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Introductie	nieuwe	werkgroep:	UTRECHT	IN	DIALOOG	

	
Een	bijzondere	activiteit	van	het	UPLR	
is	de	inzet	voor	de	‘Dag	van	de	dialoog’	

in	Utrecht.		

De	doelstellingen	hiervan	liggen	zo	
dicht	bij	die	van	het	UPLR,	dat	het	
bestuur	besloot	heeft	het	voortbestaan	

van	dit	evenement	te	garanderen.	
Utrecht	in	Dialoog	wil	met	een	
specifieke	dialoogmethodiek	mensen	

met	elkaar	in	een	inspirerend,	
betekenisvol	contact	te	brengen.		

Door	in	kleine	groepen	aan	
dialoogtafels	ervaringen,	ideeën	en	

dromen	uit	te	wisselen,	ontstaat	er	
ruimte	voor	een	gelijkwaardig	gesprek	
en	nieuwe	inzichten.	De	uiteenlopende	

achtergronden	van	de	deelnemers	
draagt	bij	aan	het	vergroten	van	kennis	
over	elkaar	en	vormt	de	basis	voor	

wederzijds	respect.	Niet	te	vergeten	
het	magisch	moment	aan	elke	
dialoogtafel.	

Het	idee	van	de	Dag	van	de	Dialoog	is	simpel	en	doeltreffend:	mensen	komen	samen	en	wisselen	in	

kleine	kring	ervaringen	uit	aan	de	hand	van	een	thema.	Op	de	Dag	van	de	Dialoog	gebeurt	dit	in	vele	
plaatsen.	Hiermee	worden	vele	nieuwe	verbindingen	gelegd	tussen	mensen,	maatschappelijke	
organisaties	en	bedrijven.	Dat	levert	dikwijls,	naast	persoonlijke	ervaringen	en	inspiratie,	nieuwe	

initiatieven	op.	Deze	ideeën	komen	tot	bloei	in	de	loop	van	het	jaar.	

6	NOVEMBER	2012:	DAG	VAN	DE	DIALOOG	

	
Op	15	verschillende	locaties,	aan	35	tafels,		vonden	dit	jaar	ontmoetingen	plaats	rond	het	thema:	
‘Beetje	lef	–	veel	effect!	De	eerste	editie	van	de	dag	van	de	dialoog	die	werd	verzorgd	door	de	
nieuwe	werkgroep	‘Utrecht	in	dialoog’	van	het	UPLR	werd	een	succes!	Tweemaal	zoveel	tafels	
als	vorig	jaar,	iets	onder	het	streefgetal	van	40.	Dank	aan	ieder	die	hieraan	heeft	meegewerkt!	
Uit	de	verslagen	blijkt	dat	er	met	veel	animo	en	diepgang	met		elkaar	is	gesproken.	De	dag	van	de	
dialoog	heeft	zeker	aan	de	verwachtingen	beantwoord.	We	ontvingen	hartverwarmende	reacties.	
Voor	een	deel	terug	te	vinden	op	de	ophaalkaarten.	
	
38	tafels	waren	ingericht	op	6,	7	en	8	november,		15	verschillende	locaties;	ruim	200	
deelnemers.		



	
AH	Amsterdamse	Straatweg	 	 	 	 1	
AH	Voorstraat	 	 	 	 	 	 1	
Stichting	Stade	en	De	tussenvoorziening	 	 1	
Seats2Meet,	Nederland	in	Dialoog	 	 	 7	
Resto	van	Harte	 	 	 	 	 	 7	
De	Speler	(Ondiep)	 	 	 	 	 1	
Woonzorgcentrum	Tolsteeg	 	 	 	 1	
Hart	van	Noord,	Speeltuin	Anansi	(Kanaleneiland)	 2	 	 	 	
De	Nieuwe	Jutter	 	 	 	 	 4	
Restaurant	de	Brouwerij	 	 	 	 1	
Stadhuis	Utrecht	 	 	 	 	 6	
Hogeschool	Utrecht	 	 	 	 	 3	
	
