	
  

Restorative Circles
	
  

Hoe zou het zijn als we ingrijpende veranderingen in ons leven mee kunnen maken en elkaar toch
kunnen blijven horen en begrijpen? Hoe zou het zijn als we elke kloof in ons leven samen kunnen
overbruggen door elkaars positieve intentie te begrijpen? Hoe zou het zijn als dit ons in staat zou
stellen om nieuwe en nog niet eerder bedachte mogelijkheden en oplossingen te genereren voor de
moeilijke situaties waarmee we geconfronteerd worden? Hoe zou het zijn als we met een aantal
simpele principes er voor kunnen zorgen dat iedereen vrij kan spreken en uitdrukking kan geven aan
de hoop, het verlangen en de behoefte die er is?
OORSPRONG RESTORATIVE CIRCLES
In de Favela’s (achterbuurten) van Rio
de Janeiro ontwikkelde de Engelsman
Dominic Barter het concept van
Restorative Circles. In een gebied waar
gewapende bendes zo hun eigen regels
van rechtvaardigheid hanteerden
bracht hij een geweldloos alternatief.
Deelnemers aan een Restorative Circle
vonden zo samen een voor allen
respectvolle oplossing. Dit model is
door de Braziliaanse regering
overgenomen als alternatief voor de
gevestigde rechtspleging.
HERSTEL-RECHT
In Restorative Circles komen alle bij
een conflict betrokkenen aan het
woord. Er wordt gestreefd naar een
voor iedereen bevredigende oplossing.
Het beoogt de relatie tussen alle
betrokkenen te herstellen zodat zij of
samen verder kunnen of in vrede uit
elkaar gaan. Daarmee is Restorative
Circles een vorm van Herstelrecht. Na
te zijn ontwikkeld in de achterbuurten
van Brazilië heeft dit model via
scholen, rechtszalen en gevangenissen
zijn weg gevonden naar een toepassing
in allerlei contexten daarbuiten en
zich tevens naar het buitenland
verbreid. Restorative Circles richten
zich op het maken of herstellen van de
verbinding tussen individuen, families,
groepen, organisaties en
gemeenschappen.

ELKAAR DE HAND REIKEN
Een Restorative Circle schept de
mogelijkheid voor mensen om op een
empathische wijze en ondanks
aanwezige verschillen elkaar de hand
te reiken, zingeving te vinden en het
persoonlijk welzijn en dat van de hele
gemeenschap te vergroten.

	
  

Deelname aan een Restorative Circle
vergroot de cohesie tussen mensen en
schept voorwaarden voor een
vruchtbare samenwerking.
OPEN DIALOOG
Onder begeleiding van een ‘facilitator’
bieden Restorative Circles een veilige
omgeving voor een open dialoog die
betrokkenheid tussen de aanwezigen
creëert. Hierdoor gaan de deelnemers
opnieuw nadenken over de door hun
ingenomen standpunten en krijgen zij
een andere kijk op de situatie. Dit
resulteert in nieuwe mogelijkheden
om samen te zijn, te leven en te
werken.
AFSPRAKEN
In een Restorative Circle krijgen alle
aanwezigen de gelegenheid om te
praten over:
•
•
•
•

wat er gebeurde,
wat het effect daarvan is,
wat er nodig is om dit voortaan
te voorkomen,
wat er nodig is om samen verder
te kunnen.

Daarbij is steeds maar 1 deelnemer
aan het woord. Andere deelnemers zal
worden gevraagd om te luisteren en
als de spreker is uitgesproken het
gehoorde te parafraseren.
Alle deelnemers nemen op vrijwillige
basis deel aan een Restorative Circle.
Voorafgaande aan de groepsbijeenkomst (de Restorative Circle) vinden er
‘voorgesprekken’ plaats. Zo mogelijk is
dit met alle betrokkenen individueel. Is
dit niet mogelijk dan zal dit per groep
plaatsvinden. Het doel hiervan is een
gezamenlijk inzicht te ontwikkelen in
de kern van de gerezen situatie. Als bij
de situatie betrokken wordt aangemerkt een ieder die door de situatie
wordt geraakt. Tevens is er de
mogelijkheid om die mensen uit te
nodigen die, alhoewel zij niet door de

situatie worden geraakt, aan een
oplossing kunnen bijdragen.
BEGELEIDING
Als ‘facilitator’ schep ik de
voorwaarden voor de Restorative
Circle. Ik begeleid het proces, licht dit
toe en help de aanwezigen de intentie
en betekenis van wat zij gezegd en
gehoord hebben duidelijk te krijgen.
De afspraken zijn in het belang van
allen die aan de Restorative Cirkel
deelnemen opgesteld. Indien nodig
herinner ik de aanwezigen aan de
gemaakte afspraken. Een Restorative
Circle kent geen vooraf bepaald doel of
uitkomst anders dan dat het zich richt
op het opnieuw tot stand komen van
begrip tussen alle betrokkenen. De
ervaring leert dat als dit eenmaal tot
stand is gekomen dit begrip nieuwe
mogelijkheden voor alle deelnemers
genereert.
KOSTEN
PARTICULIER
€ 95,- incl. BTW per uur (gesprek met 2
personen)
ZAKELIJK
€ 125,- excl. BTW per uur (gesprek met
2 personen)
HERSTELRECHT CONFERENTIES EN
RESTORATIVE CIRCLES
€ 125,- excl. BTW per uur (per groep)
Reistijd €80,- per uur + 0,19 per km
indien het een locatie is buiten Utrecht
of Nieuwegein
Locatiekosten worden doorberekend
indien het om een groep van meer dan
5 personen gaat.
Bel 030-878 46 45 of mail naar
mail@govertvanginkel.nl voor een
gratis verkennend gesprek (15 min.) of
maak gelijk een afspraak.

