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Blog Leonie
03-08-2020, Corona blog 10: internetdaten

Ik ben in mijn vakantie weer begonnen met Tinderen. Ik heb het door de jaren heen al een 
aantal keer af en aan geprobeerd met verschillende apps (Tinder, Happn, Paiq, The Inner 
Circle) met tot nu toe maar matig succes. Ik heb af en toe een aantal dates gehad, 
sommige waar nog een tweede date op volgde, maar eigenlijk was het het steeds niet 
helemaal. Ik merk dat ik het hele fenomeen van internetdaten maar ingewikkeld blijf 
vinden en er dus maanden of zelfs jaren niet mee bezig kan zijn, waarna ik op een gegeven 
moment weer een opleving krijg en het dan weer eens probeer. In dit geval heeft het vele 
alleen zijn tijdens de corona periode er wel aan bijgedragen dat mijn behoefte aan 
(intiem) contact is gegroeid. Ik heb dus mijn profiel onder het stof vandaan gehaald, de 
foto’s vernieuwd en waar nodig de tekst wat aangepast.

Zoals je misschien al opvalt heb ik niet op mijn profiel 
staan dat ik ervaringsdeskundige ben. Ik heb er wel 
met een knipoog naar verwezen met de zin “Ik heb 
van mijn eigen(-)aardigheden mijn werk gemaakt.”. 
Het was even zoeken hoe ik mijn functie moest 
omschrijven (ik heb het maar algemeen gehouden) en 
ook als ernaar gevraagd wordt omschrijf ik vaak het 
werk dat ik doe zonder direct het woord 
ervaringsdeskundige te noemen. Je zou kunnen 
zeggen dat ik er een beetje omheen praat, maar 
tegelijkertijd geef ik wel eerlijk antwoord en bewaar ik 
het delen van het feit dat ik ervaringen heb voor een 
later moment, meestal tijdens de eerste of tweede 
date. Ik wil daar namelijk niet direct de aandacht op 
richten. Ik vind het veel belangrijker dat we elkaar 
eerst als persoon leren kennen en dan komt die 
achtergrond later wel. Mijn ervaring is overigens dat 
er vaak heel positief en begripvol op gereageerd 
wordt als ik erover vertel en dat het doorgaans voor 
de ander geen reden is om er een punt achter te 
zetten (en als het dat wel is dan was het sowieso niet 
levensvatbaar).



En dan komt de volgende uitdaging: ga 
ik een gesprek starten of wacht ik tot 
die ander dat doet? Eigenlijk is het 
antwoord voor mij: dat wisselt nogal. 
Ik kijk vaak of ik op het profiel iets zie 
waarover ik kan beginnen. Staat er iets 
op de foto’s of in de tekst dat mijn 
aandacht trekt en waarover ik 
bijvoorbeeld een vraag kan stellen? 
Mede om die reden besteed ik zelf ook 
bewust aandacht aan wat ik op mijn 
profiel zet. Ik probeer in de foto’s en 
tekst informatie te geven over 
specifieke dingen over mezelf, zodat de 
ander aanknopingspunten heeft om 
een gesprek mee te kunnen beginnen 
(anders dan “hoe was je weekend” of 
“wat is het lekker weer he”). In mijn 
geval zijn Carnaval, mijn Tiny House en 
mijn kat die Hamster heet populaire 
gespreksstarters. Als ik uit het profiel 
van de ander niet echt dingen kan 
halen wacht ik vaker af, ook redelijk 
vaak met als resultaat dat we geen van 
beide het gesprek starten en het daar 
dus bij blijft.

Als het gesprek eenmaal gestart is 
merk ik dat het ook nog lang niet altijd 
soepel loopt. Ik heb eigenlijk vrij het 
idee dat ik heel hard moet werken, dat 
ik steeds degene ben die het gesprek 
gaande houdt en nieuwe vragen stelt. 