Enkele	locaties	hadden	geen	of	te	weinig	deelnemers	(Cultuurhuis	Stefanus,	Artikel	1,	
Croeselaan,	Seats2meet		’s	middags).	De	deelnemers	werd	een	alternatief	aangeboden;	ook	
werden	enkele	dialoogbegeleiders	elders	ingezet.	Weinig	deelnemers	hebben	zich	individueel	
aangemeld,	al	dan	niet	met	keuze	voor	locatie.	Meestal	betrof	dat	het	stadhuis,	een	
bijeenkomst	inclusief	ontbijt.	Met	opening	door	de	burgemeester	Mr.	Aleid	Wolfsen,	ook	
bijgewoond	door	wethouder	Victor	Everhardt.		
	Resto	van	Harte	heeft	eigen	vrijwilligers	laten	trainen	en	met	vaste	bezoekers	tijdens	de	
maaltijd	een	aantal	tafels	georganiseerd.	De	buurthuizen	–	vooral	op	Kanaleneiland	–	hebben	
eveneens	uit	de	kring	van	vaste	bezoekers	geput.	Op	het	laatste	moment	kwamen	er	nog	locaties	
bij.	Zoals	de	Nieuwe	Jutter,	waar	een	fototentoonstelling	over	Marokko	werd	geopend.	Daarna	
bleek	het	mogelijk	met	divers	publiek	vier	tafelgesprekken	te	houden.		
	
Een	eigen	invulling	werd	ook	gevonden	door	Stichting	Stade	in	samenwerking	met	de	
Tussenvoorziening.	Hier	werd	het	thema	met	vrijwilligers	en	medewerkers	betrokken	op	de	
eigen	situatie.	Ook	op	de	beide	locaties	van	Albert	Hein	vonden	dit	jaar	zeer	geslaagde	
bijeenkomsten	plaats.	Bijzonder	was	de	grote	deelname	van	studenten	van	de	HU,	als	
deelnemers	en	dialoogbegeleiders.	Het	was	echter	niet	gemakkelijk	voor	ieder	een	goede	plek	te	
vinden.	Een	deel	van	de	studenten	heeft	zich	buiten	Utrecht	in	de	eigen	woonplaats	aangemeld.	
Juist	hier	was	goed	merkbaar	hoe	de	aanvankelijke	scepsis	omsloeg	in	enthousiasme!	Twee	
docenten	van	de	HU	hebben	zich	er	erg	voor	ingespannen	om	deze	leerzame	ervaring	voor	de	
studenten	mogelijk	te	maken.		
Aan	de	dialoogbegeleiders	wordt	een	certificaat	verstrekt.		
	
BEETJE	LEF	–	VEEL	EFFECT	

We	horen	van	alle	tafels	dat	men	met	het	gekozen	thema	goed	uit	de	voeten	kon.	De	ingevulde	
ophaalkaarten	geven	ook	weer	dat	er	sprake	was	van	grote	openheid	en	vrijheid,	en	ook	en	
voldoende	veilig	om	ook	kwetsbaarheid	te	kunnen	tonen.	Er	zijn	spannende	en	boeiende	
gesprekken	gevoerd.	Veel	deelnemers	nemen	de	herinnering	mee	aan	een	bijzondere	ervaring.		

COMMUNICATIE,	PUBLICITEIT	EN	PERS	

De	pers:	ondanks	een	goed	persbericht	(waarbij	hulp	is	geboden)	hebben	de	huis-	aan	
huisbladen	geen	aandacht	geschonken	aan	de	DVDD.		Dat	was	jammer,	vooral	omdat	we	hoopten	
dat	veel	Utrechters	zich	individueel	zouden	aanmelden	als	deelnemer,	met	behulp	van	goede	
publiciteit.	Er	was	een	korte	uitzending	(telefonisch	interview)	van	radio	Utrecht,	op	de	dag	van	
de	dialoog	zelf,	om	8.30	uur.	Bijzonder	was	de	aandacht	die	FunX	radio	gaf	aan	de	DVDD.	Een	



verslaggeefster	deed	mee	aan	de	dialoog	op	de	HU	en	vroeg	deelnemers	vooraf	naar	
verwachtingen	en	achteraf	om	reacties.	

