZIJNSZORG 2014
België is een rijk land, Vlaanderen is een van de allerrijkste plekken 
op de wereld ... en toch leeft een op de zeven mensen in ons land in 
armoede.  Hoe kan dat?

Sociale bescherming, dat is wat ons eigenlijk zou moeten helpen.  
Als je ziek bent, je werk verliest of met pensioen gaat, zou die 
sociale bescherming ervoor moeten zorgen dat je niet alleen maar 
naar de dokter kan gaan of een dak boven je hoofd hebt.  Je moet 
ook nog kunnen leven zonder je elke dag grote zorgen te maken, 
een inkomen hebben waar je mee rondkomt en iemand hebben die 
je helpt als je het moeilijk hebt.

Dat een op de zeven mensen in ons land in armoede leeft, betekent dat 
dit systeem van sociale bescherming blijkbaar niet zo goed werkt.  Dat 
noemen we ‘sociale onderbescherming’.

Een van de belangrijkste oorzaken van die onderbescherming is 
dat je niet krijgt waar je recht op hebt.  Mensen weten niet waar ze 
terecht moeten voor hulp, of ze krijgen niet het juiste antwoord op 
hun vragen.  Vaak is de hulp die ze krijgen onvoldoende.  Zo moeten 
veel mensen elke maand rondkomen met een inkomen waar bijna 
niets van overblijft.  Zij moeten vechten om te overleven.

Hoe komt het dat mensen in een rijk land als het onze toch in 
armoede kunnen belanden?  Weten mensen in armoede niet hoe ze 
uit de armoede kunnen ontsnappen?  Begrijpen de mensen die hen 
moeten helpen het probleem niet goed?  Of geven we hen gewoon 
te weinig hulp of steun?  Welzijnszorg wil met de campagne 
‘Iedereen beschermd tegen armoede?’ op zoek gaan naar de 
antwoorden op die vragen.
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‘Beter Beschermd!’  
op school en in de klas 
‘Beter Beschermd!’ kun je perfect in de klas gebruiken.  Het spel 
is een alternatief om op een laagdrempelige manier armoede in 
het algemeen en sociale onderbescherming in het bijzonder te 
bespreken met jongeren.  Je kunt op een eenvoudige manier een 
aantal vakoverschrijdende eindtermen bereiken.  Welke eindtermen 
dat zijn, kun je bekijken op spoorzesindeklas.be.

OP SCHOOL TIJDENS EEN THEMADAG 
Speel je het spel tijdens een themadag (of een andere dag met een 
pedagogische insteek), dan kun je de grote lijnen zeker overnemen.  
De ‘onverwachte dingen des levens’ blijven dezelfde.
Als je niet alle ‘administratieve taken’ en ‘groepsspelen’ geschikt 
vindt voor jouw klas, dan kun je die vervangen door extra 
quizvragen over armoede of korte gezelschapspelen zoals twister, 
UNO of Viking Kubb.

Tijdens zo’n dag kun je wat extra duiding geven over de campagne, 
bijvoorbeeld door de uitkeringen en sociale tegemoetkomingen 
extra te belichten.  Gebruik daarvoor de inleiding en de 
campagnetekst in de bundel.  Extra info vind je op welzijnszorg.be.

Vergeet zeker niet voldoende tijd te maken voor de nabespreking 
die je in deze handleiding vindt.

IN DE KLAS TIJDENS EEN LESUUR 
Je kunt een deel van het spel ook in de klas spelen, tijdens een 
lesuur.  Je kunt er bijvoorbeeld de eerste maand uit nemen, met de 
volgende aanpassingen.

✚ Alle spelers die meewerken aan een administratieve taak krijgen 
vier stukken van de rechtenpuzzel in plaats van drie.

✚ Groepsopdracht in plaats van ‘Superhand’: 
‘Omschrijven’ met begrippen uit de campagnetekst 
Elke ploeg laat één afgevaardigde naar voren komen die een 
begrip uit de campagnetekst omschrijft zonder het begrip zelf 
te zeggen.  Als de rest van de ploeg het begrip raadt, begint de 
afgevaardigde iets anders te omschrijven.  De groep raadt zoveel 
mogelijk begrippen in twee minuten.  Dan is de volgende ploeg 
aan de beurt.  Bij ex aequo mogen beide ploegen drie voordelen 
kiezen. 

✚ Groepsopdracht in plaats van ‘Ren je rot’: 
Pictionary met begrippen uit de campagnetekst 
Elke ploeg laat één afgevaardigde naar het bord komen, die een 
tekening maakt van een begrip uit de campagnetekst.  Als de 
rest van de ploeg het begrip raadt, begint de afgevaardigde iets 
anders te tekenen.  De groep raadt zoveel mogelijk begrippen 
in twee minuten.  Dan is de volgende ploeg aan de beurt.  Bij ex 
aequo mogen beide ploegen drie voordelen kiezen. 

