
De do’s en don’ts voor 

minder strijd in  

de puber-tijd  
 

Lieke Kalhorn, auteur van Luisteren naar pubers 

 
 

voor minder strijd in 
de Puber-tijd! 



Soms gaat het even niet zoals je wilt 

  

Bianca moeder van 2 tieners: ‘Gek word 

ik ervan. Ze zitten alleen maar op hun 

mobiel, als ze uit school komen, naar de 

wc gaan, huiswerk maken en als ze net 

uit bed komen. Het liefst hangend op de 

bank. Of ze niks beters te  

doen hebben. 

 

Als ik ze vraag om even te  

helpen met bijvoorbeeld tafeldekken, is er 

altijd een excuus of krijg ik rollende ogen 

of een zucht.  

En die rotzooi! Het blijft niet alleen bij 

hun kamer. Een spoor van tassen, jassen, 

bestek, schoenen en handdoeken ligt door 

het hele huis.  

En of het nog niet genoeg is hebben ze 

onderling ook nog eens steeds ruzie.  

 

Er is eigenlijk geen fatsoenlijk gesprek 

meer mogelijk. Ik ben er echt zo klaar 

mee!’ 
 



  
De 6 do’s en don’ts  

 
 

Gezellig een kopje koffie met je tiener 

drinken, een goed gesprek, samen lol maken, 

elkaar helpen. Helaas is dit in de meeste 

gezinnen eerder uitzondering dan regel. Wat 

zou het toch fijn zijn als dat wat vaker zou 

gebeuren. 

  

Met deze 6 do’s en don’ts lukt het je vast 

beter om in gesprek en uit de strijd te zijn. 

+Luister   - Oordelen 

+Geef grenzen - Zeuren 

+Geef het goede  - De hersens op ‘uit’ 

     voorbeeld   zetten 

  

 (En natuurlijk de absolute do not: dansen in 

het bijzijn van je puber ;))  

 

Leuk hoor, die algemene tips, maar HOE doen 

je dat dan?  

Lees snel verder. Ik geef je een aantal 

praktische tips die bij mij goed werken. 



  
1. Luister     

 
 

Wie zich niet gehoord voelt, gaat harder schreeuwen 

De meeste tieners gaan in verzet als ze zich 

niet erkend voelen. Wie zich niet gehoord 

voelt, gaat harder schreeuwen is een 

bekende spreuk. Voor tieners geldt dat des 

te meer. 

 

De grootste klacht van tieners is dat ouders 

en leerkrachten niet naar hen luisteren. De 

grootste klacht van ouders is dat tieners 

nooit eens, zonder gemopper, doen wat er 

van hen gevraagd wordt. Dus vanuit beide 

kanten kan er beter geluisterd worden. 

 

Het mooie is nu dat als jij als ouder start 

met luisteren, je zult merken dat je tiener 

ook meer naar jou gaat luisteren 



Luisteren  
 

HOE dan?   

  

Stel je dochter komt thuis en zegt: ‘Ik 

stop met volleybal, ik vind het zo saai!’ 

Misschien ben je wel geneigd om te 

reageren met: ‘Niks daarvan, het is goed 

voor je, sporten.’ Of ‘Hoe zo, dat 

opeens?!’ Of ‘Je maakt eerst dit jaar af, 

dan zien we wel verder.’ Zo’n reactie 

helpt vaak niet en leidt meestal tot 

weerstand, ruzie of dichtklappen. 

 

Als je de behoefte of het gevoel van je 

dochter benoemt, dan kom je samen in 

gesprek. ‘Je hebt het niet meer naar je 

zin met volleybal?’ 

 

 

 
 



  
2. Oordelen  

 
 

Spreken in gedrag levert minder verzet op 

Waar tieners echt allergisch voor zijn: 

oordelen van ouders of docenten of broers 

en zussen. Kortom de mensen die dicht bij 

hen staan. 

 

Tieners zitten nog midden in hun 

identiteitsontwikkeling en zijn daarom erg 

gevoelig voor hoe anderen over denken. 

Dus een oordeel als lui, brutaal, verwend, 

ongeduldig komt bij hen vaak extra hard 

binnen. 

 

Het is duidelijker als je het gedrag van je 

tiener omschrijft waar je last van hebt of blij 

van wordt. 

Gedrag  = dat wat je kunt zien  

door een filmcamera. 



Niet Oordelen  
 

 

HOE dan?   

  

Bij dezelfde situatie dat je dochter wil 

stoppen met volleybal is een oordeel: ‘Je 

bent ook geen doorzetter. Even een 

tegenslag en je geeft het al op.’ 

