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Samen…… 
 
In dit plan staat beschreven wat Utrecht in Dialoog in 2017 zou willen realiseren in 
samenwerking met partners en vrijwilligers. Dit plan is opgesteld op basis van 
dialoogervaringen van afgelopen jaren, enkele strategiesessies en onze dromen. Het 
centrale thema is in aansluiting op Nederland in Dialoog: Samen….. 
 
Dat betekent concreet: 
- Dat we in dialoog gaan over het thema Samen... Samen leven, werken, spelen, 

wonen, dromen, lachen, huilen…… Mensen van diverse pluimage met elkaar in 
gesprek brengen die elkaar niet vanzelf tegenkomen, mensen die in verschillende 
werelden leven verbinden, verrijken en versterken. 

- Samen met partners dialoogbijeenkomsten blijven genereren, organiseren en 
faciliteren. In wijken, buurten, op scholen, in bibliotheken, sportclubs….. Hierin meer 
duurzame relaties aangaan met partners en vrijwilligers op basis van wederkerigheid.  

- Samen bouwen aan een solide organisatie die deel uitmaakt van de sociale en 
culturele basis zodat we Utrecht echt samen met, van en voor iedereen kunnen 
maken. Door op gelijkwaardige basis met elkaar in gesprek te gaan willen we 
leefwereld en systeemwereld, burger en politiek, gemeente en gemeenschap 
verbinden. 

 
Wat willen we in 2017 bereiken? 
1. Het bereik van de publieke dialoog in samenwerking met partners consolideren: 

aantal deelnemers en diversiteit aan tafel, nieuwe en oude Utrechters, inclusief 
kinderen en jongeren.  

2. De relevantie en impact van dialoog verder vergroten, ook bij spanningen en 
polarisatie: de dialoog in samenwerking met partners inbedden in beleid en 
processen, cultuur en sociale infrastructuur.  

3. Een solide basis leggen onder Utrecht in Dialoog in samenwerking met partijen om 
continuïteit te kunnen bieden en positieve veranderkracht en persoonlijke veerkracht 
in de Utrechtse samenleving te kunnen benutten.  

4. Verzelfstandiging van de organisatie in een eigenstandige rechtspersoon om zo een 
structurele onafhankelijke basis te leggen onder de organisatie van publieke dialoog.  

 
Wat willen we behouden? 
- Publieke dialoogbijeenkomsten het hele jaar door rond in aansluiting op behoeften 

van bewoners en partners, actualiteit en evenementen in de stad & wijken. Onder 
meer op de culturele zondag van 21 maart: Uitgesproken Utrecht. 

- Een laagdrempelige trainingsagenda met workshops, verdiepingstrainingen en 
expertmeetings over de publieke dialoog. Onder meer over dialoog onder spanning en 
jongerendialoog. 
 

Voor achtergrondinformatie over Utrecht in dialoog verwijzen we naar de website 
ww.utrechtindialoog.nl. Hier is ook het jaarverslag 2016 en dialoogoverzicht 2016 te 
vinden. 
 



 
Scenario’s  
 
Voor 2017 zijn verschillende scenario’s denkbaar, afhankelijk van of het lukt om 
partnerships vorm te geven voor dialoog in Utrecht. We onderzoeken in eerste instantie 
de haalbaarheid van het Plusscenario. 

 
 

- Plusscenario: Pro-actief blijven genereren van dialoog in samenwerking met en 
tussen partners. Netwerk onderhouden en gericht versterken. Serieuze partnerships 
aangaan met gemeente, semi-publieke en private partijen op basis van 
wederkerigheid. 

- Basisscenario: Een conglomeraat van zelfstandige ondernemers vormen, 
onderbrengen in een sociale onderneming. Aansluiten bij bestaande organisaties en 
initiatieven.  

- Minimum scenario: Alleen trainingen en dialoogevenementen tegen vergoeding. 
Website onderhouden. Vrijwilligersstatus. 

 
 
 
Werkgroep Utrecht in Dialoog, december 2016 

		 		 		 		 		 Plus-
scenario	

Basis	
scenario	

Min-
scenario	

	 		 Plan	2016	 2016	 2015	 Plan	2017	 		 		

Bijeenkomsten	 		 		 		 		 		 		 		
		 Dialoogbijeenkomsten	 30	 50	 		 30	 15	 5	
		 Dialoogtafels	 100	 150	 60	 100	 50	 16	
		 Dialooglocaties	 		 33	 25	 25	 13	 4	
		 Deelnemers	 		 1100	 670	 1000	 500	 200	
		 (Wijk)dialooggroepen	 4	 4	 1	 4	 		 		
		 Netwerkbijeenkomsten	 4	 4	 1	 4	 		 		
Trainingen	 		 		 		 		 		 		 		
		 Basistrainingen	Dialoog	

begeleiden	
6	 8	 2	 6	 3	 2	

		 Trainingen	Kinderdialoog	 		 6	 		 3	 		 		
		 Intervisiebijeenkomsten	 		 3	 		 		 		 		
		 Workshops	dialoogtafel	

organiseren	
		 3	 1	 2	 1	 0	

		 Verdiepingstrainingen	 		 6	 		 6	 		 		
		 Maatwerktrainingen,	

gastcolleges	en	workshops	
		 15	 2	 10	 5	 0	

Communicatie	 		 		 		 		 		 		 		

		 Nieuwsberichten	 		 83	 20	 50	 		 		
		 Nieuwsbrieven	 		 19	 7	 15	 		 		
		 Bereik	nieuwsbrief	 		 1500	 500	 1500	 1000	 1000	
Organisatie	 		 		 		 		 		 		 		
		 Werkgroepbijeenkomsten	 		 5	 		 5	 4	 3	


