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Over tieners, 
vriendschap en  
conflicten
‘Wie is je allerbeste vriend?’ Vraag het aan een 
kleuter en de kans is groot dat die keihard en 
dolenthousiast ‘MAMA’ of ‘PAPA’ brult. Vraag  
het aan een tiener en de kans dat je hetzelfde 
antwoord krijgt, is euh… eerder klein. Quasi  
onbestaande zelfs. Zodra schattige kinder
schoenen plaatsmaken voor pubersneakers  
daal je als ouder een trapje af. Je podiumplaats 
wordt beetje bij beetje ingenomen door de  
vrienden van je tieners. Je berichtjes worden 
vaak laat, een beetje bot of simpelweg niét  
beantwoord, maar met hun maten sturen ze  
bijna continu. En tot een kot in de nacht.  

Door Sarah Van Gysegem 

Vrienden zijn voor pubers gigantisch belangrijk. Dat merken 
we vandaag meer dan ooit. Nu corona volop de plak zwaait 
en pubers verplicht zijn om in hun kot te blijven, wordt 
duidelijk hoe hard jongeren elkaar nodig hebben. Het gemis 
groeit, de frustratie stijgt. Net als hun schermtijd. Want ook 
de allerlaatste tegenstanders gaan nu voor de bijl en roepen 
luidkeels HOERA voor het bestaan van sociale media. 
Dankzij Skype & co kan dat jonge volk nog altijd het hart 
luchten bij leeftijdgenoten. Alleen collega-tieners begrijpen 
perfect wat het is om op te groeien met ouders die over alles 
en nog wat zagen. Met leerkrachten die té veel van je vragen. 
Met een account op TikTok dat amper volgers lokt. Met een 
kanjer van een puist, recht op je neus. Ook zichtbaar vanop 
anderhalve meter social distance. Bij vrienden kunnen 
tieners vertellen wat op hun lever ligt, gênante geheimen 
prijsgeven en languit liggen chatten en lachen. Zo voelen ze 
dat ze graag gezien worden en er echt toe doen. 

Donker kantje
Schoon, die vriendschappen. Maar zeker niet altijd. Er zit 
ook een donker en negatief kantje aan. Een kantje vol 
twijfels, ruzies, conflicten en gedoe. Dat ondervinden ook de 
medewerkers van Awel: tien procent van de gesprekken gaat 
over problemen met vrienden. Tieners weten vaak niet goed 
hoe daarmee om te gaan. Awel onderzocht het thema 
nauwgezet en pakte vorig jaar uit met het rapport ‘Het 
negatief van vriendschap’, dat je integraal terugvindt op 
www.awel.be. Sabine Coppens is expert in conflict-
bemiddeling en werkt bij Netwerk Onderwijs Mediation 
(www.onderwijsbemiddeling.be). Ze ontwikkelde speciaal 
voor Awel een tool, een soort stappenplan om jongeren te 
helpen wanneer het strop zit met hun vrienden. 
 
Letterlijk een handig hulpmiddel, maar bij BOTsing willen 
we natuurlijk weer een tikje meer weten. Waar sta je als 
ouder? Wat kan je doen als je pubers boel hebben? We 
schotelen Sabine een aantal vragen voor over tieners, 
vriendschap & conflicten.

