
 
 
 
JAARVERSLAG UTRECHT IN DIALOOG 2016 
 

 
Utrecht in Dialoog is een netwerk van mensen 
en organisaties met hart voor de dialoog. 
Mensen en organisaties die geloven in de 
verbindende, verrijkende en versterkende 
kracht van dialoog. Dialoog verbindt, versterkt 
en verrijkt Utrechters.  
 
Utrecht in Dialoog 
Utrecht in Dialoog wil in samenwerking met 
partners Utrechters met elkaar in gesprek 
brengen die elkaar niet vanzelf tegenkomen. 
Ruimte creëren voor inspirerende en 
verdiepende gesprekken op basis van 
gelijkwaardigheid die aanzetten tot 
verandering. De diversiteit aan ervaringen en 
perspectieven in de Utrechtse samenleving 
stem, gezicht en betekenis geven. Samen met 
partners werken aan een inclusieve stad 
waarin iedereen meetelt en op eigen wijze 
meedoet.  
 
Kernactiviteiten 
Samen met partners brengen we Utrechters 
met elkaar in gesprek die elkaar niet vanzelf 
tegenkomen. Ook rond spannende thema’s en 
als er veel op het spel staat.  
De kernactiviteiten van Utrecht in Dialoog zijn: 
– organisaties adviseren, faciliteren en 
stimuleren bij het organiseren van 
dialoogtafels en dialoogbijeenkomsten; 
– het bemiddelen in tafelbegeleiders, het 
trainen en begeleiden van tafelbegeleiders in 
de toepassing van de dialoogmethodiek, ook in 
spannende situaties; 
– bekendheid geven aan dialoogactiviteiten en 
dialoogervaringen, om deelname en toepassing 
te bevorderen, meer Utrechters kennis te laten 
maken met de methodiek, te verbinden, 
versterken en verrijken. 
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Groeiend netwerk  
Dialoog in Utrecht wordt mogelijk door de gezamenlijke inzet van ruim 50 
maatschappelijke organisaties en bedrijven (2015: 35). 
De primaire partners van Utrecht in Dialoog zijn UPLR 
(Radj Ramcharan en Caroly van Ostende), Gemeente 
Utrecht (Marja Manders, Miriam Huber e.a.), Maliebaan 
45 (Samantha van London en Susan Kersten) en 
Bibliotheek Utrecht (Marjan Poort en Githa Beek). 
Andere belangrijke partners die op basis van 
wederkerigheid duurzaam bijdragen aan de missie van 
Utrecht in Dialoog zijn: Stichting Asha (Radj 
Ramcharan), Resto van Harte (Jolanda Panis, Loes 
Marinussen), Mekaar (Rob Staal), Welzaam (Nadoua 
Dahmane), Doenja Dienstverlening (Judith Loffeld) en Wijk & Co (Yvonne van Druten). 
Nieuwe partners waar in 2016 actief mee werd samen gewerkt zijn: 
EenLandEenSamenleving (Petra van Straaten), Stichting Desalniettemin (Ali Amghar), 
ROC Midden Nederland (Balkan Akbulut), Starters4Communities (Rutger van Weeren), de 
Armoedecoalitie (Marry Mos), Actieve Jongeren Utrecht (Yunus Emre Cicek), Stichting De 
Brug Kanaleneiland (Tilly Prinsen), DareToBeGrey (Betty Gubena), Instituut voor 
Interventiekunde (Wick van der Vaart), Respect Education Foundation (Michael von 
Bunninghausen) en ZorgVerandert (Miriam Stolten). 
 
 
VERBINDING MAAK HET MEE(R)   
 
In aansluiting op het landelijke thema “Verbinding maak het mee(r)” was het centrale 
thema in 2016 Verbinding. In samenwerking met partners werden het hele jaar door 
dialoogbijeenkomsten, trainingen en netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Een overzicht 
van thema’s en dialoogbijeenkomsten in 2016 is in het dialoogoverzicht 2016 op de 
website te vinden. 
 

De maandelijkse 
dialoogbijeenkomst in de Centrale 
Bibliotheek op de stadhuisbrug 
rond het thema Verbinding werd de 
thuishaven waar dialoogliefhebbers 
uit heel Utrecht elkaar ontmoeten 
voor een betekenisvol gesprek.  
 
