
Leidende vragen Herstelcirkel  (oefenvorm) 
 
Voorbereidende Cirkel 
 
Identificeer voorval:    Wat is er gezegd of gedaan dat je wil inbrengen in een  
   Herstelcirkel? 
 
Begrijp betekenis:    Voel je…. omdat je…. nodig hebt? 
 
Bevestig instemming: - Geef een overzicht van het aangeboden proces:  
       pre-cirkel, cirkel, post-cirkel 
 

  3 fasen dialoog:  
      Persoon adresseert Ander 
      Ander reflecteert zijn/haar begrip terug van wat er gezegd is  
      Persoon bevestigt of corrigeert  
 
  Principes:  
      Wederzijds begrip 
      Eigen verantwoordelijkheid 
      Overeengekomen Acties 
 
- Wie moet er nog meer bij zijn? 
- Wil je verder gaan met dit proces / met deze Herstelcirkel? 

Herstelcirkel 
 
Wederzijds begrip Wat wil je aan wie laten weten over hoe het nu met je gaat 

met betrekking tot het gebeurde en de consequenties 
hiervan? 

 
Eigen verantwoordelijkheid Wat wil je aan wie laten weten over waar je naar op zoek was 

/ wat je bewoog, op het moment dat je handelde? 
 
Overeengekomen Acties Wat wil je dat er nu gebeurt? / aanbieden? / verzoeken? 
 
Afrondende cirkel 
 
Onderzoek het welbevinden Wat wil je aan wie laten weten over hoe het nu met je gaat 

met betrekking tot de Actie Plannen and hun consequenties? 
 
Neem deel aan Vieren (als wederzijds welbevinden) 

Opnieuw betekenis geven (afgeronde Acties voldoen niet) 
Begrip, planning (nieuwe Actie Plannen afgesproken) 

 
Begeleiders Cirkel 
 
Onbevangenheid                        - Heb je een vast idee over jezelf, het proces, of de andere de 

deelnemers dat jouw vermogen om de menselijkheid van alle 
betrokkenen te zien in de weg staat? 

- Als je kijkt naar de stappen die je gaat nemen, is er iets waar 
je ondersteuning voor wil? 

- Weet je wat je gaat doen om die ondersteuning te krijgen? 
- Wil je verder gaan? 



Vereenvoudigde versie van de leidende vragen, met uitleg1 
 
 
Cirkel, eerste ronde: wederzijds begrip 
"Hoe is het nu met je, in relatie tot de gebeurtenis en alle gevolgen voor jou?” “Wie zou je 
willen dat dit hoort?”  
 
In dit deel van de cirkel spreekt en hoort iedereen hoe het met ieder is, in relatie tot het conflict en 
de gevolgen ervan. Deze fase geeft mensen de gelegenheid zich volledig te uiten en gehoord te 
worden in wie ze zijn en wat belangrijk voor hen is. Zo kan een brug van menselijke verbinding 
ontstaan. 
 
Cirkel, tweede ronde: zelfverantwoordelijkheid 
"Wat motiveerde je om te handelen zoals je deed in deze gebeurtenis?” Of “Wat maakte 
dat je deed wat je deed in deze gebeurtenis?" "Wie zou je willen dat dit hoort?" 
 
In deze ronde deelt elke persoon wat hen motiveerde om te handelen zoals ze deden in deze 
gebeurtenis. Deze fase creëert begrip tussen de deelnemers met betrekking tot de diepere redenen 
en de betekenis achter hun eerdere acties. 
 
Circle, derde ronde: actie plan, groepsvraag 
"Wat willen jullie dat er nu gebeurt?" ("Wat zou je willen aanbieden?" / "Wat zou je willen 
vragen?") 
 
In dit gedeelte onderzoekt de Cirkel wat de groep graag wil dat er gebeurt om de veroorzaakte 
schade en de verbroken verbinding te herstellen. Dit begint vaak met een actie die iemand aanbiedt 
te doen of te organiseren. Het eindresultaat van deze fase is een reeks afspraken die iedereen 
binnen een bepaald tijdsbestek zal uitvoeren of nakomen. De nadruk ligt hier op strategieën die 
wederzijds voordeel of collectief welzijn teweegbrengen.  
 
Na-Circle, één ronde 
"Hoe is het nu met je in verband met de actieplannen en de gevolgen daarvan?" "Wie zou 
je willen dat dit hoort?" 
 
De post-cirkel is een ontmoeting tussen alle deelnemers in de cirkel. In deze fase gaan we terug 
naar onze overeengekomen acties door gezamenlijk te verkennen: wat er feitelijk is gebeurd sinds 
de cirkel; welke betekenis heeft 'wat er is gebeurd' voor elke persoon; hoe tevreden we zijn met de 
gevolgen van 'wat is er gebeurd' / onze overeengekomen acties. Het is heel belangrijk om duidelijk 
te zijn dat we in de Post-Circle het collectieve welzijn van de deelnemers evalueren, als gevolg van 
wat er sinds de Circle heeft plaatsgevonden, en dat het niet gaat om te controleren of de acties zijn 
uitgevoerd zoals beschreven in het actieplan. 
 
Als deelnemers tevreden zijn  vieren 
Als deelnemers niet tevreden zijn  onderzoek wat nodig is  terug naar de vragen en 
dialoogvorm van de cirkel  tweede actieplan. 

                                                        
1 Vertaling van versie Duke Duchscherer,  CNVC certified trainer, RC facilitator www.togetherwethrive.world; duked303@gmail.com 

http://www.togetherwethrive.world/


Installatie herstelgericht systeem (RS: Restorative System) 
 
Voorbereidende vragen: 
 
Inleiding (aansluiting bij wat er al is, kweken van ‘commitment’): 
 
Wat doen jullie nu, dat goed werkt? 
Wat doen jullie nu, dat niet goed werkt? 
Wat is jullie droom, hoe zou je willen dat het is? 
 
Voorbereiding op het creëren van een herstelgericht systeem: 
Zelfzorg en condities voor duurzame betrokkenheid 
 
1. Zoek en stem af met je bronnen van ondersteuning. Ga op zoek naar waar de 
herstelgerichte vlam brandt. Verbind je met diegenen wiens ervaring of empathisch 
begrip je kunnen ondersteunen bij het definiëren en handhaven van de principes van 
geweldloosheid in elke fase.  
2. Bepaal je middelen en het bereik van je gemeenschap. Zorg voor een goede balans 
tussen de grootte van het systeem dat je wilt co-creëren en de middelen van tijd, energie 
en samenwerking die je beschikbaar hebt. Geef prioriteit aan kwaliteit en meetbare 
resultaten. 
 
 
5 systeemvragen: 
 
1. Waar ligt de machtsbron in jullie gemeenschap;  

bij wie ligt de autoriteit, wie heeft de beslissingsbevoegdheid? 
2. Welke ruimte / vaste plek is beschikbaar om de herstelkringen / HCs te houden? 
3. Wie is als begeleider / hulp-begeleider (facilitator en co-facilitator) beschikbaar? 
4. Hoe gaan jullie de gemeenschap informeren? (en checken of zij het begrijpen?) 
5. Waar moet je heen als je een conflict hebt dat je in een herstelkring wil brengen? 
 
Afronding 
 
Eventuele nadere afspraken (b.v. mbt vertrouwelijkheid, publicatie, intervisie, 
feedback, financiën etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               


	20150616 Leidende vragen in Nederlands oefenvragen - inclusief Begeleiders Cirkel
	Installatie herstelgericht systeem

