
Heb je het gevoel dat mensen niet naar je mening luisteren in een discussie? Alles

kan beter!

Spreek met je lijf

Hou je lijf onder controle! Mensen maken een indruk van jou door naar je te kijken.

Ben je super zenuwachtig? Dan gaan mensen dat zien aan je lijf.

3 tips om je uiterlijke zenuwen te onderdrukken!

Geloof zelf wat je zegt

Geloof je niet dat je mening belangrijk is, dan zullen je anderen ook niet geloven.

Probeer je mening met zoveel mogelijk overtuiging te zeggen.

Oefen in je kamer, op de fiets of in de wc. Totdat je jezelf écht gelooft.

Word de argumentenkoning(in)

Maak van discussiëren een spel. Tijdens een vergadering, aan tafel met je ouders,

bij je vrienden, dit spel kan je overal spelen.

Heb je volgens iedereen de beste argumenten? Krijg je de meeste mensen

overtuigd? Dan krijg je 1 punt. Wie uiteindelijke de meeste punten heeft wordt de

argumentenkoning(in) van de dag!

Vermijd deze  5 don’ts

1. Foute verbanden

Een actie had in een verleden een bepaald gevolg. Dus die actie zal wel altijd

hetzelfde gevolg hebben.

Bijvoorbeeld: Een vriend zegt: "Vorige keer dat we op maandag samen kwamen,

duurde het drie uur. Ik wil dus niet meer op maandag samenkomen. Dan duurt het

te lang."

2. Foute veralgemening

Als 1 iemand iets doet, dan doet iedereen dat.

De redenering is als volgt: als een deel van die groep dat doet, dan doen ze het

allemaal. Bijvoorbeeld: Je kent een aantal tieners die experimenteren met drugs.

"Alle tieners gebruiken drugs."

3. In herhaling vallen

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

HOE KAN IK MIJN MENING BETER VERDEDIGEN?

Friemel niet met je handen.1.

Wiebel niet heen-en-weer.2.

Hou je schouders en je hoofd recht.3.

PRAAT EROVER

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://awel.be/babbel#chat
mailto:brievenbus@awel.be
tel:102


Om je standpunt te ‘bewijzen’ herhaal je gewoon je standpunt in andere woorden.

Bijvoorbeeld: "Ik vind Thomas een oen, omdat ik hem niet mag.”

4. Vroeger was het zo

Een typisch bomma-argument: ja maar vroeger was het zo. Dus dan moeten we het

nu ook nog zo doen.

Bijvoorbeeld: "Het lijkt me geen goed idee het nu anders aan te pakken. We doen

het nu eenmaal al jaren zo."

5. Ik weet het beter want ik ben beter

Een typisch ouder-argument: je gebruikt je ervaring om je argument meer waarde

te geven.

Bijvoorbeeld: Jij wil je rijbewijs halen maar je moeder staat er niet achter. Als je

vraagt waarom niet zegt ze: "Daarom, ik weet dat dat nog geen goed idee is, want

ik ben je moeder."

Word niet arrogant

Helaas, je hebt niet altijd gelijk. You win some you lose some.


