
Welkom aan tafel!
Wil je kennismaken? Sluit aan bij een 
dialoog die je aanspreekt. 
www.utrechtindialoog.nl
 

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

 
Zelf actief 
worden?

Met elkaar 
 in gesprek

“Je ziet  
de mens in de 
ander en dat is  

fantastisch”

Ontdek andere werelden zonder te reizen! 
Wil je met anderen praten en je ervaringen en dromen delen? Houd je van een 
verdiepend gesprek? Wil je in dialoog over wat jou bezighoudt, zoals respect, 
samen leven, elkaar zien, thuis in je buurt of lekker in je vel? Kom dan naar een 
dialoogbijeenkomst bij jou in de buurt! 
 
Een openhartig gesprek verbindt  
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. 

Dialoognetwerk
Dialoog  

verbindt, verrijkt
 en versterkt 

Utrecht in dialoog is een netwerk van 
betrokken Utrechters en organisaties 
die de dialoog een warm hart toedra-
gen en zich hiervoor inzetten.  
 
Utrecht in dialoog organiseert en 
coördineert sinds 2008 de Dag en de 
Week van de dialoog in de stad.  
Sinds 2015 worden het hele jaar door  
dialoogbijeenkomsten georganiseerd.



 

• Wees echt, open en eerlijk. 
• Luister aandachtig.
• Laat vooronderstellingen los.
• Respecteer andere standpunten.
• Laat je verrassen.
• Vertel persoonlijke ervaringen.
• Streef naar begrijpen.

 

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. Iedereen wordt 
gehoord. Een getrainde dialoogbe-
geleider begeleidt het gesprek. Een 
dialoog duurt één à twee uur. 

“Als je door de ogen 
van zeven andere mensen gekeken hebt, 
ga je als een completer mens naar huis.” 

Spelregels

In een dialoog worden actuele thema’s die bespreekbaar en hanteerbaar, 
ook spannende thema’s. Bijvoorbeeld hoe je verder kunt na verlies 
van een dierbare, partner of werk. Hoe je omgaat met discriminatie 
en uitsluiting, ongelijke kansen, verlies, een crisis en ongemak. 
Gespreksthema’s worden in overleg bepaald. We starten met inspiratie op 
het thema en delen na afloop de inzichten met elkaar.

Thema’s die leven

Utrecht in dialoog verzorgt diverse trainingen en workshops: 
• Waarderende gespreksvoering
• Dialoog begeleiden
• Verdieping op thema’s
• De kunst van luisteren & vragen
• Dialoog met kinderen
• Train de trainer
• Expert meetings

Met elkaar leren

“Verbinding ontstaat 
als mensen hun best 

doen om elkaar  
te begrijpen”

We verkennen ervaringen, dromen en mogelijkheden rond actuele thema’s. 
De basis is luisteren naar elkaar. We onderzoeken verschillen en overeen-
komsten en waar het om draait. Een dialoog leidt tot verdieping, verbinding 
en nieuwe inzichten. Hoe groter de verschillen, hoe rijker de gesprekken en 
waardevoller de inzichten.
 

Een waardevolle ontmoeting

Iedere stem telt


