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“Happy Harry is een kaart- en bordspel dat gaat over het geluk 

van de mens. Happy Harry geeft je een spiegel om voor te
houden en een handvat om hierover in gesprek te gaan.”

Voordat je Happy Harry kunt spelen, heb je eerst even een schaar nodig! 
Knip alle kaarten uit, aan de hand van de kleine zwarte lijntjes. De pagina 
met het speelbord knip je door de helft en schuif je aan elkaar. 

Speldoel
Afhankelijk van je rol is het 
de bedoeling dat je Harry een 
burn-out bezorgd, of hem een 
gevoel van fiero geeft.

Het begrip burn-out kennen de 
meeste van ons wel. Dit is was 
we ervaren wanneer we helemaal 
uitgeblust zijn en het gevoel heb-
ben niets meer te kunnen.
Het begrip fiero is wellicht wat 
minder bekend. Fiero is wat we 
ervaren wanneer we zó dolblij 
zijn, dat we onze armen ervan in 
de lucht gooien! Denk hierbij aan, 
bijvoorbeeld, een overwinning. 

Hoe speel je Happy Harry?
Je speelt Happy Harry met vijf 
personen. Iedereen krijgt een 
groene ja-stem kaart en een
rode nee-stem kaart. Daar-
naast krijgt iedereen zijn
eigen geheime rol.

Drie mensen worden euforie, 
iemand wordt prestatiedruk en 
weer iemand anders wordt de 
burn-out.
Vervolgens sluit iedereen zijn 
ogen, de burn-out en prestatie-
druk mogen nu oogcontact met 
elkaar maken, zodat zij weten 
dat ze samenwerken.

Harry start in het midden van het 
spelbord en de jongste speler 
mag beginnen. Deze kiest een 
partner om zijn ronde mee te 
spelen. Iedereen mag hier
middels de ja- en nee-stem 
kaarten laten weten of ze het 
hier mee eens zijn. Meeste 
stemmen gelden.

De speler aan de beurt trekt drie 
willekeurige kaarten, af-
hankelijk van je rol geef je twee 
(voor jouw gunstige) gesloten

kaarten door aan je partner die 
ronde. Hij legt vervolgens zijn 
kaart naar keuze op, zonder zijn/
haar keuze te laten zien.
Vervolgens moet de opdracht 
die op de kaart beschreven staat 
uitgevoerd worden voordat
Harry een stap mag zetten. 

Voorbeeld: speler x, trekt 1
happy-card en 2 stress-cards. Dit 
is gunstig wanneer je prestatiedruk 
of de burn-out bent, want je wil dat 
Harry richting een burn-out be-
weegt. In dit geval geef je de twee 
stress kaarten door aan je partner. 
Zo onstaart er geen keuze en moet 
de stress-card opgelegd worden. 
Maar bluffen mag natuurlijk ook.

Wanneer je euforie bent wil je dus 
geen stress-cards opleggen. In dat 
geval is het gunstig om 1 stress-
card weg te leggen en de keuze te 
laten aan je partner van die ronde. 
Dit is direct een goede manier om 
te testen wie je kan vertrouwen.

Vervolgens staat het iedereen 
vrij om de spelers te bevragen 
over hun keuzes. “Waarom heb 
je deze kaart opgelegd?” en 
“Had je een keuze?”. Dit om te 

achterhalen wie de burn-out is. 

Wanneer Harry op een rood 
vakje op het bord komt, mag 
de speler aan de beurt een 
verdacht persoon elimineren. 

De speler die geëlimineerd 
wordt mag alleen zeggen of 
hij/zij de burn-out is. Is dit niet 
het geval dan mag zijn/haar rol 
nog niet verklapt worden. Het 
spel gaat dan verder. De
geëlimineerde persoon mag 
nog wel mee doen met de 
opdrachten die op de kaarten 
staan, maar mag zelf geen 
kaarten meer trekken
of opleggen. 

Het spel is afgelopen wanneer 
de burn-out wordt onthuld. Of 
wanneer Harry fiero ervaart of 
een burn-out heeft gekregen.

- Floor Bouwmeister
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VERmoEiDhEiD LiChAmELiJKE PiJn VERAnDEREnDE EETLUST SLAPELooShEiD
Benoem drie plaatsen waar 
pijn zich voornamelijk uit bij
iemand met stressklachten.

