
 
 
 

BELONINGEN CONSEQUENTIES 
• Vrije tijds items 

• Kleding/ schoenen 

• Contact met vrienden 

• Toegang tot ‘safe house- time out plek’ 

• Mogen winkelen 

• Naar de bioscoop 

• Brommercertificaat/ -lessen 

• Transport 

• Eigen mobieltje 

• Meer belminuten 

• Meer zakgeld 

• Eigen kamer in huis 

• Buskaart 

 

• Verwijder alle spullen van zijn kamer, 

behalve matras. 

• Verlies van vrije tijds items (playstation, 

mp3 speler, tv etc.) 

• Innemen kleding 

• Geen contact met vrienden 

• Geef hem/haar een pieper, maar geef 

niet het nummer. 

• 24-7 supervisie door volwassene  

• Geen telefoongebruik 

• Schoenen wegnemen 

• Posters ophangen waarop jongere als 

vermist wordt aangegeven 

• Contact opnemen met hun wegloopadres 

en het hier minder prettig maken 

• Alarm(bellen) op het huis- laat het kind 

hiervoor betalen 

• Hang ‘te huur/ te koop’ bord op. 

• Beprk toegang tot sloten van het huis. 

• Alternatiev toezichthouders (behalve 

ouders zelf). 

• Bewegingslicht buiten hangen. 

• altijd wegbrengen en ophalen (o.a. naar 

school). 

• Spullen wegnemen van de slaapkamer. 

• wegnemen van niet essentiële voeding 

(zoals snoep). 

• Deuren op slot doen na de thuiskomtijd. 

Zo moet ene jongere kloppen wil hij/zij 

nog binnen kunnen komen 

• Voor het wegsluipen ‘s nachts: ouders 

slapen in het bed van de jongere 

• Banden van de fiets/brommer halen 
 

Weglopen 



 
 
 

BELONINGEN CONSEQUENTIES 
• “normaal bel ik je, maar vandaag niet” : 

ouders controleren vandaag niet 

• Vervbale complimentjes en eerlijkheid 

• Minder (huishoudelijke) taakjes. 

• Telefoon privileges (bijv. meer gebruik 

van telefoon) 

• Extra tijd om met vrienden door te 

brengen 

• Extra tijd om in het winkelcentrum / 

bioscoop door te brengen 

• Extra punten voor het puntensysteem 

(plusje op de aftekenlijst) 

• Ouders betalen een uitje 

• Meer computer / tv tijd 

• Jongere mag naar buiten zonder 

continue gecontroleerd te worden. 

•  

• Ouders verlenen geen gunst meer m.b.t. 

een tijdslimiet. 

•  Verbale consequentie “je verliest mijn 

vertrouwen” 

• Verliezen van privileges rondom de 

activiteit waarover ze hebben gelogen 

• Controleer alle informatie 

• Link de frequentie van het liegen aan 

consequenties (meer liegen, meer 

consequenties) 

• Verplicht tijd doorbrengen met de ouder 

• Inevntariseer de eigendommen 

• Minder computer/tv tijd 

• “Uitzitten” van een straf 

• Lieg-pot: elke keer dat een jongere liegt 

moet hij/zij geld in ene potje doen. 

•  
 

Liegen 



 
 
 

BELONINGEN  CONSEQUENTIES 
• Verbale belonging (complimentjes) 

• Extra tijd met de ouder 

• Kanaliseer de agressie (judo, 

veachtsport) 

• Time-out van de van de 

broertjes/zusjes/ de persoon naar wie 

de jongere agressief is. 

• Extra tijd om vrij te besteden 

• Lidmaatschap van een (sport)club 

• Boksbal 

• Dagboek 

• Geld 

 

 

• Time-out. 

• Excuus brief m.b.t. het gedrag 

• Verbale presentatie 

• Huishoudelijke taken 

• (huishoudelijke) taken van diegene naar 

wie de jongere agressief was overnemen 

• Kamer op slot doen en de jongere buiten 

sluiten 

• Onderzoeksproject 

• Rollenspelen, oefenen van het nemen van 

een time-out 

• Oefenen met positieve gedachten 

• Lijst maken met voorbeelden van 

positieve woorden 

• Verwijderen van alle niet essentiele 

voorwerpen (uit bijv. slaapkamer) 

• “Uitzitten”van de straf. 

