
stimuleert bevlogenheid 
in opvoeding en 

onderwijs

Herstelgericht werken met de 
Sorrybox

Eric.beke@survivalacademie.be



Eric Beke

• Orthopedagoog in Medisch 
Pedagogisch Centrum Terbank
Heverlee

• Trajectcoördinatie en 
schoolbegeleiding van kinderen 
en jongeren met ernstige 
gedrags- en emotionele 
problemen

• Project Leerkracht- veerkracht

• Tander (Type 3 Anders)

• CVO docent vak “Zelfhantering”

• www.sorrybox.be

• Vorming, training, coaching
• coördinator Survivalacademie
• Externe schoolcoach

Bijberoep:

Brugwerker Onderwijs- Welzijn
Initiatiefnemer Survivalacademie

Stress en burn-out coach 

http://www.sorrybox.be/


Opvoedingsondersteuning

Depressie

Therapie

coaching

bevlogenheid

Zelfzorg
stressmanagment

© eric.beke@survivalacademie.be

Burn-outBore out



Verhaal van Matthias 

• 14 jaar

• hechtingsproblemen

• Licht-matig verstandelijke beperking

• School Terbank

• Regelmatig woedebuien



http://www.sorrybox.be/v2/brief/index.php


Herstelmethodieken verzameld op een 
digitale plaats

http://www.sorrybox.be/


Storend gedrag

Hoe oplossen?

Hoe 
sanctioneren?

Hoe begrijpen?

Hoe voorkomen?

Hoe mee omgaan?

Hoe relatie herstellen?



Visie en principes achter de Sorrybox

• Geweldloze communicatie 

• Herstelgericht werken

• Mentaliseren volgens sociaal-emotionele 
leeftijd, soms nood aan plaatsvervangend 
herstel 



• Filmpje escalatie gedrag meisje

Conflict rond vader







Geweldloze communicatie

- Elk gedrag wordt gestuurd vanuit 
een behoefte

- De kern van geweldloze 
communicatie is het begrijpen 
van elkaars behoefte.

(Marshall Rosenberg)





Gedachten
Menselijk brein

Emoties
Limbisch systeem
Zoogdierenbrein

basale functies
reptielenbrein



dader slachtoffer

Gedachten

Gevoelens

Gedrag

Gedachten

Gevoelens

Gedrag



dader slachtoffer



dader slachtoffer





Principes van herstelgericht werken

• Focus op schade

• Interactief en verbindend proces

• Verantwoordelijkheid

• Uitdrukken van gevoelens



dader slachtoffer



dader slachtoffer
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Het geheim van het Sorrybrein



Begeleider Kind
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(Eric Beke, Sorry-academie)



Begeleider, 
leerkracht,coach

Kind
jongere

Cliënt met lage SEO
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Plaatsvervangend herstel bij cliënten met een lage SEO (Eric Beke, Sorry-academie)
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Herstelbeleid  vs Sanctiebeleid



Steun (zorg)

Controle (structuur)

Bestraffen 
(autoritair)

AAN

Verwaarlozen 
(onverschillig)

NIET

Herstellen 
(gezaghebbend)

MET

Toelaten 
(bemoederen)

VOOR

Sociale discipline window (Wachtel)





Gedachten
Menselijk brein

Emoties, behoeften
Zoogdierenbrein

Basale functies
reptielenbrein

De kern van geweldloze communicatie 
is het begrijpen van elkaars behoefte.



begeleider kind

Gedachten

Gevoelens

Gedrag

Gedachten

Gevoelens

Gedrag



begeleider kind



begeleider kind



begeleider kind



begeleider kind



begeleider kind



begeleider kind
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(Eric Beke, Sorry-academie)



Begeleider, 
leerkracht,coach

Kind
jongere

Cliënt met lage SEO
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Plaatsvervangend herstel bij cliënten met een lage SEO (Eric Beke, Sorry-academie)



begeleider kind
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Wanneer heb je dit schema zelf al zo toegepast? 



10 basisprincipes voor een 
goed herstelbeleid

1. Zelfzorg als de basisvoorwaarde voor voldoende 
veerkracht

2. De organisatie als partner
3. Het team als veilige thuishaven
4. Werk 80 % rond basisveiligheid en inperken risicofactoren
5. Waakzame zorg: beperk het groepsgebeuren en wees nabij
6. Bekijk een crisis vanuit het hersenhandmodel
7. Smeed het ijzer als het koud is
8. Reconstrueer de tijdlijn samen met de jongere
9. Herstel de relatie rekening houdende met de SEO
10. Zorg voor ontmoeting en verbinding met voldoende 

aandacht voor de schade en de wederzijdse gevoelens

© eric.beke@survivalacademie.be



10 basisprincipes voor een 
goed herstelbeleid

1. Zelfzorg als de basisvoorwaarde voor voldoende veerkracht
2. De organisatie als partner
3. Het team als veilige thuishaven
4. Werk 80 % rond basisveiligheid en inperken risicofactoren
5. Waakzame zorg: beperk het groepsgebeuren en wees nabij
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7. Smeed het ijzer als het koud is
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10. Zorg voor ontmoeting en verbinding met voldoende 

aandacht voor de schade en de wederzijdse gevoelens
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SEO (sociaal-emotionele ontwikkeling) 
als pedagogisch vertrekpunt



Herstelmethodieken verzameld op een 
digitale plaats

http://www.sorrybox.be/


Methodieken Sorrybox

• om herstelvaardigheden ontwikkelen

• om samen met de jongere stil te staan

• om het goed te maken

• om te reflecteren met collega’s

• om een herstelbeleid te ontwikkelen

Onderverdeeld

Naar leeftijd
Naar ontwikkelingsniveau









Info@sorrybox.be

Eric.beke@sorry-academie.be

mailto:Info@sorrybox.be
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