
In de media hoor je vaak verhalen over de negatieve kant van sociale media. Ook

je ouders of andere volwassenen hebben misschien hun twijfels bij al die

Instagramfoto’s en Tiktoks? Vaak vergeten ze dat sociale media ons ook een leuke

ervaring kunnen bezorgen!

Je kan sociale media voor jezelf leuker maken, maar ook voor anderen:

Hoe kan ik sociale media op een positieve manier voor mezelf
gebruiken?

1. Contact met je vrienden

Sociale media zorgen ervoor dat je contact kan houden met je vrienden.

Dat is handig als je elkaar een tijdje niet kan zien, met een dringende vraag zit of je

bestie even moet updaten.

2. Nieuwe vrienden maken

Ben je wat verlegen? Dan kunnen sociale media je helpen om nieuwe vrienden te

maken.

Het is gemakkelijker om online een gesprek te beginnen met iemand die je niet zo

goed kent, dan in het echte leven.

3. Ontspanning

TikTok staat vol filmpjes die jou en je vrienden eens goed doen kunnen lachen!

Heb je een zware dag op school gehad? Dan kan dit de ideale ontspanning zijn.

4. Mensen met dezelfde interesses

Op sociale media vind gemakkelijk mensen met dezelfde interesses als jij.

Het kan dus een leuke plek zijn om gedachten uit te wisselen over dingen die jij

leuk vindt, maar die mensen uit je omgeving misschien niet zo boeien. Online vind

je altijd wel iemand om mee te babbelen!

5. Mensen in dezelfde situaties

Het kan deugd doen om online mensen tegen te komen die in dezelfde situaties

zitten als jij.

Mensen die hetzelfde als jij meemaken, zullen je vaak beter begrijpen. Je kan je

daardoor minder alleen voelen.

Online je interesses delen en nieuwe mensen leren kennen kan heel leuk zijn. Maar

er zijn ook risico’s aan verbonden. Niet iedereen heeft online het beste met je voor.

Denk dus goed na over welke informatie of foto’s je met wie deelt. Wil je eens met

een internetvriend afspreken, bekijk dan zeker ook deze tips.
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Hoe kan ik van sociale media een leukere plek maken voor mijn
vrienden?

1. Post een foto met je vrienden

Post af en toe eens een foto met je vrienden, zo voelen ze dat hun vriendschap

gewaardeerd wordt.

Check wel eerst of je deze foto van hen mag online zetten.

2. Deel grappige posts

Deel grappige memes en TikToks met je vrienden. Samen lachen is leuker dan

alleen, toch?

3. Reageer onder hun posts

Verspreid wat liefde onder de posts van je vrienden! Iedereen ontvangt graag

complimentjes ;).

4. Deel tips

Heeft je vriend je onlangs verteld over een probleem waar die mee zit? Het kan

helpen om nuttige tips en tricks die je online tegenkomt met hen te delen.

Zo laat je weten dat je aan hen denkt en misschien werken de tips wel!

5. Deel positieve vibes met mensen die je niet kent

Word zelf een 'positivity influencer'!

Deel je leukste foto’s, quotes of filmpjes op je account om positieve vibes te

verspreiden!

Wil je liever niet dat mensen weten dat jij het bent? Maak dan een anoniem account

aan.

Zo kan je op nog meer mensen hun gezicht een lach toveren.

Wil je influencer worden? Bekijk dan zeker de influencerFAQ. Voor al je vragen

over reclame, haatspraak, ondernemen ...

FOTO: Elias Jonasson

https://www.deinfluencerfaq.be/

