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Stichting Herstelcirkels Nederland  
 
 
Begin 2019 telde de stichting 5 bestuursleden. Eén bestuurslid trad om persoonlijke redenen 
af per 16 november 2019. 
De zoektocht naar nieuwe bestuursleden heeft nog geen resultaat gehad. Een kandidaat-
bestuurslid heeft zich teruggetrokken om redenen van tijdgebrek.   
 
Activiteiten van het bestuur 
Het bestuur heeft in 2019 zes keer vergaderd. 
De onderwerpen die aan de orde kwamen hadden voor het merendeel betrekking op het 
voorbereiden van te geven workshops, trainingen en te begeleiden cirkels, en op het 
uitwisselen van ervaringen daarmee. Ook is uitvoerig gesproken over een door een bestuurslid 
gevolgde training van Duke Duchserer. 
 
Oefengroepen 
De oefengroepen in Amsterdam en Den Bosch (2 groepen) zijn regelmatig bij elkaar 
gekomen. De oefengroep Regio Utrecht heeft na de samenvoeging De Bilt/Maarn en Baarn 
moeite gehad om weer op gang te komen en is slechts een enkele keer samengekomen.  
 
Begeleiden van Herstelcirkels 
Er kwamen diverse verzoeken om informatie, dan wel voor het begeleiden van Herstelcirkels. 
Dit gebeurde overwegend via de bestuursleden en leden van de oefengroepen, maar een 
enkele keer ook via de website.   
Er zijn in 2019 Herstelcirkels begeleid tussen familieleden, vrienden, studenten, bij een 
stichting en in een community. 

 
De financiële bijdragen van twee oefengroepen en donaties van drie deelnemers aan een 
training zijn gedoneerd aan de Stichting.  

 
Trainingen en workshops 
Voor een verdere verspreiding van de methode van Herstelcirkels en verdieping bij mensen 
die er kennis mee maakten, hebben de bestuursleden trainingen en workshops gegeven. In dit 
verslagjaar waren dat: 
Introductie Workshops voor  

- Mfam (Nederlandse Vereniging van Familiemediators)  
- Onderwijsconsulenten 
- NMv (Nederlandse Mediators Vereniging)  
- MVZ (Mediators Vereniging Zuid, Den Bosch)  
- Coördinatoren Begeleide Omgangsregeling (BOR) Humanitas 
- Conferentie School en Veiligheid 
- Perspectivity, 

Introductietrainingen  
- voor Shambhala Amsterdam 
- in Kalikalos Griekenland (internationaal) 
- in Groenekan Utrecht.  

En een filmavond ‘Herstel en Verzoening’ voor Hogeschool Avans, Den Bosch. 
 



Verdere activiteiten ter verspreiding van Herstelcirkels 
Er zijn in het verslagjaar flyers gemaakt, naar het voorbeeld van de flyers van Herstelwerk 
Den Bosch. Daarnaast is een banner gemaakt die wordt gebruikt bij presentaties, trainingen en 
workshops.  
 
De Stichting beoogt in 2020 meer Herstelcirkels te begeleiden, het installeren van 
Herstelsystemen te begeleiden, de oefengroepen te ondersteunen en Herstelcirkels meer 
bekendheid te geven. Speciale focus ligt op het zelf organiseren van trainingen/events. 
De stichting zoekt uitbreiding met 1 of meer nieuwe bestuursleden.  