De	website	is	(te)	eenvoudig	van	opzet.	De	mogelijkheden	voor	aanpassingen	zijn	gering.	
Voordeel	is	dat	het	niet	gauw	-	in	handen	van	amateurs	–	een	rommeltje	wordt.	De	uitbreiding	
met	inschrijving	via	www.dialoogtafels.nl	was	niet	geweldig.	Velen	verdwaalden	erin.	De	
onderlinge	communicatie	tussen	organisator,	dialoogbegeleider(s)	en	deelnemers	werd	
hierdoor	zeer	belemmerd.	

Wat	de	inzet	van	Social	Media	betreft:	we	hebben	de	indruk	dat	via	Twitter	goede	contacten	zijn	
gelegd.	Aan	inzet	van	Facebook	zijn	we	niet	toegekomen.	Het	drukwerk	was	te	laat	gereed.	
Affiches	zijn	niet	ruim	verspreid,	flyers	evenmin.	Aan	het	doel	(Utrechters	tot	deelname	te	
bewegen	middels	opgave	via	de	site)	is	niet	erg	beantwoord.	

Het	plan	om	samen	met	het	‘Huis	van	de	muziek’	en	de	stichting	‘Tafelboom’	een	promotour	
door	de	stad	te	organiseren	ging	niet	door	omdat	de	gemeente	Utrecht	hiervoor	geen	
toestemming	verleende.	Op	muzikale	ondersteuning	van	bijeenkomsten	volgend	jaar	mogen	we	
echter	rekenen,	met	o.a.	een	mooi	arrangement	van	het	gedicht	van	Ingmar	Heytze	dat	op	onze	
site	is	te	vinden.		
	
TRAINING	
	
Bijna	70	(!)	mensen	namen	deel	aan	de	training.	De	belangstelling	van	studenten	van	de	HU	
(ondersteund	door	enthousiaste	docenten)	was	overweldigend.	Volgend	jaar	zullen	we	op	
verschillende	data	en	tijdstippen	trainingen	aanbieden.		

FINANCIEN	

We	zijn	ruim	binnen	de	begroting	gebleven;	de	totale	kosten	zullen	niet	meer	bedragen	dan	
ongeveer	5500,00	€	.	Voor	Kick-off	en	training	is	tegen	zeer	geringe	vergoeding	ruimte	
beschikbaar	gesteld.	Catering	werd	verzorgd	door	vrijwilligers.	Dit	jaar	was	er	alleen	van	de	
Gemeente	Utrecht	financiële	ondersteuning.	Aanvragen	bij	o.a.	Rabobank	en	Elise	Mathilde	
Fonds	werden	afgewezen.	het	Oranjefonds	overweegt	volgend	jaar	bij	te	dragen.	In	ieder	geval	is	
er	nog	een	kleine	buffer	die	in	staat	stelt	om	door	te	gaan.		Voorlopig	wordt	vooral	geïnvesteerd	
in	middelen	voor	PR	en	communicatie	(verbeteringen	website,	ontwerp	folder	etc.).	
Professionele	ondersteuning	zal	bij	groei	nodig	blijken.	Vooral	de	coördinatie	vraagt		te	veel	van	
vrijwilligers.	Volgend	jaar	zal	op	de	begroting	toch	een	bedrag	voor	personele	inzet	moeten	
worden	opgenomen.		

EFFECTEN		
	
De	Dag	van	de	Dialoog	is	positief	onder	de	aandacht	gebracht	van	burgers	en	
gemeentebestuurders,	organisaties	en	instellingen	in	Utrecht.	Er	is	een	netwerk	van	relaties	
opgebouwd	waarvan	we	veel	profijt	zullen	hebben	bij	de	organisatie	van	de	DVDD	volgend	jaar,	
en	andere,	toekomstige	activiteiten.	Er	is	ook	waardering	en	belangstelling	gegroeid	voor	het	
UPLR,	(Utrechts	Platform	voor	levensbeschouwing	en	Religie)	die	de	verantwoordelijkheid	voor	
dit	evenement	op	zich	heeft	genomen.		
	
