
december  sociaal netwerk
In deze maand gaan we het binnen het leefstijlproject ‘Zo fit als je kunt’ hebben over sociaal netwerk. Een sociaal 
netwerk biedt steun, zorg en geeft plezier wanneer je samen dingen onderneemt. Daarnaast kan een sociaal 
netwerk emotionele steun bieden en leidt het tot meer welbevinden, zelfredzaamheid en eigenwaarde. We staan 
met elkaar stil bij de verschillende sociale netwerken. Denk aan familie, vrienden, buurtgenoten, collega’s en 
medebewoners. Waarin ligt ieders behoefte en hoe onderhouden we ons sociale netwerk?

TIP 1: BRENG JE EIGEN SOCIALE NETWERK IN KAART 
Breng je eigen sociale netwerk in kaart door de namen op te schrijven waarbij jij je prettig voelt. Denk hierbij 
aan de mensen die je als eerste opzoekt als je iets leuks hebt meegemaakt, het liefst mee sport of die je 
benadert voor klusjes. Vraag je vervolgens ook af of je op dit moment tevreden bent over je sociale netwerk. 
Onderneem actie als dit niet het geval is. 

TIP 2: NEEM EENS CONTACT OP MET IEMAND DIE JE LANG NIET GESPROKEN HEBT
Denk je nog weleens aan een oude schoolvriend of collega? Neem dan weer eens contact op met deze 
persoon via sociale media, mail of telefoon. Mensen vinden het vaak fijn om weer met oude bekenden in 
contact te komen. Samen herinneringen oproepen kan heel leuk zijn. Twijfel je of diegene nog wel contact 
wil? Stuur gewoon een bericht met de vraag hoe het met iemand gaat en je merkt snel genoeg of diegene 
openstaat voor contact.

TIP 3: ONDERSTEUN EEN ANDER IN ZIJN/HAAR SOCIALE NETWERK
Ondersteun de mensen die geen goed sociaal netwerk hebben en zich daardoor regelmatig eenzaam voelen. 
Onderzoek met de ander welke mogelijkheden er zijn en waar de ander naar op zoek is. Iedere omgeving 
biedt kansen om contacten te leggen en vriendschappen te sluiten. Denk hierbij bijv. aan sociale wijkteams, 
buurtcentrums, (sport)verenigingen en uitgaansgelegenheden. Vervolgens is het belangrijk dat de ander tot 
actie overgaat. Als dit als spannend wordt ervaren kun je de eerste keer samen gaan. 

TIP 4: KIES VOOR KWALITATIEVE CONTACTEN
Het is raadzaam om kieskeurig te zijn in je contacten. Zeker op sociale media komt het voor dat mensen vaak 
veel contacten hebben die niet altijd bijdragen aan hun welbevinden. Richt je vooral op de mensen waarvan 
je steun en plezier ervaart. Kijk eens bewust naar je contacten op sociale media en verwijder sowieso de 
personen waar jij je aan ergert.

TIP 5: LEG JE TELEFOON WEG TIJDENS SOCIALE CONTACTMOMENTEN
Een smartphone is een prachtig medium om in contact te komen met anderen en om 
het nieuws online te volgen. Gemiddeld zitten volwassenen ruim twee uur per dag 
met een smartphone in hun handen en jongeren zelfs ruim drie uur. Wanneer een 
groep mensen bij elkaar zit komt het vaak voor dat verschillende mensen regelmatig 
op hun telefoon kijken. Leg bij dit soort momenten je telefoon juist weg en geniet 
van het face-to-face contact.
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