• Beperkte toegang tot slaapkamer 

•  
 

Fysieke/ verbale agressie 



 
 
 

Beloningen Consequenties 
• Contact met vrienden onder toezicht 

• Toegang tot internet, stereo, 

spelcomputer etc. 

• Meer tijd door te brengen met positieve 

vrienden 

• Meer tijd met ouders 

• Toegang tot de telefoon 

• Ouders voorzien in favoriete snack/ 

snoep 

• Vrienden thuis uitnodigen voor een 

“feestje” 

• Gestructureerde vrije tij 

• Later thuis mogen komen 

• Akkoord gaan met speciale evenementen 

  

 

 

• Inhouden van tv/computer, stereo, 

internet 

• Inhouden zakgeld, brommer e.d. 

• Ouders zoeken contact met vrienden 

• Ouders volgen de jongere 

• Innemen van telefoon (tijd) 

• Vroeger thuis moeten komen 

• Innemen van fiets, brommer, OV kaart, 

skatebord etc. 

• Taakstaf in een bejaarden tehuis 

• Invullen van een logboek 

• Invullen van de vrienden lijst (4W’s / 

contact sheet) 

 

 

Contact met negatieve vrienden 



 
 
 

BELONINGEN CONSEQUENTIES 
• Verdienen van rijbewijs 

• verdienen van meer telefoontijd. 

• Meer tijd doorbrengen met oduers. 

• Geld als beloning. 

• Meer tijd met vrienden. 

• Minder huishoudelijke taakjes, dagje 

vrij van taken. 

• Junk food. 

• Speciale kleding. 

• CD’s/muziek. 

• Geld verdienen om schuld zo te 

verminderen. 

• Geld op spaarrekening. 

• Financiele hulp bij brommerverzekering 

 

• Verlies van telefoontijd  

• Mobiel innemen. 

• Bij ouders blijven zitten tot de regel 

gevolgd wordt. 

• Thuis blijven tot de regel gevolgd wordt. 

• Geen junk food. 

• Verlies van CD’s, Steroe, TV, 

spelcomputer etc.. 

• Weghalen van posters, kleding van de 

kamer, etc. 

• weghalen van een item per gebroken 

regel. 

• Toegang tot maar 1 set bestek en bord, 

beker (voor niet willen afwassen). 

• Weigeren de was te doen. 

• Ouders voorzien alleen in het 

noodzakelijke en verwijderen al het 

extra’s 

 

 
 

Niet luisteren naar de huisregels 



 
 
 

BELONINGEN CONSEQUENTIES 
• Familie activiteit 

• Verbale belonging (complimentjes) 

• Geld verdienen uit de vloek-pot 

• Geld voor rijlessen 

•  

•  

• Stop zetten van familie activiteit 

• Ouders lopen (even) weg 

• Ouders negeren het gedrag 

• Deur uit de ophangingen verwijderen 

• Maak een vloek-pot (elke keer date en 

jongere vloekt moet hij/zij er geld 

indoen) 

• Grotere consequenties voor herhalend 

vloeken 

• Een ding weggeven om te compenseren 

voor het schelden. 

• (huishoudelijke) taken: bijv. auto wassen 

•  

•  
 
 
 

Houding en aanspreken 



 
 
 
 

Beloningen Straffen/consequenties 
• Parfum, lotion, producten voor de 

persoonlijke verzorging kopen; 

• Kleding en schoenen kopen; 

• Andere dingen kopen die de jongere leuk 

vindt, (kan ook activiteit zijn) 

• Extra tijd met vriend(in) door mogen 

brengen; 

• Merkproducten of cadeaubonnen geven; 

meegaan om te kopen; 

• Tijd bij schoonheidsspecialist (in 

opleiding); 

• Langer gebruik mogen maken van 

scooter; 

• Een piercing betalen. 

• Privileges ontzeggen; 

• Spullen wegnemen waar jongere op 

gesteld is; 

• Make-up, lotions, föhn, parfum etc. 

wegnemen; 

• Kleding wegnemen en jongere niet meer 

zelf laten kiezen, maar een stel kleding 

klaarleggen; 

• Jongere niet wegbrengen, geen 

telefoonrechten, geen snacks etc.; 

• Ouders aan de kinderen laten vertellen 

(en laten zien) welke ziektes je kunt 

krijgen door slechte hygiëne; 

• Jongere lichamelijk laten onderzoeken; 

• Jongere dwingen om als vrijwilliger te 

werken bij daklozenopvang; 

• Jongere dwingen om film over hygiëne te 

kijken waar ouders bij zijn; 

• Piercing weg laten halen. 