Maliebaan 45 werd het trefpunt 
voor Utrecht in dialoog als 
netwerkorganisatie. De officiële 
vestigingsplaats van Utrecht in 
dialoog waar partners, 
dialoogbegeleiders en andere 
vrijwilligers elkaar treffen op 
netwerkbijeenkomsten, trainingen, 
workshops en 

intervisiebijeenkomsten. De plek om te oefenen, met elkaar te leren en dialoogplannen te 
smeden rond verschillende thema’s in wijken en buurten, op scholen et cetera.  
 
Meer deelnemers en diversiteit 
Het aantal deelnemers aan dialoogtafels is in 2016 verdubbeld ten opzichte van 2015.  
In 2016 gingen in totaal ruim 1100 deelnemers aan ruim 150 dialoogtafels op 33 
verschillende locaties met elkaar in gesprek. (Ter vergelijking: in 2015 gingen 670 
deelnemers in gesprek aan 60 dialoogtafels op 25 verschillende locaties.) In 
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samenwerking met diverse partners organiseerden we ruim 50 openbare 
dialoogbijeenkomsten. Het bereik van de nieuwsbrief is gegroeid van 585 naar 1585 
dialoogliefhebbers.  

Door kruisbestuiving met 
verschillende partners is meer 
diversiteit aan tafel gekomen. 
De samenwerking met 
1land1samenleving, Resto Van 
Harte, ROC Midden Nederland 
(project Diversiteit), Hoge 
School Utrecht, 
Armoedecoalitie, sociaal 
makelaars, jongeren/ 
studentenorganisaties en 
migrantenorganisaties heeft de 
diversiteit aan tafel sterk 
vergroot. Ook de ontwikkeling 

van Vluchtelingendialogen, Kinderdialogen, Jongerendialogen en Armoededialogen heeft 
hieraan bijgedragen. 
 
Op verschillende locaties zijn behoeften en wensen in beeld gebracht, is gevraagd 
waarover (wijk)bewoners in gesprek willen. Onder meer in de Rivieren-Dichterswijk, 
Utrecht Noord Oost, Vleuten de Meern, Leidsche Rijn, op de Buurtcamping, de Sint 
Maartensmarkt, bij Desalniettemin, ROC Midden Nederland en in Speeltuin De 
Watergeus. De behoeften variëren: Van Samenleven in de wijk en Respect voor 
diversiteit, tot Het zwarte gat, Identiteit & Geluk. Ook spannende thema’s zijn 
besproken: Verbinding verbroken, Sinterklaas een feest voor iedereen?, Respect voor 
diversiteit, Radicalisering, Armoede en Onschuld. 
 
In alle wijken  
In samenwerking met partners (bewonersinitiatieven, jongerenorganisaties, sociaal 
makelaars en/of wijkbureaus) werden in 2016 ruim 50 openbare dialoog bijeenkomsten  
georganiseerd op 33 verschillende locaties. In 2016 waren er voor het eerst in iedere 

wijk dialoogbijeenkomsten, ook in 
Leidsche Rijn en Vleuten de Meern. 
Verreweg de meeste 
dialoogbijeenkomsten (14) vonden 
plaats in Utrecht Zuid West 
(Kanaleneiland en Rivierenwijk) en 
de Binnenstad (12 waarvan 10 in de 
Centrale Bibliotheek).  
1. Utrecht West: 5 

dialoogbijeenkomsten. 3 in Kopi Susu (Lombok), in 
Bibliotheek Cereolfabriek (Oog in Al) en op de 
Buurtcamping (Majellapark). 

2. Zuilen & Ondiep (Noord-West): 5 dialoogbijeenkomsten. 
3 in Buurtcentrum Oase, in de Speler en speeltuin de 
Watergeus. 

3. Utrecht Overvecht: 3 dialoogbijeenkomsten in Zimihc 
(Leer je stadgenoten kennen), Wijkbureau Overvecht 
en buurthuis de Bram.  

4. Utrecht Noord Oost: 2 dialoogbijeenkomsten, in 
Buurtcentrum De Leeuw en in Café Averechts. 

5. Utrecht Oost: 2 dialoogbijeenkomsten, op de Hoge 
School Utrecht en Maliebaan 45. 
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6. Binnenstad: 12 dialoogbijeenkomsten in de Centrale Bibliotheek, 1 in het stadhuis en 
1 op de stadhuisbrug. 

