
Een goede groepssfeer in je klas, op je weekendwerk, in je hobbygroep?

7 tips die je op weg helpen:

1. Zeg 'hallo' tegen iedereen

Zo simpel, maar wedden dat het werkt?

2. Vraag geregeld 'hoe-ist?' aan anderen

In real life of met een appje. Hoe fijn is het om te weten dat anderen om je geven?

Het toont dat je er voor hen bent. En dat je wil helpen als het nodig is.

3. Leer anderen beter kennen

Beste vrienden zijn met iedereen? Dat moet niet, maar doe bijvoorbeeld de

volgende keer je groepswerk met iemand die je nog niet zo goed kent. Of doe eens

een babbel met een andere jobstudent waarmee je niet vaak samenwerkt. Vroeg je

al eens wat de ander in het weekend deed? Of welke series die kijkt?

Elk onderwerp is prima. Zolang je maar écht geïnteresseerd bent.

4. Geef oprechte complimenten

Overlaad niet iedereen elke dag met complimentjes. Maar maakt iemand goeie

mopjes? Heeft iemand een toffe kledingstijl? Zeg eens hardop wat je waardeert in

iemand uit de groep.

5. Respecteer iedereen zoals die is

Iedereen kan iets, niemand kan alles. En dat is net zo tof. Een groep van allemaal

dezelfde mensen zou best saai zijn.

6. Doe leuke dingen buiten school/werk

Ga eens facetimen met iedereen, gewoon om te babbelen. Maak een online quiz.

Of ga met een klein groepje wandelen.

7. Denk na over hoe jij  de groep kan helpen

Jij bepaalt mee de groepssfeer. Want een leuke groep maak je met iedereen

samen.

Waar ben jij goed in? Jouw talent kan de groep misschien vooruit helpen. Ben jij

goed in organiseren? In luisteren? In mensen laten lachen? Of troosten? Laat jezelf

zien.
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Chat met Awel

Ma, di, do, vr: 17-22u. Wo, za: 16-
22u. Je kan even in de wachtrij
terechtkomen.

Door Pimento 11-24 jaar

WAT KAN IK ZELF DOEN VOOR EEN GOEDE

GROEPSSFEER?

PRAAT EROVER

Mail met JAC

Je krijgt een antwoord binnen de
2 werkdagen

Bel met Awel

Gratis en anoniem op 102. Ma-vr:
16-22u. Wo&za: 14-22u. Het kan
zijn dat je even in de wachtrij
terecht komt.

Ga langs bij JAC

Zoek een JAC in je buurt. Een
JAC-hulpverlener luistert graag
naar je verhaal.

Bezoek het forum van Awel

Deel je verhaal met
leeftijdsgenoten of reageer op
het verhaal van iemand anders.

https://awel.be/babbel#chat
https://www.jac.be/mail
tel:102
https://www.caw.be/jac/contacteer-ons/kom-langs/
https://awel.be/forum