Stressklachten uiten zich vaak in 
(1) hoofd- (2) maag en (3) spierpijn. 
Bijvoorbeeld: je spieren contstant 

gespannen en krijg je geen rust. Dit 
kan na een tijdje pijn veroorzaken.

Ga je vaak meer of minder 
eten bij burn-out klachten?

Het kan zijn dat je minder gaat eten, 
of dat je merkt dat je afvalt.

Daarnaast kunnen maag- en darm
problemen ontstaan door de stress. 
Stress kan namelijk grote invloed 
hebben op ons verteringsproces.

Bedenk samen vijf tips tegen 
slapeloosheid.

Bijvoorbeeld: (1) Vermijdt blauw 
licht. (2) Neem een warme douche 

voor je gaat slapen. (3) Houd je 
slaapkamer koel.(4) Verberg je klok. 

(5) Ga kort iets anders doen
wanneer je de slaap niet kunt vatten.

De eerstvolgende speler moet 
verplicht een voor hem/haar 

goede kaart wegleggen. 

Langdurige stress leidt tot een 
verhoogde afscheiding van het 

stresshormoon cortisol. Dit hormoon 
is giftig voor de hippocampus,waar 
onze concentratie geregeld wordt.

De eerst volgende speler mag 
niet het woord ‘stress’

gebruiken in zijn ronde. 

Dit kan komen door overdreven 
werken of overdreven piekeren. 

Beide processen gebruiken hetzelf-
de werkgeheugen en onze hersenen 
kunnen hierdoor overbelast raken.

De eerst volgende partner mag 
alle drie de kaarten inzien, 

voordat er twee aan hem/haar 
worden doorgegeven. 

Maanden overbelasting van je
lichaam en geest heeft tot gevolg 

dat onze hersenen uitgeput raken en 
behoefte hebben aan herstel. 

De eerstvolgende speler moet 
verplicht een voor hem/haar 

‘goede’ kaart wegleggen. 

Je bent uitgeblust en hebt het gevoel 
dat je steeds minder energie hebt. 

Burn-out dwingt je toe te geven aan 
de vermoeidheid na een periode van 

te harde inspanningen.

ConCEnTRATiEPRobLEmEn GEhEUGEnPRobLEmEn UiTPUTTinGConcentratie problemen

Veranderende eetlust

Concentratie problemen

Veranderende eetlust

Concentratie problemen

Veranderende eetlust

Concentratie problemen

Veranderende eetlust

Concentratie problemen

Veranderende eetlust

Concentratie problemen

Veranderende eetlust
Concentratie problemen

Veranderende eetlust

STRESS CARD

minDER PRESTEREn
De eerstvolgende speler moet 
verplicht een voor hem/haar 

‘goede’ kaart wegleggen. 

Door vermoeidheid is de kans op 
fouten groter. Hier kan een vicieuze 

cirkel ontstaan. Door fouten kan 
een laag zelfbeeld ontstaan, waar 
je stress van krijgt.Wat vervolgens 

weer fouten veroorzaakt.

Concentratie problemen

Veranderende eetlust
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AnGST AfhAnKELiJK VAn miDDELEn minDER SoCiAAL ConTACT

Wat is het verschil tussen een 
burn-out en een depressie? 

Het verschil zit hem vaak in willen 
en kunnen. Depressieve mensen 

willen niet meer naar buiten. Terwijl 
mensen met een burn-out zeggen 

dat ze niet meer naar buiten kunnen.

De eerst volgende partner mag 
alle drie de kaarten inzien, 

voordat er twee aan hem/haar 
worden doorgegeven. 

Mensen piekeren vaak veel over 
hun situatie. Door een gevoel van 
tekortkomen kan angst ontstaan.
Dit kan zich weer uiten in bijvoor-

beeld paniekaanvallen.

bURn-oUT of DEPRESSiE?

Noem tenminste drie middelen 
waar mensen met burn-out 
klachten vaak naar grijpen.  

Mensen met burn-out symptomen 
beginnen vaak te (1) roken of

(2) slaapmiddelen in te nemen.
Ook extreme vormen van

middelenmisbruik zijn mogelijk,
zoals (3) alcoholmisbruik.

De eerst volgende speler mag 
niet het woord ‘stress’

gebruiken in zijn ronde. 