 
 

Slechte hygiëne 



 
 
 

Beloningen Straffen/consequenties 
• Positieve aandacht van volwassenen; 

• Jongere mag deelnemen aan 

evenementen; 

• Versoepeling van supervisie; 

• Ouders betalen privileges; 

• Jongere mag vriend uitnodigen; 

• (afgepakte) spullen terugverdienen; 

• verbale complimenten; 

• spectrum van activiteiten verbreden. 

• jongere moet zelf “luxe-artikelen” 

betalen (make-up, snacks etc.); 

• het negeren van jongeren; 

• supervisie intensiveren (voor 

dreigementen van weglopen of 

zelfmoord); 

• ouders lopen weg; 

• kind vervangt/vergoedt beschadigde 

spullen; 

• alle spullen van de kamer halen, behalve 

het matras; 

• wegnemen van geweldadige materialen; 

• begrijpen wat er in de wet staat over 

deze bedreigingen. Een opstel schrijven 

over deze materie. 
 

Bedreigingen 



 
 
 
 

Beloningen Straffen/consequenties 
• Verbale complimenten / erkenning; 

• Meer vrije tijd; 

• Materialistische zaken verdienen; 

• Versoepelde monitoring – minder 

urinecontrole; 

• Deelname in pro-sociale activiteiten; 

• Meer tijd met ouder; 

• Lidmaatschap bij een fitnessclub – 

volwassene beheert de kaart; 

• Keuzes verbreden. 

• Tijd met vrienden = onder supervisie van 

ouders; 

• Ouders doorzoeken kamer; 

• De ouders confronteren de jongeren 

waar vrienden bij zijn; 

• Work crew (?), tijd in de gevangenis, 

fysieke arbeid, taakstraf; 

• Minder tijd om leuke dingen te doen met 

vrienden; 

• Jongere moet met ouders naar het 

werk; 

• Jongere betaalt voor urinecontrole 

• Afnemen van mobieltje, MSN etc. 

• Wegnemen van deur uit kamer; 

• Bijwonen van een MADD-bijeenkomst 

(?); 

• 24 uur per dag onder supervisie; 

• Presentatie aan een groep. 
 

Drug/Alcohol gebruik 



 
 
 

Beloningen Straffen/Consequenties 
• zakgeld / geld verdienen om dingen te 

kopen; 

• ouders kopen een gewenst artikel; 

• ouders brengen jongere weg naar ……; 

• meer vrijheid; 

• meer vertrouwen, minder supervisie 

door ouders; 

• vrije tijd met spullen – de behoefte 

vervangen; 

• extra tijd met een favoriete volwassene; 

• jongere voorzien van extra spullen voor 

favoriete pro-sociale activiteit; 

• verloren spullen terugverdienen. 

• affiches ophangen in lokale winkels; 

• Zakken dichtnaaien; 

• Dagelijkse/wekelijkse kamercheck / 

ouders maken inventaris van spullen op 

kamer van jongere; 

• 24 uur supervisie door volwassene; 

• Jongere schrijft 

verontschuldigingsbrief; 

• Jongere vervangt gestolen item; 

• Jongere moet meer tijd met ouder 

doorbrengen; 

• Jongere moet terugbetalen; 

• Jongere vervult “taakstraf” waar er 

gestolen is; 

• Jongere gaat in gesprek met 

slachtoffer; 

• Alle bezittingen van jongere worden 

afgepakt; 

• Bezittingen van jongere worden aan een 

pandjesbaas/lommerd verkocht; 

• De winkel waar jongere gestolen heeft, 

wordt verzocht de jongere niet meer 

toe te laten; 

• Jongere moet steeds zakken en 

schoenen leeghalen buiten een winkel / 

tassen etc. worden gecontroleerd. 
 
 
 
 
 

Stelen 



 
 
 
 

Beloningen Straffen / Consequenties 
• Toewerken naar een groter privilege 

(een trip, mogen rijden op scooter etc.); 

• Beloningen via school; 

• Verbale aanmoedigingen; 

• Meer vrije tijd; 

• Inbouwen van positieve feedback van 

school / een mooie map of mooi rapport; 

complimenten; 

• Een baantje mogen hebben; 

• Computerspelletjestijd verdienen voor 

de tijd die op school wordt 

doorgebracht. 

