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december  sociaal netwerk
Een sociaal netwerk is een groep mensen met wie je een sociale relatie hebt en waarbij je plezier en steun vindt. Omdat een 
sociaal netwerk erg belangrijk is staat dit thema in december centraal binnen het leefstijlproject ‘Zo fit als je kunt’. We staan 
met elkaar stil bij de verschillende sociale netwerken die wij hebben. Denk aan familieleden, vrienden, buurtgenoten en 
medebewoners. Waarin ligt ieders behoefte en hoe onderhouden we ons sociale netwerk?

TIP 1: INVESTEER IN JE SOCIALE NETWERK
Regelmatig contact hebben met familie, vrienden, collega’s of buren is goed voor je en eigenlijk kun je er niet 

zonder. De mens is immers een sociaal dier en heeft contact met anderen nodig om te lachen, te huilen, lief te 

hebben, samen te werken, fijne dingen te doen enzovoort. Besteed daarom aandacht aan je sociale netwerk 

en onderneem samen activiteiten.

TIP 2: NEEM EENS CONTACT OP MET IEMAND DIE JE LANG NIET GESPROKEN HEBT 
Denk je nog wel eens aan een oude schoolvriend of collega? Neem dan weer eens contact op met deze 

persoon via bijv. telefoon, mail of sociale media. Mensen vinden het vaak fijn om weer met goede contacten 

vanuit het verleden in contact te komen. Samen herinneringen oproepen kan heel leuk zijn. Twijfel je of 

diegene nog wel contact wil? Stuur gewoon een mail hoe het met iemand gaat en je merkt snel genoeg of 

degene openstaat voor contact. 

TIP 3: ONDERSTEUN MENSEN IN HET VERSTERKEN VAN HUN EIGEN SOCIAAL NETWERK
Er zijn mensen die weinig sociale contacten hebben en zich daardoor eenzaam voelen. Onderzoek samen met 

deze mensen waar zij behoefte aan hebben en uit welke personen zijn/haar netwerk bestaat. Stimuleer de 

ander vervolgens om contact te zoeken met de contacten uit zijn/haar netwerk.

TIP 4: DENK GOED NA VOORDAT JE IETS PLAATST OP SOCIALE MEDIA
Sociale media verbindt ons met anderen en is een prachtige manier om in contact te komen met anderen. Er 

schuilen echter ook gevaren. Realiseer je dat alles wat online geplaatst wordt daar ook langere tijd blijft staan. 

Foto’s en berichten kunnen ook na het verwijderen nog op internet rond blijven zwerven. Denk daarom goed 

na voordat je iets plaatst. Wees ook selectief in je contacten. Voeg alleen mensen toe die je echt kent en waar 

je een plezierig contact mee hebt.

TIP 5: LEG JE TELEFOON WEG TIJDENS SOCIALE CONTACTEN
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 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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