7. Utrecht Zuid: 1 
dialoogbijeenkomst in De 
Musketon (Lunetten). 

8. Utrecht Zuid-West: 14 
dialoogbijeenkomsten op 
verschillende locaties: Bij Resto 
van Harte Kanaleneiland (3), 
Actieve Jongeren Utrecht (2, 
Kanaleneiland), Bibliotheek 
Kanaleneiland (2), De Nieuwe 
Jutter (2, Rivierenwijk), ROC 
Vondellaan (2, Rivierenwijk), 
Hart van Noord (Kanaleneiland), 
t Strandpaviljoen 
(Rivierenwijk), ’t Trefpunt (Rivierenwijk).  

9. Utrecht Leidsche Rijn: 3 dialoogbijeenkomsten: in Brede School het Zand, 
sportcampus Parkwijk en Huiskamer Terwijde.   

10. Vleuten & De Meern: 5 dialoogbijeenkomsten in Cultuurcampus Vleuterweide (3), 
Weide Wereld en Veldhuizen.    

In enkele wijken/buurten (Binnenstad, Rivieren-Dichterswijk, Leidsche Rijn, Vleuten De 
Meern) is een begin gemaakt met een wijkdialooggroep. Een groep van 
bewoners(groepen), tafelorganisatoren, dialoogbegeleiders, sociaal makelaars en 
wijkbureaus die met elkaar de dialoogtafels voorbereid, organiseert en begeleid.  
 
Meer variaties in dialoog 

Om de drempel tot deelname te verlagen, 
meer mensen te verleiden tot dialoog en in 
de gelegenheid te stellen te participeren 
zijn er in 2016 verschillende variaties en 
vormen van dialoog ontwikkeld en 
toegepast. Veel dialoogbijeenkomsten (21) 
werden gecombineerd met een maaltijd, 
diner, soep en broodjes, lunch of ontbijt. Op 
5 dialoogbijeenkomsten waren er 
Engelstalige 
en gemengde 

dialoogtafels om vluchtelingen, buitenlandse studenten, 
passanten en nieuwkomers de gelegenheid te geven deel te 
nemen. Ook zijn er verschillende besloten dialogen 
georganiseerd (minstens 10). Met de kinderraad, in de klas, 
op school, met ouders, moeders, politici, ambtenaren, sociaal 
makelaars en collega’s. Brede School ’t Zand en Brede 
School Dichterswijk organiseerden dialoogbijeenkomsten 
speciaal voor moeders en ouders. In de stadsschouwburg 
was er een nagesprek van Jihad de voorstelling in de vorm 
van een dialoog op voeten met leerlingen van het Rietveld 
College. Mekaar organiseerde een kinderdialoog in de 
Speeltuin De Watergeus, en op uitnodiging van 
Starters4Communities konden ambtenaren van de 
gemeente Utrecht in Buurthuis de Bram kennis maken met 
de dialoog.  
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WEEK VAN DE DIALOOG 
 
Van 4 tot en met 13 november vierden we de 
week van de dialoog met als 
thema Respect met 28 dialoogbijeenkomsten 
door de hele stad. De rappende meiden 
maakten een rap voor de Week van de 
Dialoog. Een kleine 300 deelnemers ging aan 
55 dialoogtafels met elkaar in gesprek. Ook in 
Leidsche Rijn, Vleuten De Meern, 
Rivieren/Dichterswijk, Utrecht Noord Oost en 
Lunetten. Op vrijdagochtend 4 november was 
de feestelijke aftrap van de Week van de 
Dialoog 2016 met ontbijt, woordkunst, rap, 
poëzie en dialoog in het Stadhuis. De 
rap Rijker door te delen inspireerde tot mooie 
tafelgesprekken. Voor het eerst waren er dit 
jaar ook Kinderdialogen in Utrecht: in 
de Centrale Bibliotheek, op 
de Margrietschool en in Speeltuin De 
Watergeus.  Nieuw was ook de  smakelijke 
marktdialoog, de generatiedialoog en het 
tweede ontmoetingsdiner Leer je stadgenoten 
kennen. Dit jaar waren er veel dialogen voor en door jongeren. In samenwerking 
met Desalniettemin, Stichting Asha, Actieve Jongeren Utrecht, Dare to be Grey, Hoge 
School Utrecht en ROC Midden Nederland. Op zondagmiddag 13 november sloten we de 
Week van de dialoog feestelijk af met een Jongerendialoog over Respect voor diversiteit. 
  