• Ouder volgt de lessen samen met de 

jongere / ouder brengt kind naar school; 

• Jongere moet mee naar het werk van 

ouders, of andere onplezierige lokatie; 

• Afnemen van favoriete kleding, televisie, 

telefoon, make-up, föhn, dvd’s etc.; 

• Leerplichtambtenaar thuis laten komen; 

• Afnemen van vrije tijd met vrienden; 

• Extra klusjes; 

• Afnemen van zakgeld; 

• Jongere dwingen om te stoppen met 

zijn/haar baantje; 

• Consequenties via school (nablijven, 

taakstraf etc.); 

• Afnemen van alternatieve activiteiten op 

school / geen tijd met vrienden waarmee 

jongere omgaat als hij/zij spijbelt; 

• Dagelijkse planning en 

voortgangsrapportage; 

• als een spijbelende jongere thuis moet 

blijven: geen TV, geen muziek; 

• vacuüm creëren rond jongere als die niet 

uit bed wil komen; 

• de jongeren laten wekken door de hond. 

Spijbelen 



 
 
 

Beloningen Straffen / consequenties 
• Kind mag zelf weten wanneer hij/zij 

komt of gaat (binnen de tijden); 

• Positieve activiteiten met ouders; 

• Op scooter mogen rijden; 

• Privacy aangaande de tijd dat jongere 

weggaat / toestaan dat jongere langer 

wegblijft; 

• Geld; 

• Extra tijd voor speciale gelegenheden; 

• Alleen weg mogen als ouders wegbrengen 

en halen; 

• Afnemen telefoon; 

• Terugbetalen “double-time” (half uur te 

laat = volgende dag uur eerder thuis); 

• Afnemen make-up, föhn, etc. 

• Bezittingen afnemen; 

• Verkopen van bezittingen (aan 

pandjesbaas/lommerd); 

• Restricties doorvoeren op contact met 

vriend(in) die vaak te laat is; 

• Verloren minuten “terugbetalen” met 

geld of klusjes; 

• Afnemen privileges om op scooter te 

mogen rijden; 

• Jongere een uur eerder wakker maken; 

• Kamer afsluiten op de afgesproken tijd, 

zodat jongere op de bank moet slapen; 

• Jongere dwingen om zich te melden bij 

ouders als hij/zij thuis komt; 

• Blikjes voor de deur zetten; 

• Slapen in het bed van de jongere als hij 

niet thuis is op de afgesproken tijd. 
 

Te laat komen 



 
 
 

Beloningen Straf / Consequenties 
• Brengen en halen van en naar werk. 

• Meer tijd met vrienden. 

• Plan leuke uitjes, etentjes met het gezin 

• Geef extra geld voor luxe dingen. 

• Betaal mee aan vaste lasten. 

• Jongere mag (deel van) verdiende geld 

zelf besteden. 

• Geef kleding voor een 

sollicitatiegesprek.  

• Geef goedkeuring om extra uren / 

onregelmatige uren te werken.  

• Neem jongere mee uit shoppen, geef af 

en toe iets extra’s.  

• Bepaal als ouder een gewilde beloning 

met de jongere en spaar hiervoor.  

• Jongere verdient gebruik van scooter/ 

brommer.  

• Geef benzine. 

• Flexibele tijden van thuiskomen.  

• Haal overdag beddengoed weg. 

• Geef geen zakgeld. 

• Haal luxe artikelen weg (TV / stereo / 

Ipod / computer / sieraden / etc). 

• Kook alleen simple eten, geen extra’s. 

• Geen vrijetijd met vrienden. 

• Geen luxe kleding, make-up, 

haarprodukten, etc. 

• Laat extra klussen doen in en rond huis. 

• Laat klussen doen voor familie, buurt. 

• Ouders betalen geen openbaar vervoer. 

• Ouder begeleid jongere over straat, 

naar school, naar werk. 

• Verplicht de jongere een baan die hij / 

zij niet leuk vindt.   

 

 

Niet willen Werken 



 
 
 

Beloningen  Straf- consequenties 
• Uit mogen gaan met vrienden, meer 

vrijetijd. 

• Telefoon – of televisie privileges. 

• Ongelimiteerd gebruik van beauty 

producten. 

• Traktaties van lekker eten. 

• Meer vertrouwen, minder toezicht. 

• Beloon met sieraden, piercings, kleding. 

• Jongere mag het dagmenu of een 

activiteit kiezen.  

• Mogelijkheid de deur te sluiten voor 

meer privacy. 

