
 

 

JAARVERSLAG 2021         april 2022 
 
Stichting Herstelcirkels Nederland 
In 2021 telde de stichting vier bestuursleden.  
 
Activiteiten van het bestuur 
Het bestuur heeft in 2021 zes keer vergaderd, waarvan vijf keer via Zoom vanwege de 
Corona pandemie. Daarnaast heeft het bestuur twee online-trainingen gevolgd om de eigen 
basistrainingen voor begeleiders van herstelcirkels om te vormen tot online-trainingen, met 
een beknoptere kennisoverdracht en online te realiseren oefeningen. 
 
In de reguliere vergaderingen is gesproken over:  
- het voorbereiden van een online-training, het begeleiden van cirkels en de oefengroepen, 

het uitwisselen van ervaringen; de noodzaak van het borgen van continuïteit, door 
nieuwe (jongere) bestuursleden aan te trekken; het belang van kennismaken en 
samenwerken met andere groepen en organisaties in het herstelgerichte veld.  

- WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen - treedt in werking miv 1 juli 2021. 
- het boekje over HC’s van Gonnie Bas. Uiteindelijk is besloten dat er zodanig 

voortschrijdend inzicht en leren is, dat onze eigen hand-out beter voldoet als naslagwerk. 
Mogelijk later te illustreren; 

- De film. We stellen vast dat deze de ‘technische kant’ van HC’s goed weergeeft maar de 
‘ziel’ mist. We zullen het filmpje gebruiken in trainingen en op de site plaatsen (dit laatste 
lukt niet i.v.m. de grootte van het bestand).  

 
Oefengroepen 
De oefengroepen in Amsterdam zijn samengevoegd tot één groep en deze loopt goed. In 
2021 is er een wachtlijst. De groep in Den Bosch is tot de zomervakantie regelmatig bij elkaar 
gekomen. De oefengroep Regio Utrecht heeft een kleine kern van trouwe deelnemers en 
loopt redelijk. In Den Bosch en Utrecht hebben de begeleiders zorg over het gegeven dat de 
groep erg aan de begeleiders ‘hangt’. Jannie is mede daarom na de zomer gestopt met 
begeleiden van deze groep; de leiding is nu overgenomen door andere groepsleden. 
 
Begeleiden van Herstelcirkels 
Er zijn in 2021 een aantal Herstelcirkels begeleid: in een eco-dorp, op diverse scholen, in een 
team en in de familiesfeer. Een enkel herstelcirkel-proces vond geheel online plaats.  
 
Trainingen en workshops 
Er is een online-training van vier dagdelen voorbereid door Carla en Charlotte. Deze training 
is niet doorgegaan: de meeste mensen wilden toch liever wachten totdat ‘live’ trainen weer 
mogelijk was.  
Carla heeft een opzet voor een jaartraining gemaakt. Deze wordt nog verder verbreed. Anke 
heeft oefeningen verzameld.  
 
Voor een verdere verspreiding van de methode van Herstelcirkels en ter verdieping bij 
mensen die er kennis mee maakten, hebben de bestuursleden trainingen en workshops 
gegeven.  
 



 

 

 
In dit verslagjaar waren dat: 
- 1 x tweedaagse introductietraining in Groenekan Utrecht. 
- 2 x gastcollege Herstelcirkels Hogeschool Leiden 
- 1 x presentatie op (online) training van European Forum for Restorative Justice 
- 1 x presentatie in PI Vught in het kader van de Themaweken voor het personeel 
 
In verband met de lockdown zijn andere activiteiten niet doorgegaan. 
 
Vooruitblik 
De Stichting zal zich in 2022 concentreren op continuïteit door het werven van nieuwe 
bestuursleden en netwerken dan wel samenwerking zoeken in het herstelgerichte veld. 
Daarnaast blijven we Herstelcirkels en het installeren van Herstelsystemen begeleiden, 
oefengroepen ondersteunen en Herstelcirkels meer bekendheid geven.  
Mogelijk wordt er een nieuwe landelijke online-oefengroep opgericht en een online 
intervisie-groep gestart. 
 
 