VERVOLG-ACTIVITEITEN	UTRECHT	IN	DIALOOG	
	

• Leden	van	de	werkgroep	‘Utrecht	in	dialoog’	zijn	betrokken	bij	de	organisatie	van	een	
bijzondere	‘vredesdialoog’	in	het	voorjaar	van	2013	



• Op	woensdag	19	december	vond	een	speciale	dialoog	plaats	in	de	Geertekerk	te	Utrecht,	
voor	en	door	studenten	van	de	Hogeschool	Utrecht.	Met	ruim	zestig	deelnemers.		Het	
thema	luidde:	‘Waar	loop	jij	warm	voor?’		Aan	de	dialoogbegeleiders	werd	bij	deze	
gelegenheid	een	certificaat	uitgereikt.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

UTRECHT	IN	DIALOOG	2013	

	
Week	van	de	Dialoog	succes	

UTRECHT	-	In	de	week	van	3-	9	november	hebben	ruim	300	mensen	aan	50	dialoogtafels	op	20	
locaties	in	Utrecht	deelgenomen	aan	een	dialoog	met	als	thema	'waar	kom	je	vandaan,	waar	ga	je	
naar	toe:	Mensen	die	elkaar	vaak	nauwelijks	kennen,	gingen	met	elkaar	in	gesprek.	Het	thema	sprak	
bijzonder	aan	in	deze	tijd	met	vele	veranderingen	in	zorg	en	welzijn,	in	een	krakende	economie.	Het	
leverde	verhalen	op	over	omgaan	met	minder	geld,	meer	samen	doen,	meer	delen	dan	bezitten,	
omgaan	met	geen	baan	meer	hebben	en	samen	zorgen	voor	iemand	die	in	de	knel	zit.	

Mensen	doen	om	verschillende	redenen	mee	met	een	dialoog.	De	een	wil	mensen	leren	kennen	in	de	
buurt,	de	maler	wil	eens	weten	wat	er	zoal	leeft	in	Utrecht,	anderen	doen	het	vanuit	betrokkenheid.	
Het	leverde	bijzondere	gesprekken	op	op	locaties	als	de	bibliotheken,	het	stadhuis	een	
verzorgingshuis,	C1G,	Resto	Van	Harte	om	enkele	voorbeelden	te	noemen.	Speciaal	was	de	laatste	
bijeenkomst	van	de	week	in	buurthuis	de	Nieuwe	Jutter,	waar	de	fanfare	van	het	Vuur	de	première	
speelde	van	het	op	muziek	gezette	gedicht	Thuisvoelen'.	van	stadsdichter	Ingmar	Heytze.		De	Week	
van	de	Dialoog	werd	voor	het	vijfde	jaar	georganiseerd	door	de	werkgroep	Utrecht	in	Dialoog.	
Volgend	jaar	doen	we	het	weer	en	proberen	we	er	nog	meer	mensen	en	organisaties	bij	te	betrekken.	

Samenwerking	met	andere	maatschappelijke	initiatieven:		

‘EEN	NIEUWE	OUDE	DAG’		organiseerde	met	UID	en	buurt	coöperatie	Votulast	een	
dialoogbijeenkomst.		Nieuwe	Oude	Dag	(NOD)	is	een	landelijke	‘beweging’	die	medio	2011	is	gestart	
als	uitvloeisel	van	een	rapport	met	dezelfde	titel	van	PGGM,	dat	door	een	coalitie	van	PGGM,	
Rabobank	International	en	ActiZ	(branchevereniging	ouderenzorg)	werd	omarmd.	De	kern	van	NOD	
is	het	benutten	en	versterken	van	lokale	kracht	door	het	samen	met	burgers/buurten	ontwikkelen	en	
aanbieden	–	op	menselijke	maat	–	van	producten	en	diensten	op	de	terreinen	zorg/welzijn/wonen.	
Zij	zijn	nu	actief	om	in	twee	buurten/wijken	in	Utrecht	burgerinitiatieven	te	doen	ontwikkelen:	
Tuindorp	Oost	en	Overvecht.		

