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Stichting Herstelcirkels Nederland 
In 2022 telde de stichting eerst vier en vanaf medio juli drie bestuursleden.  
 
Activiteiten van het bestuur 
Het bestuur heeft in 2022 vijf keer vergaderd. Jannie heeft deelgenomen aan een 
bijeenkomst van het European Forum for Restorative Justice op Sardinië, waar Dominic 
Barter tijdens de pre-conferentie een workshop gaf, heeft een praktijkbericht geschreven 
voor het Tijdschrift Herstelrecht en heeft diverse gesprekken gehad met zusterorganisaties. 
 
In de vergaderingen is gesproken over:  
- het voorbereiden en houden van een basistraining Begeleiden van Herstelcirkels 
- het begeleiden van herstelcirkels  
- het begeleiden van de oefengroepen (Amsterdam, Utrecht e.o., Den Bosch) 
- het uitwisselen van ervaringen, o.a. door het opstarten van een intervisiegroep voor 

begeleiders van Herstelcirkels 
- het organiseren van inspiratiedagen en/of een jaartraining 
- het zoeken naar nieuwe (jongere) bestuursleden  
- het belang van uitwisselen met andere groepen en organisaties in het herstelgerichte 

veld, in januari 2023 wordt een gezamenlijke brainstorm gehouden in Groenekan.  
 
Oefengroepen 
De oefengroepen in Amsterdam heeft een nieuwe locatie gevonden om bij elkaar te komen: 
bij het Leger des Heils, locatie Oost, die voor een sociaal tarief een ruimte verhuurt. De 
avonden worden afwisselend begeleid door Carla, Marianne en Wendela. De groep in Den 
Bosch is onregelmatig bij elkaar gekomen, nu Jannie de leiding heeft overgedragen. Jannie 
gaat in 2023 4 x jaar een oefendag organiseren in plaats van de oefenavonden. De 
oefengroep Regio Utrecht heeft een kleine kern trouwe deelnemers onder leiding van Anke 
en vergadert afwisselend live en online, gaat zich meer richten op het installeren van 
Herstelsystemen. 
 
Begeleiden van Herstelcirkels 
Er zijn in 2022 een aantal Herstelcirkels begeleid op scholen, jongerenwerk, families en 
onder buren.  
 
Trainingen en workshops 
Bestuursleden hebben diverse trainingen en workshops gegeven.  
In dit verslagjaar waren dat: 
- 1 x tweedaagse introductietraining Begeleiden van Herstelcirkels in Groenekan, Utrecht 
- 1 x Inspiratiedag in Den Bosch 
- 1 x workshop ‘How to deal with conflicts’ aan 70-80 leerlingen van het United World 
College te Maastricht 
- 1 x workshop over ‘De Voorcirkel’ voor een intervisiegroep mediators Noord-Holland 
- 1 x workshop ‘De waarde van Luisteren’ aan staf en vrijwilligers van het Leger des Heils, 
Amsterdam Oost 
- 1 x lezing herstelgericht werken voor 2College Ruivenmavo in Berkel-Enschot 



 

 

 
Vooruitblik 
De Stichting zal in 2023 nieuwe bestuursleden werven en meer samenwerking zoeken in het 
herstelgerichte veld. Daarnaast blijven we Herstelcirkels en het installeren van 
Herstelsystemen begeleiden, oefengroepen ondersteunen en Herstelcirkels meer 
bekendheid geven.  