Dat kan natuurlijk verschillende 
redenen hebben, misschien is de 
ander druk of vindt ie het 
spannend, of misschien is het 
gewoon niet zo’n chatter. Ik heb 
voor mezelf inmiddels besloten dat 
als het niet echt loopt en ik voor 
mijn gevoel hard moet werken, ik 
stop met investeren. Ik vind het 
belangrijk dat de inzet van twee 
kanten komt. Gelukkig zitten er 
ook soms gesprekken tussen die 
wel vanaf het begin lekker lopen. 
Gesprekken waarin we beide 
interesse tonen in de ander, 
doorvragen, dingen over onszelf 
vertellen en verdere inhoudelijke 
gesprekken voeren.

Op een gegeven moment voel ik 
dan dat het wel fijn zou zijn om 
elkaar eens te zien, om te merken 
of het in het echt ook klikt. Hoe 
snel dat in het gesprek is, is per 
persoon nogal wisselend, maar ik 
merk bij mezelf dat ik bij een leuk 
gesprek vaak vrij snel de behoefte 
krijg om af te spreken (ook al vind 
ik dat ook heel spannend!) omdat 
ik toch eigenlijk pas in real life kan 
ervaren of het echt wat is. 
Misschien is dat ook wel omdat ik 
ervaren heb dat leuke gesprekken 
op een gegeven moment hun vibe
kunnen verliezen. Als je leuk, 
teasend met elkaar aan het praten 
bent en dat duurt te lang, dan kan 
er een sleur in het gesprek komen 
en ben je de fijne energie weer 
kwijt. 



Mijn ervaring is dat je dan beter af kan spreken om te kijken of de positieve 
energie ook in het echt doorzet. Vaak gaat er vanaf het plannen sowieso nog wel 
een paar dagen (of soms weken) overheen voordat je elkaar werkelijk ziet, 
afhankelijk van hoe druk je het beide hebt en wanneer je elkaar kan zien.

Ik spreek een eerste date altijd op een openbare plek af. Vaak is het een hapje 
eten of een drankje doen, dat kan bij een restaurant of café maar bijvoorbeeld ook 
als picknick in een park of gecombineerd met een wandeling. Ik heb ook wel eens 
een stadsspel gedaan (Dossier Flikken in dit geval), dat beviel ook erg goed. Dan 
ben je met elkaar met iets bezig en leer je elkaar zo beter kennen.

Misschien wel het moeilijkste van daten vind ik het afronden als je zelf al wel 
aanvoelt dat het hem niet gaat worden. Soms durf ik dat aan het einde van de 
date al te zeggen, afhankelijk van hoe het gegaan is. Als het overduidelijk niet klikt 
is dat makkelijker, omdat de ander dat dan zeer waarschijnlijk ook al wel heeft 
gemerkt. Als het minder duidelijk is vind ik het lastiger, ook omdat ik het dan zelf 
vaak nog niet helemaal zeker weet. Wanneer kan je zeggen dat een date geslaagd 
is en een volgende date een kans heeft? Hoe lang heb ik nodig om mezelf open te 
stellen voor iemand en te gaan ervaren dat ik iemand leuk vind? Als ik er na de 
eerste date al een punt achter zet, geef ik het dan wel genoeg een kans? Ik heb 
inmiddels gemerkt dat het me echt helpt om er eerst een nachtje over te slapen. 
Als ik de dag erna niet de behoefte voel om verder te chatten, dan stuur ik een net 
berichtje waarin ik dat uitleg en wens ik de ander succes met de verdere 
zoektocht. En af en toe gebeurt het dus ook dat ik dan wel verder wil kletsen en 
dat we een tweede date plannen.
Uiteindelijk is het bij mij vanuit 
internetdaten nooit verder 
gekomen dan twee dates. Als ik na 
de tweede date nog hetzelfde 
twijfelende gevoel heb vind ik het 
lastig om door te zetten, omdat ik 
al snel het gevoel krijg dat ik de 
ander aan het lijntje houd ofzo 
(wat natuurlijk reuze meevalt, 
weet ik verstandelijk wel). 
Misschien is het ook wel daarom 
dat ik er nog nooit een langduriger 
contact aan over heb gehouden, 
misschien geef ik het wel niet 
genoeg een kans. 



