
Positieve en Negatieve Consequenties: top tien 
 
1.Geld     

- Geld geven of wegnemen is een krachtige aansporing. 
 

2. Telefoon/mobiel   
- vrienden zijn erg belangrijk voor jongeren. Begrenzen hoe lang jongeren met 

vrienden kunnen praten aan de telefoon kan hun aandacht snel trekken 
 
3. Vrijheid 

- Verlies van iedere vorm van vrijheid (huisarrest, geen toestemming om naar een 
feestje te gaan, vrienden ontmoeten, tv kijken, op internet gaan, etc.) kan een jongere 
snel op het rechte spoor brengen zolang deze begrenzing correct wordt gebruikt. 

 
4. Kleding 

- Kleding is een onderdeel van de identiteit van jongeren. Bepaalde kleding wegnemen 
of het zo regelen dat jongeren hun minder favoriete kleding aan kunnen kan een 
goede motivatie zijn voor ander gedrag. 

 
5. Auto/scooter 

- Transport is belangrijk voor jongeren. Niet wegbrengen door de ouders/de brommer 
aan de ketting/openbaar vervoer moeten nemen, kunnen krachtige interventies zijn. 

 
6. Loslaten van beperkingen 

- Wanneer ouders regels veranderen (bijvoorbeeld een latere thuiskomtijd, later naar 
bed gaan) laten ze hiermee zien dat ze hun kind meer als een volwassene gaan 
behandelen. Dit werkt erg motiverend voor een jongere. 

 
7. Vertrouwen 

- Vertrouwen verdienen en vertrouwen houden met de ouder is erg belangrijk voor een 
jongere. Manieren vinden waarmee tieners hun vertrouwen terug kunnen winnen kan 
veel verschil maken in hun gedrag. 

 
8. Verschijning/uitstraling 

- Je kind wil er goed uitzien voor andere jongeren. Dit is erg belangrijk en gaat verder 
dan het type kleding wat hij/zij draagt. Dit gaat over de manier van praten, met wie je 
bent, of je er “cool” uitziet. Als ouder met je kind mee gaan naar school en naast hem 
gaan zitten, desnoods met roze krulspelden in kan een bedreiging zijn voor zijn/haar 
verschijning en kan voldoende motiverend werken om beter gedrag te tonen. 

 
9. Materiële zaken 

- Meer en meer materiële zaken (CD’s, mobiles, sieraden, etc) zijn belangrijk voor 
jongeren. Deze zaken geven of wegnemen kan een motivator zijn. 

 
10. Tijd met elkaar doorbrengen 

- Veel tieners zullen het niet toegeven, maar contact herstellen en iets leuks doen met 
ouder, mentor, verzorger is erg belangrijk voor hen. Veel ouders denken niet aan 
deze beloning omdat hun kind erg afstandelijk en lelijk doet tegen hen. Dit trekt een 
rookgordijn op voor de behoeften van het kind om ook leuke dingen te hebben/doen 
met ouders. 

 