 

 

Wat is dan wel gedrag? 

-Je zegt dat je wil stoppen met volleybal. 

 

Vervolgens ga je daarover in gesprek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



  
 3. Geef grenzen aan  

 
 

Met een ik-boodschap geef je je grenzen aan. 

Tieners houden van duidelijkheid. We 

denken misschien wel dat we geen invloed 

meer op hen hebben. Toch blijken ze nog 

veel waarde te hechten aan hoe hun ouders 

over zaken denken. 

 

Geef dus regelmatig jouw normen&waarden 

aan. Geef ook aan wat jij wil, waar jij 

behoefte aan hebt. Dat doe je met behulp 

van een ik-boodschap. 

 

Een ik-boodschap zegt iets over jezelf. 

Daarin geef je aan wat voor jou belangrijk 

is, waar je last van hebt of wat je in de 

toekomst graag zou willen. 

 



Hoe dan? 

  

‘Ik zou het jammer vinden als je nu stopt 

met volleybal. Onze regel is dat als je aan 

een sport begint, je het jaar ook 

afmaakt.’  

 

‘Hoe kun je het nog een beetje leuk 

maken, de komende maanden?’ 

 

 

 

  

  

Geef grenzen aan  
 
 



  
 4. Zeuren  

 
 

Wat voor ons herhaling is, is voor tieners zeuren 

De kracht van herhaling gaat niet op bij 

tieners. Als je iets 1 keer aan je tiener 

gevraagd hebt en je zegt het daarna nog 

een keer –omdat het nog niet gebeurd is-  

dan krijg je steevast de reactie... 

 ‘Jaahaa! Ik zei toch dat ik het ging doen. Ik 

doe het zo wel.’ 

 

Je herkent ook vast dat als je jouw tiener 

iets wil uitleggen (over de gevaren van 

alcohol of het (on)wenselijke van altijd 

mobiel bereikbaar zijn), je een reactie krijgt 

als... ‘Pff, dat weet ik nu wel. Zeur niet zo.’ 

 

De gouden regel is eigenlijk. Zeg iets  

niet meer dan 1 keer, anders wordt  

het zeuren. 

 



Niet zeuren  
 

 

HOE dan?  

Wat niet werkt: 

‘Je weet toch dat wij de regel hebben, 

sport maak je af.’ 

‘Het is gewoon even doorzetten.’ 

‘Misschien is de training niet leuk en de 

wedstrijden wel.’ 

‘Als jullie straks weer gaan winnen, dan 

wordt het wel weer leuk.’ 

 

Waarschijnlijk krijg je dan een reactie als: 

‘Wat weet jij daar nou van! Hou toch op 

met je gezeur.’ 

 

Hoe wel? 

Luister even naar de onvrede van je 

dochter. En zoek binnen je grenzen 

samen naar mogelijke oplossingen. 

 

 

 

 

 
 



 5. Geef het goede 
voorbeeld  

 
 

Een goed voorbeeld doet volgen 

 

 

Doen wat je zegt, heeft meer invloed dan 

zeggen wat je tiener moet doen. 

 

In veel gezinnen is er strijd over het gebruik 

van de telefoon of het aantal uren gamen. 

Kortweg het schermgebruik. ‘Ze doen niets 

anders dan achter die schermen hangen.’ 

 

Zeg eens eerlijk: wat laat je hierin zelf zien? 

Als er een belangrijk telefoontje van je werk 

komt en je bent net in gesprek met je 

tiener, neem je dat dan aan? 

Hoe vaak zit je zelf op je telefoon Facebook 

of nu.nl o.i.d. te checken? 

 

Als je gedrag bij je tiener  

wil veranderen, dan is het  

belangrijk om eerst zelf het 

goede voorbeeld te geven. 



Goede 

voorbeeld geven 
 
 

HOE dan?   

  

Laat zien dat jij – als je even geen zin 

hebt in sport – toch doorgaat en achteraf 

blij en trots op jezelf bent. 

 

 

En het allerbelangrijkste:Wees eerlijk 

naar je tiener. Waarom vind jij iets wel of 

niet goed. Verschuil je dan niet achter 

meningen van anderen. 

 

 
 



   6. De hersens op 
‘uit’ zetten   

 
 

Zet de hersens niet ‘uit’ maar ‘aan’. 

Het ene moment geven onze tieners opeens 

verbazend volwassen reacties en het 

volgende moment doen ze weer iets heel 

ondoordachts. Dat heeft alles te maken met 

het brein dat nog in ontwikkeling is. 