Sinds een aantal maanden is het 
voor cliënten van RIBW AVV 
mogelijk om gratis deel te nemen 
aan Durf jij met mij 
(www.durfjijmetmij.nl), een 
contact- en ontmoetingswebsite 
die alleen toegankelijk is voor 
cliënten van de organisaties die 
zich daarbij hebben aangesloten. Ik 
kan er zelf geen lid van worden 
omdat ik niet meer in behandeling 
ben, maar ik kan me voorstellen 
dat het feit dat je al van elkaar 
weet dat je allebei dingen hebt 
meegemaakt het laagdrempeliger 
maakt om contacten aan te gaan.

Daarnaast is het doel breder, de 
focus ligt niet specifiek op daten, 
relaties of seks maar op sociale 
contacten in het algemeen, 
waaronder ook vriendschappen of 
het vinden van een maatje met 
eenzelfde hobby bijvoorbeeld. Ik 
ben zelf jaren geleden een paar 
jaar lid geweest van Nieuwe 
mensen leren kennen 
(www.nieuwemensenlerenkennen.
nl). Ik heb toen iemand leren 
kennen waar ik een paar maanden 
mee gedate heb en ik heb er een 
aantal goede vriendinnen aan 
overgehouden die ik nog steeds 
regelmatig zie. Juist de brede 
insteek met als doel elkaar 
ontmoeten en leren kennen (en 
dan zien we van daaruit wel 
verder) maakte dat ik minder druk 
voelde en daardoor makkelijker 
contacten aan kon gaan.

Wat daarin ook meespeelt is 
dat ik het lastig vind dat ik via 
internetdaten nog helemaal 
geen aanknopingspunten bij 
iemand heb. Wanneer ik 
iemand leer kennen via 
bijvoorbeeld vrienden, een 
cursus of een plek waar ik vaker 
kom dan is er een 
gemeenschappelijke connectie 
en vind ik het makkelijker om 
mezelf ervoor open te stellen. 
Als ik iemand via internet leer 
kennen is er helemaal geen link 
en daardoor voelt het minder 
veilig. Ik ben daardoor 
voorzichtiger en heeft het denk 
ik meer tijd nodig om het echt 
een kans te geven. Ik ben daar 
dus duidelijk nog wel zoekende 
in. Er is ook geen harde goed of 
fout, je moet het helemaal op 
gevoel doen. En laat ik dat nou 
nogal eens lastig vinden :P

http://www.nieuwemensenlerenkennen.nl/


Op dit moment kan ik met Tinder 
aardig uit de voeten, ik heb een aantal 
leuke gesprekken en ik heb in mijn 
vakantie ook al een date gehad 
(zonder vervolg). Ik doe het lekker 
rustig aan en zie wel hoe het loopt. Ik 
heb in ieder geval inmiddels wel 
ervaren dat internetdaten vooral 
betekent heel veel selecteren (in dit 
geval swipen) en gesprekken voeren, 
waar dan af en toe een date uit komt. 
En dan komt er misschien op een 
gegeven moment wel iemand voorbij 
waar het zo goed mee klikt dat we 
willen blijven afspreken. De kunst is 
dus om me niet te snel uit het veld te 
laten slaan, er zijn zoveel mensen en 
daar zitten ook genoeg leuke tussen! 
Misschien komt er dus binnenkort wel 
een blog over verliefdheid of relaties! 
Of ik word het op een gegeven 
moment toch weer beu en dat is dan 
ook prima.

Wat zijn jullie ervaringen met (online) 
daten? Heb jij je al aangemeld op Durf 
jij met mij? Ik ben heel benieuwd naar 
jullie ervaringen! Je kunt reageren op 
deze blog door een mail te sturen 
naar L.vandongen@ribwavv.nl. 
Misschien kan ik dan in een latere 
blog, uiteraard in overleg, wel wat tips 
en ervaringen van jullie delen.

mailto:L.vandongen@ribwavv.nl


Durf jij met mij?

Alle 35 creatieve opdrachten die 
voor de website en facebook zijn 
gemaakt zijn nu te downloaden 
in 1 document!!!
Een tijdschrift vol opdrachten. 
Voor meer info: zo@ribwavv.nl



Hoi allemaal,

Er is een nieuwe ZO activiteit "uit je hoofd met woord en beeld" gepland 
voor woensdag 19 augustus. Locatie is inloopruimte torentje.

