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Checklist Logische Consequenties 
 
De logische consequentie-aanpak is bedoeld voor de uitzonderlijke situaties waarin je iemand 
herhaald ongewenst gedrag vertoont of acuut sterk grensoverschrijdend gedrag heeft 
vertoond. In die situaties is het noodzakelijk om een logische consequentie te verbinden aan 
het gedrag, met als doel het ontstane probleem op te lossen of te zorgen dat het probleem niet 
opnieuw gaat ontstaan. 

 
 
1. Vul de onderstaande checklist eerst voor jezelf in. (Zet vinkjes in de kolommen) 
 
Onderdelen de logische consequentie-aanpak Doe ik al Wil ik meer gaan 

doen 
1. Ik formuleer de logische consequentie in 

functionele termen 
  

2. Ik verhelder hoe de logische consequentie 
gerelateerd is aan het oplossen van het ontstane 
probleem of het voorkomen van het opnieuw 
optreden van het probleem 

  

3. Indien mogelijk geef ik de persoon de 
verantwoordelijkheid voor het oplossen van het 
probleem dat veroorzaakt is door zijn 
ongewenste gedrag 

  

4. Ik denk na over het perspectief dat ik de persoon 
kan bieden nadat de logische consequentie is 
doorgevoerd 

  

5. Ik zorg dat ik het mandaat heb van mijn eigen 
leidinggevenden en collega’s om de logische 
consequentie door te voeren 

  

6. Tijdens het gesprek vertel ik direct wat de 
logische consequentie is 

  

7. Ik gebruik eventueel stuurvragen die erop 
gericht zijn dat de persoon onderdeel wordt van 
de oplossing van de problemen die hij heeft 
veroorzaakt 

  

8. Ik reageer begripvol op eventuele 
tegenwerpingen en bezwaren van de medewerker 

  

9. Ik vermijd geïrriteerdheid en een autoritaire 
houding, maar blijf duidelijk en houdt vast aan 
de logische consequentie 

  

10. Ik toon begrip als de ander aangeeft de logische 
consequentie niet prettig te vinden 

  

11. Ik maak duidelijke vervolgafspraken   

Dingen die je beter niet kunt doen Het lukt mij 
al dit niet te 
doen 

Ik wil erop letten dit 
minder te gaan doen 

12. Tijdens het gesprek geef ik persoonlijke kritiek 
en val ik de persoon aan 

  

13. Ik ben boos en geïrriteerd in het gesprek   

14. Ik straf de ander omdat ik hem wil laten boeten 
voor wat hij heeft gedaan 
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15. Ik blijf uitleggen waarom het zo belangrijk is dat 
het ongewenste gedrag stopt 

  

16. Ik grijp niet in, in de hoop dat het gedrag vanzelf 
stopt 

  

 
2. Bespreek met elkaar wat je hebt ingevuld.  

• Leg uit welke 1 of 2 dingen er bij jou in kolom 2 uitspringen en hoe die jou al lukken 

• Leg uit welke 1 of 2 dingen er bij jou in kolom 3 uitspringen en hoe je hoe je hier een 
eerste stap vooruit in wilt gaan zetten 

 
 
3. Wat neem je je voor om te gaan doen naar aanleiding van deze oefening? 

•   

•   

 
 
 

 