‘Als ouder kun je eigenlijk 
alleen maar nabij zijn’
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Bouwen aan hun eigen ik
Tieners brengen liefst zoveel mogelijk tijd door met 
hun vrienden, maar als ouder heb je ‘r niet altijd zicht 
op wie die vrienden precies zijn. Ze spelen niet meer 
samen in je tuin, je brengt hen niet meer naar 
verjaardagsfeestjes, en aan de schoolpoort mag je je 
niet meer vertonen. Hoe cringe en gênant zou dat 
zijn. Je verliest dus wat controle, en misschien heb je 
’t daar moeilijk mee. Je bent niet alleen. Hou vooral 
in het achterhoofd dat dit heel normaal is. Het feit dat 
vrienden belangrijker worden, bewijst dat je kroost 
volop werkt aan een eigen identiteit. Die identiteit 
bouwen ze nu eenmaal makkelijker op als ze uit de 
vertrouwde omgeving stappen en wat nieuwe paden 
verkennen. Bij hun maten checken ze hoe het er aan 
toegaat buiten hun gezin en nemen ze jouw waarden, 
normen en gewoontes op de korrel. Op die manier 
timmeren ze dapper aan hun eigen ik.  
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Je tienerdochter zit in zak en as. Ze heeft voor de 
zoveelste keer ruzie met haar beste vriendin. Wat kan je 
doen in zo’n geval? Moeien of niet?
Sabine: Tja, het kan er hevig aan toe gaan tussen tieners.  
Ze komen soms hard en veroordelend uit de hoek, zetten 
elkaar onder druk, reageren enorm emotioneel… niet 
evident. Wanneer ik terugdenk aan mijn eigen puberteit, 
ben ik stiekem blij dat ik daarvan af ben. Maar als mama of 
papa breekt het natuurlijk je hart wanneer je je tieners zo 
ongelukkig ziet. Het enige wat je op zo’n moment kunt doen, 
is er zijn en naar hen luisteren. Vraag je tieners hoe het gaat, 
laat hen hun verhaal doen en leef mee: ‘Pfff, dit moet echt 
lastig zijn voor jou.’ Sommigen denken misschien dat het 
alleen hen overkomt, dus vertel hen dat iederéén vroeg of 
laat van die pijnlijke dingen meemaakt. Dat hoort nu 
eenmaal bij het leven. Misschien kun je hen een anekdote 
meegeven uit je eigen tienerjaren? Weten dat ze niet de 
enige zijn, maakt het wat makkelijker om dragen. 

Kan je hen ook concreet advies geven?
Sabine: Da’s heel moeilijk, al zal elke ouder het al eens 
geprobeerd hebben. Maar zelfs al vind je bepaalde vriend-
schappen van je tieners echt niet oké, dan nog is het geen 
goed idee om ertussen te komen. Ze zullen uit hun eigen 
fouten moeten leren. Als ik nog maar naar mijn eigen 
puberteit kijk: de valkuilen die op mijn pad kwamen, de 
muren waartegen ik botste… achteraf gezien had ik die 
nodig om op te groeien en volwassen te worden. Het is een 
utopie om te denken dat we een gezin, een school of een 
maatschappij kunnen organiseren zonder conflicten of 
moeilijkheden. Dus die conflicten waarmee je tieners te 
maken krijgen zijn oké, het geeft hen kansen om te leren. 
Stel je voor dat ze nooit eens een probleem hebben, dan 
zullen ze later in hun job compleet van de kaart zijn wanneer 
ze tegenslag hebben. 
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Vriendschapsverdriet
Binnen hun vriendengroep testen tieners verschillen-
de soorten relaties uit. Ze zijn eerst close met de ene 
en dan weer met de andere, ondervinden wat je kan 
vertellen en wie je kan vertrouwen. Allemaal dingen 
waar ze veel uit leren en die hen later nog goed van 
pas komen. Tieners kunnen zich trouwens ontzettend 
hard verliezen in vriendschappen…  en dus ook 
ontzettend hard gekwetst worden. Geen LDVD maar 
VDVD. En beide soorten verdriet snijden even hard. 
Hartverscheurend vriendschapsverdriet zie je vaker 
bij meisjes dan bij jongens. Tienermeisjes zijn vaak 
enorm close met elkaar, ze hebben dan een tijdje 
maar één enkele hartsvriendin met wie ze altijd 
samen zijn en aan wie ze hun diepste gedachten en 
geheimen vertellen. Als dat vertrouwen wordt 
geschonden, breekt een heus drama los, het voelt 
voor hen zoals het einde van een liefdesrelatie. 
Jongens stellen zich bij vriendschappen minder snel 
emotioneel op, bij hen draait het vooral om samen 
dingen doen: muziek spelen, sporten of gewoon 
plezier maken.

