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Stichting Herstelcirkels Nederland
In 2020 telde de stichting vier bestuursleden.
Activiteiten van het bestuur
Het bestuur heeft in 2020 zeven keer vergaderd. I.v.m. de Corona pandemie zijn de meeste
vergaderingen niet live maar via Zoom gehouden. De onderwerpen die aan de orde kwamen
hadden betrekking op:

- het voorbereiden van workshops en trainingen, het begeleiden van cirkels en de oefengroepen,
het uitwisselen van ervaringen;

- het leren omgaan met de lockdown en de aanpassingen die nodig zijn, met name om meer online
te trainen en HC's te begeleiden. De oefengroepen hebben de omslag goed doorstaan, na het
overwinnen van enkele uitdagingen;

- het starten met een training over online-trainen;
- het samen verder bewerken van het boekje over HC’s, met als doel dit opnieuw uit te geven ten
behoeve van mensen die de trainingen volgen en/of in Herstelcirkels geïnteresseerd zijn.
Mogelijk later te illustreren;

- er is een korte film (van 5 minuten) gemaakt over Herstelcirkels, bedoeld om te tonen tijdens
presentaties en trainingen en eventueel te plaatsen op de site.

Oefengroepen
De oefengroepen in Amsterdam (2 groepen) en Den Bosch zijn regelmatig bij elkaar gekomen. De
oefengroep Regio Utrecht heeft na de trainingen meer mensen erbij gekregen en loopt nu goed.
Begeleiden van Herstelcirkels
Er zijn in 2020 Voorcirkels gehouden en in een aantal gevallen ook Herstelcirkels begeleid: op een
vmbo-school, in een zen-sangha, onder collega’s, binnen families, onder vriendinnen, tussen buren
en binnen 2 oefengroepen.
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:
Introductietrainingen
- 2 x tweedaagse in Groenekan Utrecht.
In verband met de lockdown zijn andere activiteiten niet doorgegaan.
Vooruitblik
De Stichting beoogt in 2021 wederom Herstelcirkels te begeleiden, het installeren van
Herstelsystemen te begeleiden, de oefengroepen te ondersteunen en Herstelcirkels meer
bekendheid te geven. Speciale focus ligt op het organiseren van online trainingen/events.
Mogelijk wordt er een nieuwe landelijke online-oefengroep opgericht en een online intervisie-groep
gestart.
De stichting zoekt t.z.t. uitbreiding met 1 of meer nieuwe bestuursleden.