✚ Groepsopdracht in plaats van ‘Verfkwastje’: 
Uitbeeldertje met begrippen uit de campagnetekst 
Elke ploeg laat één afgevaardigde naar voren komen die de 
begrippen uit de campagnetekst probeert uit te beelden.  Als de 
rest van de ploeg het begrip raadt, begint de afgevaardigde iets 
anders uit te beelden.  De groep raadt zoveel mogelijk begrippen 
in twee minuten.  Dan is de volgende ploeg aan de beurt.  Bij ex 
aequo mogen beide ploegen drie voordelen kiezen.

Zorg dat er zeker nog wat tijd is voor de nabespreking uit deze 
handleiding, desnoods in een volgende les.
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Adressenlijst 
SPOOR ZES 
Spoor ZeS 
Kipdorp 30
2000 Antwerpen
03-231 07 95
spoorzes@chiro.be
chiro.be/spoorzes
spoorzesindeklas.be

WELZIJNSZORG 
Nationaal secretariaat 
Huidevettersstraat 165
1000 Brussel
02-502 55 75
info@welzijnszorg.be
welzijnszorg.be

Regionaal Secretariaat Antwerpen 
Rolwagenstraat 73
2018 Antwerpen
03-217 24 90
antwerpen@welzijnszorg.be 

Regionaal secretariaat Brussel 
Huidevettersstraat 165
1000 Brussel
02-213 04 73
brussel@welzijnszorg.be

Regionaal secretariaat Limburg 
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt
011-24 90 20
hasselt@welzijnszorg.be

Regionaal secretariaat Oost-Vlaanderen 
Sint-Salvadorstraat 30
9000 Gent
09-269 23 40
gent@welzijnszorg.be 

Regionaal secretariaat Vlaams-Brabant en Mechelen 
Varkensstraat 6
2800 Mechelen
015-29 84 58
mechelen@welzijnszorg.be

Regionaal secretariaat West-Vlaanderen 
Sint-Jorisstraat 13
8800 Roeselare
051-26 08 08
roeselare@welzijnszorg.be 
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Meer Spoor ZeS! 
MEER SPOOR ZES-SPELEN VOOR +12? 
Op chiro.be/jongerenspel vind je nog veel meer jongerenspelen die 
Spoor ZeS maakte in samenwerking met Welzijnszorg en Broederlijk 
Delen!

MEER SPOOR ZES-MATERIALEN OVER DEZE 
WELZIJNSZORGCAMPAGNE? 
WEER OF GEEN WEER …
ALTIJD BESCHERMD?

Tekstenboekje van Spoor ZeS voor 
Welzijnszorg 2014
64 pagina’s met foto’s, citaten, stellingen, 
opdrachtjes, getuigenissen, projecten, poëzie, 
bezinningsteksten en gespreksvragen.  Over 
sociale bescherming, over ervaringen van 
mensen met sociale bescherming en de 
gaten in het systeem.  Over mensen en 
projecten die werken aan het dichten van 
die gaten.  Over hoop op een beter leven en 
sociale bescherming zonder gaten.

ZEKER EN VAST?

‘Zeker en vast?’ is een speelse en belevende vertaling van de 
Welzijnszorgcampagne van 2014 ‘Iedereen beschermd tegen 
armoede’ voor de basisschool. Vertrek van het leuke en spannende 
verhaal van Robby en zijn vriendjes en breng zo de campagne op 
kindermaat in je klas.

Zeker en vast?
➔ is een speels, vakoverschrijdend project voor het lager onderwijs
➔ vertaalt de campagne van Welzijnszorg op een leuke, belevende 

manier naar de klas.
➔ laat je heel wat onvergetelijke momenten beleven met de klas

Materiaal
➔ Handleiding: De basis van het project. Een spannend verhaal, 

kant-en-klare lessen met methodieken, gespreksvormen, actieve 
momentjes en leuke weetjes: voor ieder wat wils!

➔ Werkmateriaal: een speels boekje voor elke leerling met daarin 
opdrachten, de tekeningen van het verhaal, de partituren 
van het lied, enz. Er is een boekje voor de onderbouw en de 
bovenbouw.

➔ Cd: Op de cd staat het lied, 
zowel in een ingezongen als 
in een instrumentale versie, 
om het aanleren in de klas te 
ondersteunen.  Stop je het 
schijfje in je computer, dan 
vind je er nog heel wat extra’s 
op om zelf (in kleur) af te 
drukken en te gebruiken in de 
klas!

Meer info? Kijk snel op 
spoorzesindeklas.be.MEER INFO VIA 

CHIRO.BE/SPOORZES OF OP 

SPOORZESINDEKLAS.BE.

platzak
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UIT: “Weer of geen weer... altijd beschermd?”, tekstenboekje Spoor ZeS advent 2013.  Meer info op chiro.be/tekstenboekje

Sociale bescherming is
als een grote paraplu
die mensen beschut
in goede én kwade dagen.
Het is een recht
in onze samenleving.

Een op de zeven mensen
leeft evenwel in armoede,
moet vechten
om te overleven.
Zij kunnen niet schuilen
onder die grote paraplu.