Dit	jaar	trad	een	nieuwe	coördinator	aan:	Joop	Kools.	Zie voor uitgebreid verslag: 
www.utrechtindialoog.nl	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

UTRECHT IN DIALOOG 2014 

DOORLOPENDE ACTIVITEITEN 

We mogen terug zien op een goed jaar! Niet alleen tijdens de ‘week van de 
dialoog’ kwamen we in actie, maar ook op andere momenten hebben we voor 
verschillende organisaties en doelen onze expertise ingezet. Er kon dit jaar 
gebruik worden gemaakt van de Beurs van de Vrijwilligerscentrale en dat heeft 
nieuwe contacten opgeleverd en goede tips over gebruik van social media. 

 

De toekomst van Utrecht in dialoog is helaas wat onzeker. De continuïteit is in 
gevaar nu de gemeentelijke subsidie uit het flexibel budget stopt. De 
onderneming zal dan uitsluitend met vrijwilligers moeten worden voortgezet. 
Slechts met hulp van maatschappelijke partners kunnen we dan verder. Gelukkig 
zijn we erin geslaagd dit jaar een aantal goede contacten te leggen. Het is voor 
ons heel duidelijk dat UID werkelijk iets toevoegt aan het leefklimaat in onze 
stad. Deelname aan de gesprekken heeft – naar de mening van veel deelnemers 
– een bijzonder en blijvend effect. Men voelt zich veilig in de groep, erkend en 
gewaardeerd. Soms wil men spontaan een vervolg.  

De voorbereidende werkgroep is zesmaal bijeengeweest. Op 1 oktober hebben 
we een kick off georganiseerd waar afspraken konden worden gemaakt met o.a. 
welzijnsorganisaties en de bibliotheek. Zij zijn enorm belangrijk geweest voor PR, 
het beschikbaar stellen van ruimtes en werven van deelnemers. Ook is er een 
goed contact ontstaan  met de Universiteit van Humanistiek; een van de 
docenten heeft deelgenomen aan de organisatie, er werden nieuwe 
gespreksleiders geleverd en twee dialoogtafels gehouden in het gebouw aan de 
Kromme Nieuwe Gracht. 

We hebben voor de wijkcultuurplaatsen in het Muziekcentrum een dialoog 
begeleid met het thema “daar zit muziek in” . Lister en  Bureau Herstel hebben 
geparticipeerd in de week vd Dialoog op twee plaatsen met samen 4 tafels. Maar 
ook gedurende het jaar zijn er (vanaf september) in hun programma 
“Zinnenprikkels” maandelijks dialogen georganiseerd. Met het Utrechts 
welzijnswerk zijn opnieuw contacten gelegd wat geresulteerd heeft in 
wijkdialogen ‘WMO daar zit muziek in’. 

Verder heeft Utrecht in Dialoog in twee “Pietendialogen” samen met het 
ontvangstcomité van sinterklaas, Art 1, Ludens en Forum  in juli en oktober een 
belangrijke rol vervuld in de gespreksleiding. Later hebben we intern voor 
Kinderopvang organisatie Ludens nog voor 20 leidinggevenden een Pietendialoog 
begeleid. De band met het Socratisch Café is versterkt en gespreksleiders van 
het socratisch café hebben ook in dialogen tijdens de week vd Dialoog 
opgetreden. 

 

 



WEEK VAN DE DIALOOG  7 – 14 NOVEMBER 2014 

Het thema “daar zit muziek in” was 
niet makkelijk. Het heeft er wel toe 
geleid dat Muziekcentrum 
Vredenburg heeft meegedaan. 
Deelname van andere 
muziekorganisaties is helaas niet 
gerealiseerd vanwege ziekte van een 
van de leden van de werkgroep die 
hierin een leidende rol zou spelen.  

Met de minor Levensbeschouwing, 
geloof en spiritualiteit van HU is 
nauw samengewerkt. Er hebben 
twee gastvolleges over dialoog 
plaats gevonden en  op twee dagen 
hebben er dialogen plaats gevonden 
met in totaal 30 studenten ( 6 tafels) 
Met de Minor islam en Samenleving 
is ook intensief contact geweest. Er 
heeft ook daar een gastcollege 
plaats gevonden. Door ziekte is er in 
de coördinatie bij de HU iets fout 
gegaan zodat de studenten niet 
hebben deelgenomen aan de 
gespreksleiderstrainingen en dus 

ook geen gespreksleider konden zijn. Dit heeft wel druk opgeleverd voor de 
andere gespreksleiders die soms twee of meer dialogen moesten begeleiden. 

