
Mensen hebben een andere mening omdat ze een ander referentiekader hebben.

Jouw referentiekader is de 'bubbel' van dingen die jij normaal vindt.

Wat zit er in je 'bubbel'?

Twee bubbels die botsen?

Soms vind je wat die andere zegt of doet misschien vreemd. Of zelfs fout. Dat is

heel normaal, want het ligt buiten je 'bubbel' of referentiekader.

Je referentiekader bepaalt hoe jij naar de wereld kijkt. Vaak zijn die dingen zo

vanzelfsprekend dat je ze zelf niet ziet. Tot ze botsen met het referentiekader van

iemand anders.

Weet dat iedereen vertrekt uit hun eigen referentiekader. Dus ook de persoon die

jij vreemd vond.

Al die verschillende referentiekaders zorgen voor diversiteit. Iedereen heeft

andere eigenschappen en meningen. Iedereen is uniek.

Hoe ouder, hoe minder flexibel

Hoe ouder je wordt, hoe moeilijker het is om je referentiekader aan te passen.

Jonge kinderen hebben nog een heel flexibel referentiekader. Als jongere en

volwassene is je kader al veel minder flexibel.

Tips

Je referentiekader kan ook leiden tot vooroordelen.

Vind je het het moeilijk om te praten met mensen met een ander referentiekader?

Probeer eens deze tips om beter te luisteren.
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Bezoek het forum van Awel

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

Door Tumult 11-24 jaar

WAAROM HEEFT NIET IEDEREEN DEZELFDE MENING?

Levenservaringen: jij werd misschien al gepest, en iemand anders niet.•

Opvoeding: jij moet misschien mee de tafel afruimen, en anderen niet.•

Normen en waarden: jij vindt het misschien heel belangrijk om iedereen een

goeiemorgen te wensen, en anderen niet.

•

Bewuste en onbewuste gewoontes: voor jou is het misschien heel normaal

om alles met de fiets te doen, voor anderen niet.

•

Karakter: jij gaat er misschien van uit dat iedereen het goed bedoelt, en

anderen niet.

•

Je cultuur: voor jou is het misschien heel normaal om zonder afspraak bij

mensen langs te gaan, voor anderen niet.

•

Opleiding•

Vrienden en familie•

PRAAT EROVER

Chat met Awel

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

Mail met Awel

Antwoord binnen de 72u

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.

https://admin.watwat.be/identiteit/wat-een-vooroordeel
https://admin.watwat.be/vrienden/hoe-kan-ik-beter-luisteren
https://awel.be/forum
https://awel.be/babbel#chat
mailto:brievenbus@awel.be
tel:102
https://www.caw.be/jac/contacteer-ons/kom-langs/



