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SAMENVATTING

In een sociale samenleving zijn mensen gezonder en gelukkiger. Dat is de overtuiging van
zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid, die met Dawn voor een sociale innovatie strategie heeft
gekozen. En waar een sociale samenleving begint? In de schoolklas, een maatschappij in het
klein. Omdat er de laatste tijd veel onrust op scholen lijkt te heersen, hebben Dawn en Zorg
en Zekerheid de Social Shuffle ontwikkeld.

De Social Shuffle is gebaseerd op recent onderzoek van wetenschappers aan het Radboud.
Daaruit blijkt dat het veranderen van de klasopstelling de verhoudingen tussen leerlingen kan
verbeteren. Zet kinderen die geen vrienden zijn een tijdje bij elkaar, en ze leren elkaar beter
kennen en waarderen, zodat de klas socialer wordt.

Een simpel, maar waardevol inzicht. Daarom zag Dawn de kans om een brug te slaan tussen
wetenschap en de samenleving. Met het Radboud werd een methode bedacht om dit inzicht
voor leraren makkelijk toepasbaar te maken.

Dawn ontwikkelde een online tool, waarmee basisschoolklassen hun opstelling kunnen
veranderen. De tool zorgt dat er altijd optimaal geshuffeld wordt, zodat in de loop van het
schooljaar iedereen een keer bij elkaar zit.

De tool wordt in klassen op het digiboard getoond en maakt van shuffelen een klassikaal spel.
De Social Shuffle is in klassen getest met zeer positieve reacties. Leraren vonden het handig
en kinderen te gek. Dat ze niet meer naast hun beste vriendjes mochten zitten bleek ineens
geen probleem.

Komende tijd wordt de Social Shuffle bij meer scholen onder de aandacht gebracht. Iedereen
kan de tool alvast proberen en gebruiken op socialshuffle.nl

Het project is een voorbeeld van nieuwe samenwerkingsvormen. Een zorgverzekeraar, een
universiteit, bureaus, ontwikkelaars, producenten, scholen en leraren. Dat is hoe Dawn het
liefst werkt: als een ‘collab agency’.



De Social Shuffle: www.socialshuffle.nl
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""Dit project laat zien dat je met nieuwe samenwerkingsvormen echt iets bijzonders tot
stand kan brengen.""
— Inge Ligthart

"“Waarom lanceert een regionale zorgverzekeraar de Social Shuffle? Vanuit de
overtuiging dat zorg betekent dat je aandacht en tijd voor elkaar neemt, wil je dat ook
graag concreet maken. En dat is wat we met de Social Shuffle doen: we laten tastbaar
zien dat ons campagnethema van vorig jaar, ‘Het is Tijd voor Elkaar,’ niet stopt bij een
slogan. Door daadwerkelijke initiatieven te ontwikkelen die kunnen bijdragen aan een
sterkere sociale en daarmee gezondere cohesie, gestoeld op wetenschappelijke
inzichten’. Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen: een positief klimaat begint in
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de schoolklas. De Social Shuffle faciliteert leerkrachten daarbij. “"
— Majo van de Meijden
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CONTACTPERSONEN

OVER DAWNAMSTERDAM

Dawn Amsterdam creates cultural impact and value on behalf of brands.
Don’t make people want stuff, but make stuff people want. That’s our mission since we started in 2008. Through the
understanding of human needs, culture, and technology. It contributes by creating successful innovative stories with
sustainable value and opportunity for its clients and the clients of its clients. Dawn is a collab agency and sees its
clients and talent as fellow travellers and partners. We’re connected to the best talent available today. Our aim is to
be progressive, intelligent and relevant. This is our challenge and vision and we ask you to hold us to it and to help
us realise it.
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