Sociale contacten uit de weg gaan, 
is naast isolatie bij depressie, ook 
mogelijk bij een burn-out. Ook kan 

isolatie of verminderde contactopna-
me leiden tot depressie symptomen.
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hAPPY CARD

WAAR hEb JiJ VooR hET
LAATST hARD om GELAChEn?

Bijvoorbeeld om een grappige 
meme of film. 

Extraverten personen maken meer 
dopamine aan als reactie op sociale 
beloningen zoals glimlachen, gelach, 

conversatie of een aanraking.

DOE MET DE GROEP EEN DANSJE! MAAK OOGCONTACT MET IEMAND
OF GEEF EEN SCHOUDERKLOPJE!

DOE MET DE GROEP IETS AAN
FYSIEKE INSPANNING!

GEEF IEMAND EEN COMPLIMENT!

HAAL 10 WOORDEN UIT HET WOORD
‘BLOEMENKWEEKSTER’!

DEEL EEN HERINNERING
WAAR JE KIPPENVEL VAN KREEG!MAAK IEMAND AAN HET (GLIM)LACHEN!

???DEEL IETS WAAT JIJ ENERGIE VAN KRIJGT!

STRESS CARD

De eerst volgende partner mag 
alle drie de kaarten inzien, 

voordat er twee aan hem/haar 
worden doorgegeven. 

Stress kan ervoor zorgen dat je meer 
fouten maakt. Gecombineerd met 

het toeschrijven van falen aan jezelf, 
kan een laag zelfbeeld ontstaan. 

LAAG zELfbEELD

Concentratie problemen

Veranderende eetlust
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hAAL TiEn WooRDEn UiT hET WooRD 
‘bLoEmEnKWEEKSTER’!

DEEL EEn hERinnERinG WAAR
JE KiPPEnVEL VAn KREEG!

DEEL iETS WAAR JiJ
EnERGiE VAn KRiJGT!

mAAK iEmAnD AAn 
hET (GLim)LAChEn!

DoE mET JE mEDESPELERS iETS
VAn fYSiEKE inSPAnninG!

GEEf iEmAnD EEn SChoUDERKLoPJE 
of mAAK ooGConTACT! GEEf iEmAnD EEn ComPLimEnT!

DoE EEn DAnSJE 
mET AL JE mEDESPELERS!

Bijvoorbeeld tijdens een concert.

Wanneer je kippenvel krijgt ervaar
je een gevoel van ontzag en

verwondering. Het is nauw verwant 
aan gevoelens van spiritualiteit, 

liefde en dankbaarheid. 

Zoals een rondje hardlopen of 
sporten in de sportschool.

Als de arbeid zwaar genoeg is, 
pompen we onze hersenen vol met 
endorfine; het stofje dat een goed 

gevoel geeft. We genieten
simpelweg van het proces van

langzame uitputting.

Met een persoonlijk verhaal
of een leuke mop.

Extraverten personen maken meer 
dopamine aan als reactie op sociale 
beloningen zoals glimlachen, gelach, 

conversatie of een aanraking.

Zoals een wedstrijdje wie de 
meeste push-ups kan doen.

Als de arbeid zwaar genoeg is, 
pompen we onze hersenen vol met 
endorfine; het stofje dat een goed 

gevoel geeft. We genieten
simpelweg van het proces van

langzame uitputting.

Een ander vriendelijk gebaar 
mag ook. Waar jij je maar

comfortabel bij voelt!

Extraverten personen maken meer 
dopamine aan als reactie op sociale 
beloningen zoals glimlachen, gelach, 

conversatie of een aanraking.

Bijvoorbeeld ik zie dat je in
… vooruit gaat.

Positieve feedback die oprecht is 
werd in onderzoek bevonden als iets 
dat intrinsieke motivatie bij kinderen 

bevordert.

Doe bijvoorbeeld met iedereen
het dansje op het nummer 

‘Macarena’. 

Dansen wekt een gevoel van flow op. 
Flow is een specifiek soort geluk wat het 

bevredigende, opbeurende
gevoel creatief presteren en intenser 

functioneren oproept.

Iedereen noemt omstebeurt 
een nieuwe woord tot er tien 

zijn gevonden. Husselen mag!

Introverten zijn minder gevoelig
voor sociale beloningen maar zeer 

gevoelig voor mentale activiteit, 
zoals problemen oplossen en

puzzelen.
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