Deze activiteit is in het bijzonder geschikt voor echte piekeraars en denkers. 
De activiteit nodigt uit om daar even mee te stoppen en juist in het hier en 
nu te komen en te gaan doen. Het is een ervaringsgerichte activiteit. 
Ervaring met creatief bezig zijn is niet nodig. We zullen deelnemers van 
begin tot eind door de middag heen begeleiden en hopelijk gaan ze met 
een ervaring rijker de deur uit. Dit kunnen ze vervolgens ook inzetten in 
hun dagelijks leven of door vaker naar de activiteit te komen verder 
oefenen.

Onze ervaring leert dat deelnemers persoonlijke werken maken en in de 
nabespreking is er ruimte om dit verhaal te delen met de andere 
deelnemers van de activiteit. Dit geeft herkenning, steun & hoop. 
Deelnemers maken echt verbinding met elkaar op deze manier.

Verder is iedereen die zin heeft om wat creatiefs te doen welkom. Of 
mensen die zich vervelen of alleen zijn. We vinden het al heel knap als 
cliënten de stap zetten om te komen :-)
Als er nog vragen zijn horen wij het graag. Deze mail kan doorgestuurd 
worden naar cliënten.
(voor contactgegevens zie onder deze mail. Ik ben bereikbaar via mail of 
het onderstaande telefoonnummer, whatsapp kan ook)

Wij hebben er weer zin in!

Groetjes Nina & Claudia



Open podium

Irene Fransen heeft van 
plastic een tas gemaakt. 
Omdat dit een mooie 
duurzame en creatieve 
manier is om afval tot een 
gebruiksvoorwerp te 
transformeren staat de 
opdracht nogmaals in deze 
editie.

Rabia woont op een 
woonetage van RIBW met 5 
medebewoners. Ze is 45 jaar 
en houdt erg van breien. Ze 
heeft slofjes gebreid van de 
wol die we hebben 
gekregen.



Creatieve opdracht

“KUNSTportaal digitaal momentje 34”: “Laat je inspireren door...”

Laat je vandaag inspireren door Irene Fransen en maak ook een haakwerk van 
plastic! Een leuke manier om plastic te recyclen!

Wist al je dat je in plaats van wol ook zelf een dubbele ‘draad’ kan maken met plastic 
zakken? In dit digitale momentje wordt je uitgelegd op welke manier dit kan. 

Bij het voorbeeld van Irene is gebruik gemaakt van kleine broodzakjes. De uitleg 
hieronder is gericht op kleinere zakjes. Kijk ook naar het filmpje voor uitleg voor 
hergebruiken plastic boodschappentassen. 
https://www.youtube.com/watch?v=sCMQYwnHjc0

Benodigdheden: plastic zakjes en haaknaald vanaf 4,5 (bij kleine zakjes).

1. Knip overdwars uit het zakje reepjes van ruim 1 cm breed. Je hebt nu ringetjes.

2. Je gaat de ringetjes in elkaar haken zodat er een ‘draad’ ontstaat. Je haalt 1 
rondje door de andere en haalt hem weer terug, het lusje die je krijgt trek je strak aan 
zodat je maar een heel klein knoopje hebt, dit zit dan niet in de weg met haken.

3. Je hebt de ringetjes nu zo in elkaar geknoopt zodat je een slinger van ringetjes 
hebt.

4. Je kunt vervolgens een haakpatroon gebruiken naar wens. Haak hele stokjes. Je 
kan er van alles mee maken. Houd er rekening mee dat het steviger wordt dan met 
wol. Een tas, mandje, hoed zijn voorbeelden die geschikt zijn.

5. De dubbele draad is erg handig voor de dunnere tasjes. Hier nog uitleg om van 
een boodschappentas een enkele draad te maken. 
https://www.youtube.com/watch?v=sJDeiOKYuwc&t=4s

Veel succes!

https://www.youtube.com/watch?v=sCMQYwnHjc0
https://www.youtube.com/watch?v=sJDeiOKYuwc&t=4s


Voor 15 augustus kun je nog iets inleveren!!!


