
Het is niet fijn als jouw vriend(in) zich beter lijkt te voelen. Gelijkwaardigheid is een

belangrijke eigenschap van vriendschap. Je wil het gevoel hebben dat jullie op

gelijke voet staan.

Wees nieuwsgierig naar het gedrag

Wanneer iemand opvallend gedrag stelt, heeft dat meestal meer te maken met die

persoon zelf dan met jou. Vraag je dus af wat er gaande is met je vriend(in) en

denk niet meteen dat jij iets verkeerds doet, of dat het persoonlijk is bedoeld.

Probeer jouw frustratie of verdriet om te buigen naar nieuwsgierigheid:

Moet je er iets van zeggen?

We kunnen ons inbeelden dat het gedrag van je vriend(in) zwaar weegt op jou. Als

dat inderdaad zo is, is het oké om er iets van te zeggen. Vertrek vanuit je

nieuwsgierigheid, niet vanuit je frustratie: "Hey, ik merk dat je jou de laatste tijd wat

afstandelijk opstelt. Is er iets? Wil je erover praten?" Wees niet aanvallend of

streng. Waarschijnlijk voelt je vriend(in) zich inderdaad niet goed en dan komt een

confrontatie extra hard aan. Laat zien dat je er bent, dat je niet zal oordelen.

Het helpt om een moeilijk gesprek te voeren als je deze 5 stappen volgt:

Blijft je vriend(in) zich zo gedragen?

Mail met Awel

Antwoord binnen de 72u

Door Awel 11-24 jaar

MIJN VRIEND(IN) VOELT ZICH BETER DAN DE ANDEREN.

HOE KAN IK REAGEREN?

zou mijn vriend(in) zich onzeker voelen?•

probeert mijn vriend(in) zich te bewijzen?•

probeert mijn vriend(in) zichzelf te beschermen tegen anderen?•

Vertel wat er aan de hand is. Wat is er gebeurd? Vertel heel precies wat je

gezien en gehoord hebt. “Dinsdag heb ik je gezegd dat… en toen hoorde ik,

zag ik…”

1.

Hoe voel jij je daarbij? En hoe voelde de ander zich daarbij? “Ik voel me boos,

verdrietig, teleurgesteld …” En ik vraag me af wat jij erbij voelde? En ik denk

dat jij je … voelde?”

1.

Zeg wat je anders had kunnen doen. Of wat je denkt dat de andere van jou

nodig heeft. “Ik denk dat ik het eerst met jou had moeten bespreken…”

1.

Vertel wat jij nodig hebt. “Ik wil graag dat…”1.

Spreek samen af hoe jullie nu verder gaan. “Vanaf nu gaan we …” “Vind je het

goed als we vanaf nu …?”

1.

PRAAT EROVER

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.

Chat met Awel

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

Bezoek het forum van Awel

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

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


Dan kan het beter zijn om wat afstand te nemen. Ga niet negeren, dat doet veel

pijn. Probeer dat aan die persoon te laten weten, ook al is dat moeilijk. Vertel dat je

even wat afstand nodig hebt en blijf vriendelijk. Je kan zo’n gesprek eventueel

voeren met de hulp van een bemiddelaar. Dat is iemand die zowel naar jou als naar

je vriend of vriendin kan luisteren. Het is een buitenstaander die jullie kan helpen om

zelf tot een oplossing te komen of op een goede manier jullie de vriendschap te

laten beëindigen. Je kan eventueel afspreken dat jullie op een later moment terug

zullen samenkomen, wanneer jullie beiden de tijd hebben gehad om erover na te

denken.

https://awel.be/themas/hoe-wat-wie/bij-wie-kan-je-terecht/bij-wie-kan-je-terecht

