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De analoge sorrybox 
Wat 
Analoog ontmoet digitaal: Het beste van beide werelden! OBC De Waai ontwikkelde de analoge 

sorrybox om hun herstelbeleid te verankeren in de werking. In de doos zitten standaard enkele 

beleidsdocumenten.  Elke leefgroep gaat met zijn doos aan de slag en vult die aan met eigen 

hulpmiddelen, afhankelijk van hun specifieke noden.   

Werkwijze:  
Maak zelf een echte sorrydoos! 

Hoewel er in de leefgroepen van het OBC soms herstel plaats vond, was dit nog te weinig verankerd.  

Ze geloven dat herstel altijd kan plaatsvinden en dus een preventief karakter heeft. Daarom zet het 

OBC in 2017 volop in op herstel.  

De werkgroep ontwikkelde allerlei beleidsdocumenten. Om de begeleiders handvaten te geven en de 

beleidsteksten daadwerkelijk te doen leven in de hoofden, handen en harten van de leefgroep 

bedachten ze de sorrybox. In deze kartonnen doos zitten alle procedures die gelden voor alle 

leefgroep van het OBC en nog ander materiaal: 

• visietekst/procedure 

• methodieken: powerpoint LSCI, probleemspeurder (visueel LSCI-gesprek voeren, waarbij de 

laatste vraag focust op herstel 

• herstelactiviteiten: zowel reflecteren over zinvolle acties als lijst van mogelijke herstelacties. 

Denk hierbij aan klusjes, een dienst overnemen,… 

• Reflectie in team: ICOBA reflectie-instrumenten  

Elke leefgroep kreeg de opdracht om de doos aan te vullen met allerlei hulpmiddelen die ze al 

gebruiken of willen gebruiken. Daarnaast is er in iedere leefgroep een begeleider die herstelgericht 

werken zal vasthouden en op de agenda van de teamvergadering plaatst.  

Het OBC deelt 3 teksten uit hun analoge sorrybox, in bijlage:  

De probleemspeurder is een hulpmiddel om samen met de jongere zijn gedachten te verwoorden en 

een tijdlijn van de gebeurtenissen op te stellen. Aan de hand van 4 vragen kan de jongere inzicht 

krijgen in de gebeurtenissen  en kan hij aangeven hoe hij denkt dat het incident/conflict opgelost kan 

worden. De probleemspeurder  is geïnspireerd op het LSCI model en kan met pictogrammen ook 

dienen voor  jongeren die zich verbaal niet of moeilijk kunnen uitdrukken. Een beschrijving van de 

methodiek  en alle invulbladen vind je in bijlage.  De probleemspeurder kan ook door ouders gebruikt 

worden.  

De procedure rond sanctioneren en herstel: de procedure en de samenvatting op A3 formaat. OBC 

De Waai ontwikkelde een procedure waarbij incidenten worden onderverdeeld in 3 types: 1 lichte 

incidenten, 2 matige incidenten en 3 ernstige incidenten. Bij elk type incident of een herhaling van dit 

type incident worden acties beschreven. Alsook het doel van deze acties, wie er verantwoordelijk 

voor is en hoe de incidenten gerapporteerd worden. 
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Bronnen (url, auteur,…): 
OBC De Waai, Waaistraat 6, 9900 Eeklo - 09/377 46 15  

Bijlages: 
• De probleemspeurder 

• De probleemspeurder invulblad 

• De probleemspeurder blad met picto’s 

• Procedure herstellen en sanctioneren 

• Samenvatting procedure herstellen en sanctioneren 

 

 
 

http://www.sorrybox.be/blok/_uploads/library/390/attachments/sb-AnalogeSorrybox_HulpmiddelLSCIgesprek_probleemspeurder.pdf
http://www.sorrybox.be/blok/_uploads/library/390/attachments/sb-AnalogeSorrybox_Probleemspeurder_invulblad.pdf
http://www.sorrybox.be/blok/_uploads/library/390/attachments/sb-AnalogeSorrybox_probleemspeurderpicto's.pdf
http://www.sorrybox.be/blok/_uploads/library/390/attachments/sb-AnalogeSorrybox_Procedure_sanctioneren&herstellen.pdf
http://www.sorrybox.be/blok/_uploads/library/390/attachments/sb-AnalogeSorrybox_Samenvatting_procedure_sanctioneren&herstellen.pdf