En wat als je de vrienden van je kroost echt ‘fout’ vindt?
Sabine: De kans is klein dat je tieners door jouw advies die 
vrienden de rug zullen toekeren. De drang om ergens bij te 
horen, om deel uit te maken van een groep, is bij jongeren 
enorm sterk. Daarom blijven ze vaak bevriend met leeft ijd-
genoten die hen kwetsen of die dingen doen waarvan je 
denkt: ‘Komaan, dit kan toch niet?’  Het komt er vooral op 
aan om een goeie band te behouden met je kroost. Blijf 
betrokken bij wat je tieners doen, zie hen graag en zorg dat 
je aanwezig bent. Ik geloof daar heel sterk in: ik heb in mijn 
job al veel jongeren even de foute kant zien opgaan, maar 
dankzij dat warme nest vonden ze toch de weg terug. 

Betrokken blijven bij het leven van je pubers, hoe pak 
je dat aan als ze zich liefst van al terugtrekken op hun 
kamer?
Sabine: Door in je gezin voor vaste rituelen te zorgen. We 
hebben het allemaal zodanig druk dat we soms vergeten 
hoe belangrijk het is om gewoon samen te eten en intussen 
wat te babbelen. Vroeger was het logisch dat gezinnen twee 
of drie keer per dag samen aan tafel zaten, nu is dat een 
utopie. Er zou echt wat meer aandacht moeten komen voor 
die kleine rituelen die ons dichter bij elkaar brengen en die 
de band versterken. Ook al laten je tieners stoer uitschijnen 
dat ze het allemaal alleen kunnen, ze hebben jou echt nog 
nodig. Dus maak tijd voor hen vrij en wees aanwezig, 
probeer zoveel mogelijk samen te eten en vraag dan heel 
eenvoudig hoe het met hen gaat. Zelfs al komt er niet 
meteen een antwoord, ze weten en voelen dan toch dat je 
met hen begaan bent. En dat maakt voor een tiener een 
wereld van verschil.  
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‘Benoemen hoe je je voelt en wat 
je nodig hebt, daar draait het om.’
Hoe komt het dat ruzies en conflicten soms 
zodanig escaleren dat er geen einde aan lijkt te 
komen? 
Sabine: We denken dat we rationele wezens zijn, 
maar eigenlijk zijn we in de eerste plaats emotionele 
wezens. Als je ziet hoe onze hersenen werken bij een 
conflict: de eerste reactie is áltijd een emotionele. 
Dus we maken ons boos, en daarna proberen we dat 
uit te leggen. En het is bij dat uitleggen dat het al eens 
durft  escaleren. Niet alleen tussen tieners onderling, 
ook als ouder maak je dat mee. 

• Verdorie, lig je nu alweer in die zetel? Is het echt te 
veel moeite om na het eten je bord af te ruimen en 
me te helpen bij de afwas?

• Djeezes mama, het enige wat jij doet, is zagen tegen 
mij en je boos maken.

• Snap je dan niet waarom ik boos ben? Jij weigert 
gewoon om te helpen! Ik heb net een hele dag 
gewerkt, boodschappen gedaan én het eten 
klaargemaakt. Ik moet hier altijd alles alleen doen!

• Zeg, ik ben ook moe hoor! 

Op die manier kunnen conflicten eindeloos doorgaan. 
Tieners zijn er vaak heel bedreven in, ze kunnen hele 
lijsten met argumenten opsommen. Soms tot en met 
het antwoord: ‘Het is je eigen schuld, je had maar 
geen kinderen moeten nemen!’ (lacht) Maar die 
argumenten, daar gaat het niet om. Benoemen hoe je 
je voelt en wat je nodig hebt, dat is wat telt. Alleen zo 
kun je weer naar een herstel toewerken. 
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