Er hebben dit jaar drie gespreksleiderstrainingen plaatsgevonden: twee begin 
oktober en 1 begin november.  Met in totaal 35 deelnemers, er was ook 
gerekend op nog 25 studenten, maar dit is dus helaas niet gelukt. Toch bij elkaar 
weer een mooi resultaat; er waren dit jaar zo’n 256 deelnemers.  

 

Locatie Dialogen tafels 
Bibliotheek Hoograven 
Smaragdplein 100  

Di 11-11-2014 van 10:00 tot 
12:00 

2 

Bibliotheek Oog in Al /cereolfabriek 
Everard Meijsterlaan 1  

Ma 10-11-2014 van 18:00 tot 
20:00 
 

2 

Bibliotheek Zuilen 
Zwanenvechtlaan 4  

Za 08-10-2014 van 13:00 tot 
15:00 

1 

Centrale bibliotheek 
Oudegracht 167 

Za 08-11-2014 van 11:00 tot 
13:00 
 

1 

De Leeuw 
Samuel van Houtenstraat 1  

Ma 10-11-2014 van 20:00 tot 
22:00 

2 



 

De Nieuwe Jutter 
Amerhof 66  

Vr  07-11-2014 van 20:00 tot 
22:00 
 

6 

De Speler 
Thorbeckelaan 18 c  

Di 11-11-2014 van 10:00 tot 
11:00 
 

1 

De Wijkplaats 
Johannes Camphuysstraat 101  

Di 11-11-2014 van 13:00 tot 
15:00 
 

2 

Hogeschool Utrecht Faculteit educatie 
Padualaan 97 

Wo 05-11-2014 van 11:00 tot 
13:00 
 

6 

Muziekcentrum TivoliVredenburg 
Vredenburgkade 11, 

VOL 
2 

Resto van Harte 
Bernadottelaan 23  

Di 11-11-2014 van 18:00 tot 
20:00 
 

6 

Universiteit voor Humanistiek 
Kromme Nieuwegracht 29  

Wo 12-11-2014 van 15.30 – 
17.00 

2 

Lazuli 
Oude Gracht 243 (kelder) Utrecht 

Ma 10-11-2014 van 13:30 tot 
15:00 
15:00 tot 16:30 

2 

Socratisch café utrecht 
maliebaan 45  

Wo 12-11-2014 van 19:30 tot 
22:00 
 

3 

Bibliotheek Overvecht 
Gloriantdreef 1 Utrecht 

Wo 12 -11-2014  van 15.00  
tot 17.00 

1 

  39 
 

Er is contact geweest met wijkbureaus met de vraag of men ook daar ruimte 
beschikbaar wilde stellen en reclame maken voor ‘Utrecht in Dialoog’; dit heeft 
echter niet geleid tot tafels in de wijkbureaus.  De druk op de coördinatie is 
toegenomen omdat er gedurende het jaar de werkgroep kleiner werd. 

Het aanmeldsysteem heeft dit jaar erg slecht gewerkt. Gespreksleiders en 
deelnemers dienden zich pas op het aller allerlaatste moment aan. Het is dit jaar 
helaas ook niet gelukt met de gemeente tot een afspraak te komen voor een 
stadhuisontbijt o.i.d. Het feit dat men juist bezig was met een verhuizing naar 
het nieuwe stadskantoor was daaraan vooral debet.  

Dit jaar sprong vooral de ‘Nieuwe Jutter’ eruit, met zes dialoogtafels, hapjes en 
drinken en een Marokkaans muziekgezelschap. De sfeer zat er goed in! Er waren 
veel deelnemers met allochtone achtergrond, wat in deze wijk resulteerde in een 
aanpassing van het thema:  ‘Samen Vrede maken-  zit daar zit muziek in?’.  Veel 
aanwezigen maakten zich ernstig zorgen over de onderlinge verhoudingen van 
groepen in de samenleving. Uitgebreid werd gesproken over de noodzaak vooral 



jongeren perspectief op zinvol werk te bieden. Dit heeft geleid tot een vervolg op 
de week van de dialoog, in de vorm van een campagne WijzijnUtrecht.  

 

	


