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‘Zullen we samen
even een potje Bouten?’
‘Zullen we samen even
een potje bouten?’ De
kans is groot dat deze
vraag binnenkort
veelvuldig gesteld gaat
worden in huishoudens
die een relatie hebben
met Stichting Ons
Bedrijf. Joriam Jubbega,
woon- en jobcoach bij de
Barneveldse
onderneming, heeft
namelijk een familiespel
ontwikkeld, dat de naam
‘Bouten’ draagt.

H

onderd cliënten van Ons
Bedrijf krijgen binnenkort een cadeau: een heus
gezelschapsspel, vermomd als bouwpakket.
Het houten spelbord wordt geleverd met een
potje lijm, verschillende potjes verf, moeren,
bouten, een kwast en een figuurzaag.

pp Cliënten van Ons Bedrijf spelen het spel.

Harderwijk. ,,De meesten zitten nu verplicht
thuis, terwijl ze hier anders komen voor
dagbesteding of ergens (beschermd) werken.
Voor deze groep mensen valt de normale
structuur weg, terwijl ze daar juist erg veel
behoefte aan hebben. De huidige situatie is
verre van ideaal. Vandaar dat ik begon na
te denken: zouden we niet een alternatieve
vorm van dagbesteding op touw kunnen
zetten?’’
Bij de ontwikkeling van het spel combineerde Jubbega zijn achtergrond als grafisch
vormgever met de kennis die hij heeft van de
doelgroep van Ons Bedrijf. ,,Het moest een
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Bedenker van het spel is woon- en jobcoach
Joriam Jubbega, die een alternatieve manier
van dagbesteding zocht voor cliënten van
Ons Bedrijf. ,,Door de coronacrisis is het
ook voor veel van onze cliënten een moeilijke tijd´´, vertelt de 32-jarige inwoner van
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pp Bedenker Joriam Jubbega met het spel, dat de naam Bouten heeft gekregen.

leuk én leerzaam spel worden. Een spel voor
iedereen, voor alle niveaus, dat voor al onze
cliënten geschikt zou zijn. En ook corona
moest er een rol in krijgen.´´
DAG EN NACHT MEE BEZIG En zo ontstond er
langzaam maar zeker een bordspel met 64
kaarten, die talloze vragen en opdrachten
bevatten. ,,Je kunt -met inachtneming van
de huidige afstandsregels- met twee à drie
personen in de huiskamer een potje bouten,
maar ook videobellend is dit spel prima te
spelen’’, vertelt Joriam. ,,Ik ben enorm blij dat
ik de kans heb gekregen om mijn creativiteit de ruimte te geven bij de ontwikkeling
hiervan. Ik ben er letterlijk dag en nacht
mee bezig geweest. Elke keer bedacht ik iets
nieuws, of een oplossing voor een probleem
dat ik nog niet had kunnen tackelen.’’
Joriam legde de lat hoog voor zichzelf. ,,Het
moest en zou een spel worden dat geschikt
is voor al onze cliënten. Dat begint al bij de
manier waarop het spel wordt aangeboden:
als bouwpakket. Als je dit spel heel snel wilt
gaan spelen, plak je het kartonnen speelveld
vast op de houten ondergrond en kun je aan
de slag. Maar als je zin hebt om zelf te gaan
bouwen, kun je met de figuurzaag aan de
slag om een aantal onderdelen uit te zagen
en vervolgens te verven. Je kunt alle kanten
op.’’
De papieren dobbelsteen moet wel gevouwen
worden, maar ook daar kunnen slimmeriken
onderuit. ,,Die pakken gewoon een dobbelsteen die ze al thuis hebben liggen’’, lacht
Joriam.
LEERZAAM Het leerzame karakter komt
onder meer terug in vragen die betrekking
hebben op de coronacrisis. Onderwerpen als
gezond eten, persoonlijke hygiëne en de anderhalvemetersamenleving komen voorbij,

evenals vragen over wetten en regels waar
de cliënten van Ons Bedrijf in hun dagelijks
leven mee te maken (kunnen) krijgen.
Verder bevat het spel opdrachten waarbij de
deelnemers iets moeten tekenen of uitbeelden. ,,Veel van onze cliënten hebben een
stoornis in het autismespectrum. Sommigen
vinden het bijvoorbeeld lastig om emoties te
herkennen bij anderen. Dit spel kan daarbij
helpen, zeker omdat picto´s (afbeeldingen,
red.) er een belangrijke rol in spelen. Als iemand moet uitbeelden dat hij vrolijk is, gaan
zijn mondhoeken automatisch naar boven.
Een volgende keer weet je dan dat zo iemand
in een goede stemming verkeert.’’
JOKER Joriam heeft bij de ontwikkeling aan
alles gedacht. Zelfs de speelkaarten kunnen
op twee manieren gebruikt worden. ,,Als je
ze omdraait, is het een kaartspel. Ik heb een
aantal collega´s van Ons Bedrijf op de foto
gezet en hun afbeelding toegevoegd aan het
ontwerp. Zo is Wilma Gorissen de koningin.
Ik heb mezelf maar de rol van joker toebedeeld. Voor de zekerheid zijn de spelregels
van pesten en patience toegevoegd. Op die
manier kun je dit spel dus zelfs in je eentje
spelen.’’
Het complete spel wordt een dezer dagen bij
de cliënten bezorgd. ,,Dit is ons cadeautje
voor hen. Ik ben benieuwd naar de reacties,
hoop uiteraard dat het spel veel gespeeld
gaat worden.’’
BOUTEN En waarom het spel nu bouten heet?
,,De bouten zijn als het ware de pionnen
waarmee je je over het speelveld beweegt. Bij
elke voltooide opdracht of juist beantwoorde
vraag krijg je een moertje. Wil je winnen,
dan moet je minimaal vier moertjes hebben
verzameld voordat je naar het winnende
eindpunt toe mag.’’

