PROCES HERSTELCIRKEL
INDIVIDUEEL
Voor ieder
• Wat is er gebeurd?
• Wat betekent dit
voor jou?
• Wie zijn er nodig?
• Wil je verder?
SAMEN
Speciale dialoogvorm
voor ieder
• Aan wie wil je wat
zeggen?
• Wat wilde je bereiken?
• Wat willen jullie dat er
nu gebeurt (om verder
te kunnen)?
SAMEN
Speciale dialoogvorm voor ieder
• Hoe is het nu met je
• Aan wie wil je wat
zeggen over de
afspraken
• Vieren, en/of
is er nog iets nodig?
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Conﬂicten bewust oppakken
WIE ZĲN WE
Wij zijn een gepassioneerde groep die
zich inzet voor een wereld waarin mensen
gehoord en gezien worden, ook in tijden
waarin dat moeilijk is. Zoals na een ruzie
of een andere heftige gebeurtenis
waardoor er iets is beschadigd of
verloren gegaan. Dat kan gaan om tastbare zaken zoals eigendommen, of om
minder tastbare zaken als vertrouwen,
veiligheid, respect. Wij kunnen in zo’n
geval een Herstelcirkel begeleiden.
WAT DOEN WE
• Als zich zo’n heftige gebeurtenis
heeft voorgedaan begeleiden wij de
betrokkenen - op aanvraag - bij een
uitwisseling over
- wat er is gebeurd
- wat het effect is op alle betrokkenen
- wat betrokkenen aanbieden en
nodig hebben om verder te kunnen.
Wij noemen dat proces Herstelcirkels.
• We leiden gemeenschappen op om
Herstelcirkels structureel toe te passen.
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VOOR WIE DOEN WE DAT
Voor scholen, verenigingen, organisaties,
gezinnen, teams, kerken, politieke
partijen, startups, besturen, vrijwilligersclubs, families en samenwerkingsverbanden.
Kortom, voor alle gemeenschappen
die conﬂicten duurzaam en effectief
met elkaar willen oppakken.
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ENTHOUSIAST?
Wil je dit proces graag leren begeleiden? Dat kan door naar een training te
komen en je bij een oefengroep aan te
sluiten. Voor meer informatie graag een
mail naar herstelcirkels@gmail.com
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