
Aandachtspunten bij het opstellen van regels en consequenties 
 

De volgorde van werken 
1. Precies het (on-) gewenste gedrag omschrijven: wat is de regel? 
2. Opschrijven hoe vaak het ongewenste gedrag voorkomt. 
3. Een lijst maken van mogelijke beloningen en straffen. 
4. Kiezen van beloningen en straffen. 
5. Beloningen en straffen inzetten als consequentie op gedrag. 
6. “Gaten in het plan” opsporen en dichten. 
7. Een lijst van voorbereidingen maken om het plan te laten werken en afspreken wie 

wat doet. 
8. Regels en consequenties en moment van invoering bespreken met je kind. 
9. Bedenk een goed moment om het plan te evalueren.  

 
Tips bij de stappen 
1. Precies het (on-) gewenste gedrag omschrijven: wat is de regel? 

• Zorg dat er geen discussie kan zijn over wat er nu precies gevraagd wordt. Dus niet: 
Jan moet thuis helpen, maar: Jan moet stofzuigen, afwassen en zijn was in de 
wasmand gooien en de klus is klaar als ik het goedgekeurd heb. 

• Als het kan is het beter om het gedrag te benoemen wat je WEL wilt zien, in plaats 
van wat je niet wilt zien. Soms is dit lastig. 

• De regel, en eigenlijk het hele plan, werkt het best als het gedrag dat je wilt zien, en 
de consequenties, passen bij de leeftijd van je kind. Een jongen van zeventien 
zeggen dat hij na 17.00 uur niet meer weg mag, kan als straf goed werken, maar 
helpt als regel niet bij het maken van vrienden.  

 
2. Opschrijven hoe vaak het ongewenste gedrag voorkomt, zodat je later 

verbeteringen ziet. 
   

3. Een lijst maken van mogelijke beloningen en straffen. 

• Bedenk wat belangrijk is voor je kind. Wat doet hij/zij graag? Wat heeft hij/zij 
graag? Als vuistregel geldt: alles behalve maaltijden, een matras en kleding is luxe. 
Denk bijvoorbeeld aan zakgeld, beltegoed, leuke activiteiten met het gezin, het 
recht om te computeren, het recht om te internetten, luxe spullen op de kamer, het 
recht om kleding zelf te mogen kiezen, naar buiten mogen, later opblijven, een 
vriend(in) uitnodigen om te logeren etc.   

• Een beloning als straf zal natuurlijk pas werken wanneer dit de jongere echt raakt. 
 

4. Kiezen van beloningen en straffen. 

• Maak een volgorde van geschiktheid: wat is je sterkste middel? Die zet je in voor 
de regel die je het belangrijkst vindt. 

 
5. Beloningen en straffen inzetten als consequentie op gedrag. 

• Een goede consequentie: 
o staat in verhouding tot de grootte van de overtreding. 
o beloont positief gedrag (!) en bestraft negatief gedrag. 
o volgt SNEL na de overtreding. 
o laat ruimte voor de jongere om na een misstap snel weer een beloning te 

verdienen (als een jongere pas bijvoorbeeld pas zakgeld krijgt als hij zich 
een hele week aan een regel houdt, heeft hij geen reden meer om dat te 
doen als hij op maandag al de mist in gaat). 

o is heel duidelijk omschreven; iedereen weet precies wat er gaat gebeuren. 
 



6. “Gaten in het plan” opsporen en dichten. 

• Laat de regels aan andere volwassene lezen en vraag of er onduidelijkheden zijn. 

• Stel jezelf verschillende situaties voor: “Wat gebeurt er als….”. 

• Verplaats jezelf in de gedachtewereld van je kind. Wat zou je dan doen om de 
regels te omzeilen? 

 
7. Een lijst van voorbereidingen maken om het plan te laten werken en afspreken  

wie wat doet. 
• Als je weet op welke punten een plan mis kan lopen (stap 5), weet je ook wat 

je kunt doen om dat te voorkomen. (“Ik wist niet hoe laat het was!” is geen 
geldige reden als de jongere een horloge heeft dat werkt. Wie koopt het 
horloge?). 

• Probeer ervoor te zorgen dat niet steeds dezelfde persoon straffen uitdeelt en 
de andere de beloningen.  

• Heb je andere mensen nodig om het plan te laten werken (leraren, trainers, 
familie)? Wie legt contact? 

• Wie controleert of de jongere zich aan de regel houdt als je zelf niet thuis 
bent? Of welke oplossing heb je hiervoor verzonnen?  

 
8. Regels en consequenties en moment van invoering bespreken met je kind. 

• Spreek rustig en in woorden die je kind begrijpt. 

• Als je meerdere regels uit moeten leggen: één voor één.  

• Begin met de positieve consequentie, dan pas de negatieve.  

• Ga geen discussie aan. Natuurlijk beantwoord je de vragen die je kind heeft,  

• maar als het er op neer komt dat hij/zij het er niet mee eens is: discussie 
afkappen. 

• Negeer opmerkingen als “Ik hoef dat geld niet!” “Haal mijn TV maar van de 
kamer, ik geef er niets om.” 

 
9. Evaluatie van het plan.  

• Hoe vaak komt het ongewenste gedrag nu voor?  

• Heb je de voorbereidingen getroffen en je gehouden aan je aandachtspunten 
om het plan te laten werken?   

• Wanneer werden de regels overtreden? Wat was er anders dan anders? Wat 
deed JIJ toen anders dan anders? 

• Zijn er “blinde vlekken” in het plan? Lekken waar je niet aan gedacht hebt? 
 
Om een plan te laten werken 

• wees heel consequent in het toepassen van consequenties; 

• maak alleen uitzonderingen als het echt nodig/wenselijk is, en alleen na overleg van 
je partner; 

• hang de regel zichtbaar op en houd zichtbaar bij hoe het gaat, probeer dit dagelijks 
en steeds op hetzelfde moment te doen; 

• als je negatieve consequenties (straf) toepast: blijf heel rustig en spreek zonder 
emotie. Benoem rustig de consequentie; 

• merk kleine verbeteringen op en geef complimenten als je kind zich aan de regels 
houdt; 

• ga confrontaties niet uit de weg. Natuurlijk is een chagrijnig kind niet leuk, maar 
uiteindelijk pluk je er de vruchten van; 

• Wees als ouderpaar één team!! Voer geen discussies over regels in het bijzijn van  
kinderen, maar zeg dat je het er nog over moet hebben en dat je er nog op terug 
komt. Is dit niet mogelijk: de afspraak die het eerst gemaakt is, geldt. Als de andere 
ouder het er niet mee eens is, heb je het hier later over. Je besluit dan wat jullie in de 
toekomst met een dergelijke situatie doen. 

 


