
Het zijn maar enkele voorbeelden van dingen die jou of iemand anders goed of

minder goed doen voelen op sociale media. 

Welke posts op sociale media brengen je aan het lachen, maken je blij of

nieuwsgierig en zijn dus écht een vibe?

Welke berichten geven je een knoop in de maag, laten je twijfelen aan jezelf,

maken je boos of verdrietig en zijn echt geen vibe? En hoe ga je er dan mee om?

Dat kan je ontdekken met de Vibe Check:

Gebruik de filter op TikTok of Instagram

De filter geeft je situaties die je op sociale media kan meemaken. Door met je

hoofd naar links of rechts te leunen, kies je of je de situatie een vibe of geen vibe

vindt.

Speel het Vibe Check-spel

Het Vibe Check-spel geeft je situaties die je kan meemaken op sociale media. Met

emojikaarten kan je aanduiden hoe je denkt dat iemand in zo'n situatie zou

reageren. 

In je groep beslis je of iets een 'vibe' of 'no vibe' is, door de Vibe Check-legplaat te

gebruiken.

Je kan het spel bestellen of hieronder gratis downloaden, printen en uitknippen:

Vibe Check kaarten

703.91KB - PDF

Vibe Check handleiding

795.68KB - PDF

Vibe Check legplaat

514.19KB - PDF

Chat met Awel

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

11-24 jaar

  DOE DE VIBE CHECK EN MAAK SOCIALE MEDIA NOG

LEUKER 

Vrienden taggen je in een post•

Iemand vertelt in een bericht dat die zich niet goed voelt•

Je krijgt een grappig filmpje doorgestuurd•

Je komt alleen ‘perfecte plaatjes’  tegen op je For You page•

...•

PRAAT EROVER

Bezoek het forum van Awel

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

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.

https://shop.watwat.be/products/vibe-check-spel
https://assets.watwat.be/attachment/WATWAT_KAARTEN_UITKNIP.pdf
https://assets.watwat.be/attachment/WATWAT_KAARTSPEL_HANDLEIDING_V3_DRUK.pdf
https://assets.watwat.be/attachment/watwat_legplaat.pdf
https://awel.be/babbel#chat
https://awel.be/forum
mailto:brievenbus@awel.be
tel:102


Zo ziet het Vibe Check-kaartspel eruit:

Ontdek hoe influencers en andere jongeren de Vibe Check doen

Check hoe influencers Timon Verbeeck, Keri-Belle Njikih, Jietse Pauwaert, Ilias El

Kostit en andere jongeren de Vibe Check doen:

Meer tips voor hoe je sociale media leuker kan maken?

Die vind je op watwat.be/vibe-check.

Zoals:

Ga naar de Instagram van WAT WAT•

Ga naar de TikTok van WAT WAT•

Hoe kan ik sociale media leuker maken?•

Ik voel me eenzaam als ik op sociale media scrol, is dat normaal?•

Ik zie altijd hetzelfde op sociale media, hoe kan ik dat veranderen?•

https://assets.watwat.be/attachment/watwat_legplaat.pdf
https://admin.watwat.be/vibe-check
https://www.instagram.com/watwat_jijweet/
https://www.tiktok.com/@watwat_jijweet
https://admin.watwat.be/vibe-check/hoe-kan-ik-sociale-media-leuker-maken
https://admin.watwat.be/vibe-check/ik-voel-me-eenzaam-als-ik-op-sociale-media-scrol-dat-normaal
https://admin.watwat.be/vibe-check/ik-zie-altijd-hetzelfde-op-sociale-media-hoe-kan-ik-dat-veranderen