 
 
RELEVANTIE EN IMPACT    
 
Utrecht in Dialoog heeft de relevantie en impact van dialoog op verschillende manieren 
vergroot. Allereerst door de deelname en diversiteit aan tafel te vergroten en het 
gedachtegoed verder te verspreiden in trainingen. Daarnaast door actuele thema’s in de 
samenleving bespreekbaar te maken en 
opbrengsten daarvan te helpen oogsten. Er was 
meer aandacht voor de organisatie en inbedding 
van dialoog, ook in de vorm van maatwerkadvies en 
(verdiepings)workshops.  
 
Meer dan dialoog(tafels) 
Dialoog is meer dan een betekenisvol gesprek aan 
tafel, vaak een combinatie van informele 
ontmoeting, eten en (culturele) inspiratie op een 
thema of vraagstuk dat er toe doet. 
Dialoogbijeenkomsten bieden vrije ruimte waar 
inzichten en wijsheid van verschillende Utrechters 
worden gedeeld en geoogst. In een voorprogramma 
krijgen verschillende perspectieven de ruimte en na 
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afloop van de tafelgesprekken worden de 
opbrengsten met elkaar gedeeld. Soms 
worden de opbrengsten verder verrijkt en 
ingebed in een vervolg, een gezamenlijke 
‘agenda’.  
 
Een dialoog organiseren en faciliteren 
vraagt goede voorbereiding en een helder 
doel. Met Starters4Communities is een 
handboek Dialoog Organiseren ontwikkeld 
waarin de stappen worden beschreven die 
komen kijken bij het organiseren van een 
dialoog. En een workshop om initiatieven te 
helpen bij het vormgeven van hun dialooginitiatief.  
Voor ervaren dialoogbegeleiders zijn verdiepingsworkshops verzorgd over het 
organiseren en faciliteren van spannende dialogen in context en over jongerendialogen. 
 
Meer dialoogtrainingen en workshops 

In 2016 zijn diverse open trainingen en 
workshops georganiseerd voor 
dialoogbegeleiders, vrijwilligers en partners. 
In 2016 waren er 19 open trainingen met 
250 deelnemers. Daarnaast zijn 4 
(maatwerk)trainingen in opdracht verzorgd. 
 
De Basis/opfristraining dialoog begeleiden 
werd 8 keer verzorgd, de Workshop dialoog 
organiseren 2 keer, de training Kinderdialoog 
3 keer. Twee keer voor de zomer en een 
training van drie avonden na de zomer. 
Daarnaast zijn er 3 intervisiebijeenkomsten 
en 6 verdiepingstrainingen/ workshops 

verzorgd voor ervaren dialoogbegeleiders.  
De thema’s van de verdiepingsworkshops waren: Verbinding onder spanning, De kunst 
van het vragen stellen, De kunst van het luisteren, Spannende dialogen (2 keer) en 
Jongerendialoog.  
 
In 2016 verzorgden we 3 (maatwerk)trainingen, 10 gastcolleges en 2 workshops in 
opdracht. Voor Sociaal Makelaars, voor medewerkers van de Bibliotheek, op het ROC 
Midden Nederland en de Marnix Academie en voor ambtenaren. 
 
Actuele vraagstukken 
Op 7 januari, een jaar na Charlie 
Hebdo herdachten we met elkaar de 
terroristische aanslagen van 2015 in 2 
dialoogbijeenkomsten over in 
Verbinding. Met de komst van 
Vluchtelingen hebben we in 
samenwerking met wijkbibliotheken en 
sociaal makelaars vier Engelstalige 
dialogen georganiseerd over thema’s 
als Connecting with your destination. 
De kinderraden gingen met elkaar in 
dialoog in het kader van Utrecht 
Kinderrechtenstad over het recht om 
te spelen, ter voorbereiding van het 
jaarlijks overleg met de burgemeester. 
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In opdracht van de gemeente Utrecht zijn we het project Radicalisering & Polarisatie 
gestart gericht op meer diversiteit aan tafel en het bespreekbaar maken van spannende 
thema’s. Op verzoek van sociaal makelaars hebben we een training Kinderdialoog en een 
training Spannende dialogen 
verzorgd. Op verzoek van de gemeente 
Utrecht hebben we in samenwerking 
met ROC Midden Nederland, Hoge 
School Utrecht, Desalniettemin, Actieve 
Jongeren Utrecht, Stichting Asha, Dare 
to be Grey, het  
Gerrit Rietveld College en You2BHeard 
in november en december verschillende 
dialogen voor en door jongeren 
georganiseerd.  
 
