
Wil je ook meedoen aan een 
dialoog, partner worden van 
Utrecht in Dialoog of een  
dialoog of een training op 
maat in uw organisatie?  

‘Je ziet  
de mens in de 

ander en dat is  
fantastisch’

Wil je met anderen praten en je ervaringen en dromen delen? Hou je van een 

verdiepend gesprek? Wil je in dialoog over wat jou bezighoudt zoals respect, 

samen leven, grenzen, vrijheid of veranderingen in de zorg? Kom dan naar een 

dialoogbijeenkomst bij jou in de buurt.  

 

Utrecht in dialoog organiseert verschillende dialogen. In de publieke ruimte, 

in eigen kring, op uitnodiging en tussen culturen en generaties. Met kinderen, 

jongeren, volwassenen en ouderen. Ook over spannende onderwerpen zoals de 

figuur van Zwarte Piet, polarisatie en radicalisering gaan we in gesprek.

Met elkaar 
 in gesprek

Utrecht in Dialoog

Dialoog  
verbindt, verrijkt en 
versterkt Utrechters

www.utrechtindialoog.nl

Utrecht in Dialoog is een initiatief 
en groeiend netwerk van betrokken 
Utrechters en partnerorganisaties die 
de dialoog een warm hart toedragen 
en zich hiervoor inzetten. Utrecht in 
Dialoog organiseert en coördineert 
sinds 2008 de dag en later de week 
van de dialoog in de stad. Neem dan 

Neem dan contact op: 
E: info@utrechtindialoog.nl  
T: 06 43 23 91 04 (Wilma de Buck)



 
 
 s

• Wees echt, open en eerlijk. 

• Luister aandachtig.

• Laat vooronderstellingen los.

• Respecteer andere standpunten.

• Laat je verrassen.

• Vertel persoonlijke ervaringen.

• Streef naar begrijpen.

 

Dialoogtafels
De gesprekken vinden plaats in een 

groep van zes tot acht personen. 

Je start met kennismaken, vervolgens 

deel je ervaringen, je ideale toekomst en 

wat je gaat doen.  Een getrainde dialoog-

begeleider begeleidt het gesprek. Een 

dialoog duurt een à twee uur.

‘Ik heb echt genoten 
 van ieder gesprek en me ook verbaasd 

 hoe ongelooflijk eenvoudig het is om werkelijk 
waardevolle gesprekken te hebben 

met onbekende mensen’

Spelregels

Een dialoog is een vrije gedachtewisseling aan de hand van een thema. 

Het is een gesprek van mens tot mens vanuit ieders persoonlijke 

ervaringen. De basis is luisteren naar elkaar. De dialoog is geen discussie 

of debat, waarin standpunten worden verdedigd, maar een open gesprek 

waarin ruimte is voor het uitwisselen en onderzoeken van verschillende 

perspectieven. Een dialoog leidt tot verdieping, verbinding en nieuwe 

inzichten. 

Wat is een dialoog?Welkom aan tafel!

Utrecht in Dialoog verzorgt trainingen en workshops voor  

dialoogbegeleiders en tafelorganisatoren.  

Trainingen en Workshops

• Basisttraining dialoogbegeleiden, kinderdialoog en zelf een dialoog 

organiseren

• Verdiepingstrainingen: spannende gesprekken, de kunst van het vragen 

en luisteren. 

 

‘Verbindingen ontstaan 

 als mensen hun best doen 

 om elkaar te begrijpen’