• Jongere mag meer controle op een 

activiteit   

• Vergroot het toezicht, blijf bij de 

jongere wanneer medicatie wordt 

ingenomen. 

• Geef geen traktaties of lekkernijen. 

• Geen TV / telefoon. 

• Geen toestemming zonder toezicht naar 

buiten te gaan. 

• Verplicht op kamer blijven. 

• Strengere tijden van thuiskomen. 

• Ouders gaan mee met jongere naar 

afspraken. 

• Verplicht de jongere zich steeds in de 

huiskamer onder toezicht te bevinden. 

• Geef geen mogelijkheid voor overdag 

slapen  

• Maak geen extra lekkere gerechten. 

• Laat iemand op school de jongere onder 

toezicht houden als thuis houden geen 

optie is. 
 

Weigeren medicatie te nemen 



 
 
 

Beloningen  Straf / consequenties 
• Laat de jongere extra privileges zoals 

het gebruik van een mobiel, kleding, 

sieraden verdienen.  

• Jongere verdient privacy tijd. 

• Jongere verdient vertrouwen en 

complimentjes 

• Betaal prosociale activiteiten, eventueel 

met meerdere personen. 

• Nodig het vriendje of vriendinnetje uit 

voor een gezins activiteit.  

• Ouder gaat mee naar vriendje of 

vriendinnetje of deze wordt alleen thuis 

uitgenodigd.  

• Beperkte vrijheid. 

• Jongere moet zich regelmatig laten 

testen en moet eventuele kosten zelf 

betalen . 

• Ouder spreekt met ouder van 

vriendje/vriendinnetje over toezicht.  

• Controleer de kamers, controleer 

telefoongesprekken of MSN-email.  

• Maak kopieen van posters van SOA’s en 

hang die op de kamer van de jongere.  

• Laat de jongere voorlichtingsvideo’s zien 

over SOA’s. 
 

Ongepaste Sexuele activiteiten  



  
 
 
 

Beloningen Straf / consequenties 
• Geef extra kledinggeld of ga mee om 

kleding te kopen.  

• Geef een manicure, pedicure of 

kappersbezoek cadeau (of betaal mee). 

• Koop iets van een favorite merk.  

• Geef meer vrije tijd.  

• Ouders betalen mee aan een piercing or 

oorbellen.  

• Ouders betalen mee aan make-up. 

• Heel veel mondelinge goedkeuring en 

pluimen. 

• Ouders betalen aan een prosociale 

activiteit 

• Geef ongepaste kleding weg. 

• Gooi ongepaste kleding weg. 

• Ouders bepalen wat de jongere draagt.. 

• Ouders bepalen welke sieraden het kind 

draagt, hoe hij of zij het haar doet.  

 

 
 
 
 
 
 

Gepaste kleding / verschijning 



 
 
 
 

Beloningen Straf / Consequenties 
• Uitgebreidere belbundel. 

• Ouyders betalen mee aan rekening. 

• Gelimiteerd gebruik. 

• Zeg abbonnement op. 

• Haal de batterij uit de telefoon, pak 

oplader(s) af 

• Pak de telefoon helemaal af. 

• Laat de jongere betalen voor 

boodschappen.  
 
 
 
 

Overmatig mobiel telefoon gebruik 



 
 
 
 

Beloningen Straffen / Consequenties 
• Vrije tijd te besteden met positieve 

vrienden. 

• Motiveer jongere om te werken en help 

hem of haar te sparen. 

• Vergroot activiteiten met familie of 

een-op-een activiteiten met een favorite 

familie lid (of anderen 

verantwoordelijke volwassene) 

• Omgang met vrienden verbieden. 

• Geef het geld verdiend met de handel 

aan een goed doel (preventie programma 

bijvoorbeeld). 

• Verwijder spullen waarmee drugs 

gebruikt wordt. 

• Controleer regelmatig de kamer van de 

jongeren 

• Verwijder alle persoonlijke spullen en sla 

ze op. 

• Neem alle vrijheid af.  

• Geef geen privileges, zoals telefoon, 

vervoersmiddel anders dan benenwagen.. 

• Neem contact op met alle contacten uit 

de telefoonlijst en vertel ze dat ze op 

een zwarte lijst staan. 

• Vergroot het toezicht op de jongere. 

• Alle drugs-gerelateerde spullen worden 

weggegooid of weggegeven.   

 
 
 

Handelen in drugs 


