Met Happy Hall willen we
de succesfactor van een
plaatsing in een pleeggezin
vergroten, en daar hebben
we jullie hulp bij nodig!

Happy Hall is een spel interventie
waarmee het hele gezin op een
interactieve manier aan de slag
gaat met emoties. Het spel bevat
verschillende opdrachten waarmee
de gezinsleden meer over elkaar te
weten komen. Zo draagt Happy Hall
bij aan het bespreekbaar maken van
hoe het gaat en wat er speelt bij ieder
gezinslid. Happy Hall zet je aan het
denken, zet aan tot actie en tot het
maken van verbinding.

De afgelopen maanden hebben we
samen met pleeggezinnen de Happy
Hall verder ontwikkeld, de eerste
reacties waren positief. Het is nu tijd
voor de échte test, hiervoor zoeken
we 10 pleeggezinnen die Happy Hall
één maand willen gebruiken, met
het hele gezin. Verspreid over deze
maand voeren jullie de verschillende
opdrachten uit. Bijvoorbeeld het
plakken van stickers op dingen in huis
waar jij blij van wordt.
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Happy
Hall

Happy Hall spelen is leuk, dat staat
voorop. Daarnaast help je met
meedoen aan dit onderzoek ons
(Team Happy Hall) door in kaart
te brengen welke onderdelen goed
werken en welke verbeterd kunnen
worden. We zijn benieuwd naar de
ervaringen tijdens het gebruiken,
die uiteindelijk zorgen voor een
verbeterd product, die echt van
waarde kan zijn bij pleeggezinnen.
Zo kunnen we met elkaar een spel
interventie ontwikkelen die de
succesfactor van een plaatsing in
een pleeggezin groter maakt.

Oproep: Ben of ken jij een
pleeggezin en wil je met Happy Hall
aan de slag? Neem dan contact op
via willemieke@echterontwerp.nl of
0613590149
Wie zoeken we?
Bestandspleeggezinnen met een
langdurig plaatsing waarbij het
pleegkind minder dan een jaar
geleden is geplaatst. Voor de pilot
richten we ons op gezinnen met
pleegkind(eren) tussen de 6 en 12
jaar.
Wanneer?
Tussen begin maart en eind mei
nemen jullie Happy Hall 1 maand in
gebruik. Start en einddatum bepalen
we in overleg.
Hoe?
Vooraf komt Team Happy Hall langs
voor kennismaking (1 uur) met het
hele gezin, kort daarna gaan jullie
van start. Na afloop komen we
langs om jullie ervaringen in kaart
te brengen (1 uur). Tussendoor zijn
er vier momenten dat we digitaal
of telefonisch vragen doornemen,
deze nemen maximaal een half uur
in beslag.
Privacy?
We gaan uiterst zorgvuldig om
met de gegevens die wij van jullie
ontvangen, deze worden alleen
gebruikt om de ervaring van Happy
Hall in kaart te brengen.