Dialoog(advies) op maat   
Door verdieping, kennisontwikkeling en intensivering van de samenwerking met partners 
konden we in 2016 meer maatwerk leveren in relatie tot actuele vraagstukken, ook in de 
specifieke context van (samenwerkende) organisatie(s). Zo hebben we 13 gastcolleges 
verzorgd op het ROC Midden Nederland (rond een project diversiteit en voor Plein 
373). In samenwerking met de Armoedecoalitie hebben we in de Week van de 
Armoede diverse dialoogtafels georganiseerd om armoede zichtbaar en bespreekbaar te 
maken. De opbrengsten van zijn aangeboden aan de wethouder. Op verzoek van de 
gemeente Utrecht hebben we het project radicalisering en polarisatie ontwikkeld 
gericht op dialoogtafels met meer diverse samenstelling over spannender thema’s. In 
overleg van de gemeente Utrecht & Respect Education Foundation werd 
Respect het thema van de Week van de Dialoog en organiseerden we een dialoog op 
een basisschool. De Werkgroep Pietendialoog organiseerde een Pepernotenfestival 
voor ouders in Rasa, een besloten dialoog over Zwarte Piet met politici en een dialoog 
over Sinterklaas, een feest voor iedereen?. In samenwerking met ZorgVerandert en 
Zorgbelang zijn zorgdialogen ontwikkeld.  
 
ORGANISATIEKRACHT 
Kerncijfers	2016	 		 Plan	 2016	 2015	
Dialoogbijeenkomsten		 		 		 		 		
		 Dialoogbijeenkomsten	 30	 50	 		
		 Dialoogtafels	 100	 150	 60	
		 Dialooglocaties	 		 33	 25	
		 Deelnemers	 		 1100	 670	
		 (Wijk)dialooggroepen	 4	 4	 1	
		 Netwerkbijeenkomsten	 4	 4	 1	
Dialoogtrainingen		 		 		 		 		
		 Basistrainingen	Dialoog	begeleiden	 6	 8	 2	
		 Trainingen	Kinderdialoog	 		 6	 		
		 Intervisiebijeenkomsten	 		 3	 		
		 Workshops	dialoogtafel	organiseren	 		 3	 1	
		 Verdiepingstrainingen	 		 6	 		
		 Maatwerk,	gastcolleges	en	workshops	 		 15	 2	
Communicatie		 		 		 		 		
		 Nieuwsberichten	 		 83	 20	
		 Nieuwsbrieven	 		 19	 7	
		 Bereik	nieuwsbrief	 		 1500	 500	
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Profilering  
Utrecht in Dialoog heeft in 2016 meer smoel en 
bekendheid gekregen. De homepage en 
agenda van de website is verbeterd, en er is 
een algemene folder over Utrecht in Dialoog 
verschenen. De dialoogbijeenkomsten van 
Utrecht in Dialoog zijn nu zichtbaar door een 
banner. Er is een video gemaakt om 
vrijwilligers te werven en een video over de 
week van de dialoog.  
 
Er is vier keer aandacht besteed aan 
dialoogbijeenkomsten door UIndeWijk: Van de 
dialoogbijeenkomst van 7 januari in 
Buurtcentrum Oase (Zuilen), de 
Vluchtelingendialoog in Bibliotheek 
Kanaleneiland, het ontmoetingsdiner in Zimhic 
Stefanus (Overvecht) en het Generatiediner 
met Dialoog in Resto van Harte Kanaleneiland. 
Daarnaast was er aandacht voor dialoog in het 
stadsblad en op de lokale radio (RTV Utrecht). 
 
Er zijn 83 nieuwsberichten gemaakt en 16 
nieuwsbrieven uitgegaan, gemiddeld iedere 
drie weken, in de Week van de Dialoog vaker. 
Voor verschillende dialoogbijeenkomsten zijn 
persberichten uitgegaan.  

 
Voor iedere dialoogbijeenkomst zijn flyers en/of posters verspreid. Daarbij is gebruik 
gemaakt van de algemene flyers van Utrecht in Dialoog rond het thema Verbinding en de 
poster en flyer voor de Week van de dialoog. Voor de maandelijkse dialoogbijeenkomsten 
in de bibliotheek zijn door de Bibliotheek posters 
gemaakt en verspreid. Voor het eerste 
Ontmoetingsdiner Leer je stadgenoten kennen 
heeft EenLandEenSamenleving posters gemaakt 
en verspreid.  
 