 

Vanwege onze angst dat ze in zeven sloten 

tegelijk lopen en risicovolle, domme dingen 

uithalen, vertellen we onze tieners vaak wat 

ze wel en niet moeten doen. Onze tieners 

ervaren dat als preken. We zetten hun 

hersens op ‘uit’ 

‘ Ohh daar komt weer zo’n preek’ 

 

We kunnen hen helpen om doordachte 

keuzes te maken. We zetten 

hun de hersens op ‘aan’ door 

vragen te stellen en  

hen zelf oplossingen  

te laten bedenken. 



Niet de hersens 

op ‘uit’ zetten  
 

HOE dan?  

  

Niet zo: 

‘Weet je wat je moet doen? Als je nu eens 

een gesprek met je trainer aangaat en 

hem vertelt dat je volleybal zo saai vindt, 

dan gaat hij vast de trainingen wel leuker 

maken.’ 

 

We willen als ouders zo graag helpen en 

goede adviezen geven, met de beste 

bedoelingen. Vaak stuit dit alleen maar op 

weerstand bij onze tieners. En het helpt 

hen ook niet om zelf verantwoordelijkheid 

te nemen voor hun problemen. 

 

Wat dan wel? De hersens op ‘aan’. 

Luister eerst naar de onvrede of behoefte 

van je tiener en zoek dan vervolgens 

samen naar een oplossing. 

 

 

 

 



  
Hoe ging het bij mij?  

 
 

Daarom schreef ik het boek luisteren naar pubers.                      
Dit Ebook is een hele korte introductie daarop.  

Kijk op blz. 18 voor de inhoudsopgave van mijn boek 

Toen ik na mijn studie Orthopedagogiek 

moeder werd, dacht ik dat opvoeden een 

makkie zou zijn. Dat viel even vies tegen.  

Ik worstelde me door de onderlinge ruzies,  

niet luisteren, driftbuien, niet mee willen helpen 

en brutale monden heen. De theorie was mooi,  

maar HOE doe je dat nou in de praktijk?! 

 

Een schot in de roos was voor mij de  

zes bouwstenen van de Gordon®- 

communicatiemethode. Het gaf mij handvatten 

om met meer plezier op te voeden.  

 

                    De puber-tijd met mijn kinderen   

                    was naast een heftige ook een  

                    hele waardevolle periode.  

 

Met de 6 bouwstenen kwamen we er altijd weer 

uit. En dat gun ik andere ouders ook. 

 



 

 

 

Wil je meer lezen, bestel dan Luisteren naar pubers   

In dit praktische boek lees je informatie over het  

puberbrein, minder strijd in zes stappen en waarom  

pubers doen zoals ze doen.  

 

Met andere ouders sparren?  

Stel dan een vraag in de Facebook community  

of kom naar een (online) open puber koffie. 

Of doe mee met een van mijn workshops of cursus  

‘Met minder strijd door de puber-tijd’.  

Want echt, je bent niet de enige die het lastig vindt.  

 

Het is mijn missie om ouders te helpen model te  

staan voor respectvolle communicatie en effectieve 

conflictoplossing en zo bij te dragen aan minder  

strijd in gezinnen EN aan een betere wereld.  

Het is mijn overtuiging dat als jij start met anders 

communiceren, jouw tiener anders gaat reageren,  

waardoor het een stuk gezelliger wordt thuis.  

Een workshop of training kan echt het verschil  

      maken in jouw relatie met je tiener.  

                     Zie Agenda: 

  
 
 

 

Meer lezen of doen? 

 

https://kalhorncoaching.nl/publicaties/boek-luisteren-naar-pubers/
http://www.facebook.com/groups/luisterennaarpubers/
http://www.facebook.com/groups/luisterennaarpubers/
http://www.facebook.com/groups/luisterennaarpubers/
http://www.facebook.com/groups/luisterennaarpubers/
https://kalhorncoaching.nl/gratis/open-puberkoffie/
https://kalhorncoaching.nl/aanbod/opvoeding/
https://kalhorncoaching.nl/aanbod/opvoeding/
https://kalhorncoaching.nl/aanbod/opvoeding/
https://kalhorncoaching.nl/aanbod/opvoeding/
https://kalhorncoaching.nl/aanbod/opvoeding/themabijeenkomsten/
https://kalhorncoaching.nl/agenda/
https://kalhorncoaching.nl/publicaties/boek-luisteren-naar-pubers/
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