Dialoogbijeenkomsten, fotoverslagen en video’s 
van dialoogbijeenkomsten zijn vindbaar op 
Facebook. Daarnaast zijn berichten verspreid via 
Twitter. 
 
Hart voor dialoog 
Ondanks beperkte middelen is in 2016 veel 
resultaat geboekt. De pit van Utrecht in Dialoog 
werd in 2016 gevormd door Wilma de Buck 
(coördinator), Joop Kools (trainer/adviseur) en 
Yvonne van Almaren (communicatie). Samen 
met 70 dialoogbegeleiders (2015: 25), deels ook 
tafelorganisator waaronder Mieka Vroom, 
Monique Wijnties, Greet van Keulen, Monica 
Smits, Petra Tjalma, Annette Noya, Joske van 
Dulmen en Monique de Jong. De trainingen 
werden verzorgd door: Joop Kools, May Penders, 
Gigi Dingler, Wick van der Vaart, Patty Muller, 
Marlou van Paridon, Loes de Jong, Mieka Vroom 
en Wilma de Buck. 
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Netwerkbijeenkomsten 
In 2016 was er ieder kwartaal een 
netwerkbijeenkomst voor partners en vrijwilligers. 
Om elkaar beter te leren kennen, te ontmoeten, 
te inspireren, ervaringen, dromen, inzichten en 
plannen te delen. Er waren telkens 15 tot 20 
deelnemers aanwezig, die aan de slag gingen met 
dialogen in de Bibliotheek, vluchtelingendialogen, 
wijkdialogen, ouderendialogen, kinderdialogen, 
onderwijsdialogen en zorgdialogen. In oktober is 
in samenwerking met ZorgVerandert en 
ZorgBelang een netwerkbijeenkomst 
georganiseerd specifiek over zorgdialogen.  
Starters4Communities (Lisa, Eline en Suzanne) 
hebben behoeften en binding van vrijwillige 
dialoogbegeleiders onderzocht. Op basis van de 
resultaten is een facebookgroep voor 

dialoogbegeleiders gestart, een handboek en workshop voor tafelorganisatoren 
ontwikkeld.  
 
Kwetsbare organisatie 
De maatschappelijke waardering en toenemende vraag naar 
dialoog is in 2016 onvoldoende vertaald in duurzame 
partnerships op basis van wederkerigheid en een solide 
(financiële) basis. Utrecht in Dialoog draaide op vrijwillige 
inzet, sponsoring en tijdelijke activiteitensubsidies van UPLR, 
Initiatievenfonds en Gemeente Utrecht. De financiële middelen 
om organisatiekracht te versterken, partnerships duurzaam vorm te geven en continuïteit 
te kunnen waarborgen ontbreken. Dit maakt de organisatie kwetsbaar.  
 
Duurzame partnerships 
Utrecht in Dialoog streeft naar meer duurzame samenwerking met partners die bijdragen 
aan het realiseren van de missie van Utrecht in Dialoog op basis van wederkerigheid. In 
2016 zijn verschillende partnerships verkend. Met 
Bibliotheek Utrecht, Gemeente Utrecht, Resto van 
Harte, sociaal makelaars, onderwijs, zorg, Respect 
Education Foundation, Artikel 1 Midden Nederland en 
ZorgVerandert. Dit heeft nog niet geresulteerd in een 
solide basis waarmee continuïteit en professionaliteit 
kan worden gegarandeerd. Verduurzaming van Utrecht 
in Dialoog vraagt een betaald coördinatieteam met een harde kern van betrokken 
dialoogbegeleiders die een actieve rol spelen in de verzelfstandiging en doorontwikkeling 
van de organisatie op basis van wederzijds commitment. 
 
Structurele inbedding 
Dialoog genereren en faciliteren is door de toenemende polarisatie en spanningen in de 
samenleving urgenter geworden. Utrecht in Dialoog brengt diverse Utrechters die elkaar 
niet vanzelf tegenkomen met elkaar in gesprek en beweging rond actuele vraagstukken 
in de Utrechtse samenleving. Dialoog is een bewezen effectief 
instrument om veranderkracht in de samenleving constructief te 
benutten. Dit vraagt structurele inbedding in de cultuur en sociale 
infrastructuur van de gemeente en gemeenschap. Utrecht in Dialoog 
wil ook in 2017 graag bijdragen aan het verbinden van die 
verschillende werelden. 
 
Werkgroep Utrecht in Dialoog, december 2016 


