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1. Toelichting 
 
In dit plan voor 2016 staat beschreven wat de werkgroep Utrecht in Dialoog in 
2016 en verder in hoofdlijnen zou willen met partners en vrijwilligers. Onze 
ambitie voor 2016 en daarna op basis van de ervaringen van afgelopen jaar, 
onze dromen en wat we willen doen. Utrecht in Dialoog is in ontwikkeling, 
reacties en tips zijn welkom! 
 
Of we de nodige partners, vrijwilligers, tafelorganisatoren, deelnemers, 
dialoogbegeleiders en middelen kunnen mobiliseren om dit plan te realiseren 
moet blijken. Nieuwe partners, ambassadeurs en vrijwilligers die mee willen 
werken zijn van harte welkom!  
 
Wat willen we in 2016 bereiken? 
1. Bereik, relevantie en impact van de dialoog vergroten: meer deelnemers en 

meer diversiteit in deelnemers, m.n. jonge en nieuwe Utrechters. 
(werkgroepen) 

2. De relevantie van de dialoog bij spanningen vergroten, bij 
vluchtelingenproblematiek, polarisatie, segregatie en radicalisering. 
(trainingsagenda) 

3. Een solide basis leggen onder de netwerkorganisatie, meer continuïteit,  
diversiteit, kracht en potentieel benutten (netwerkorganisatie). 

We zoeken nog samenwerkingspartners en vrijwilligers!  
 
Wat is nieuw in 2016? 
- Dialoogbijeenkomsten het hele jaar door rond het thema Verbinding, in 

aansluiting op andere evenementen in de stad, wijken en op scholen.  
- Netwerkbijeenkomsten en werkgroepen door en voor actieve 

dialoogbegeleiders, tafelorganisatoren en andere vrijwilligers.  
- Trainingsagenda met workshops, verdiepingstrainingen en expertmeetings 

dialoog onder spanning en jongerendialoog. 
 

Voor achtergrondinformatie over Utrecht in dialoog verwijzen we naar de website 
utrechtindialoog.nl./meer/utrecht-in-dialoog Hier is ook het jaarverslag 2015 te 
vinden. 
 
 
Werkgroep Utrecht in Dialoog 



 
 
 
 
2. Dialoogagenda  
 
 
In 2016 willen we samen met partners het hele jaar door 
dialoogbijeenkomsten/tafels organiseren rond het thema Verbinding. Iedere 
maand met een andere verdieping op het thema in aansluiting op andere 
evenementen in de stad, wijken en scholen. Met de Bibliotheek Utrecht gaan we 
alvast maandelijks een dialoog organiseren en met Zinnenprikkels iedere twee 
weken in Lombok. Andere partners en vrijwilligers kunnen hierbij aansluiten. 
 
 
Verbinding 
 
We verdiepen Verbinding ieder maand op een subthema in aansluiting op andere 
evenementen in de stad, wijken en scholen.  
 
Januari: Vrijheid in verbinding 
In aansluiting op de herdenking van de aanslagen in Parijs van 7 januari, tevens 
de opening van een nieuw dialoogjaar. Zie verslag op de website. 

 
Februari: Verbinding in de stad  
Over het welkom heten van nieuwe Utrechters, samen leven en omgaan met 
cultuurverschillen en nieuwkomers. Met migranten, vluchtelingen, studenten en 
expats.  
 
Maart: Veilig verbinden  
Over bescherming, maar ook afhankelijkheid van ouders, relaties, werkgevers, 
familie, je partner… Voor geld, bijstand, werk, wonen en veiligheid. Durf je 
risico´s te nemen, het bekende pad te verlaten, je eigen weg te gaan, of vermijd 
je risico´s en speel je op veilig?  
 
April: Verbinding over de grens  
Over contacten over grenzen heen, over de grenzen van de stad, Nederland en 
Europa. Verre reizen, naar je thuisland….. Over grenzen verleggen, grenzen 
handhaven, normen en waarden en globalisering. In aansluiting op de week van 
de filosofie met als thema De grens. 
  
Mei: Verbinding met je bestemming  
Over aarden, wortel schieten, thuis zijn/voelen in Utrecht, in je wijk, na vluchten. 
Maar ook wat/wie je wil worden, studiekeuze, werk…. En over worden wie je 
bent, verbinding met de ziel, het hogere. In aansluiting op het thema van de 
culturele zondag van 1 mei: Bestemming bereikt. 
 
Juni: Verbinding met je lijf 
Over lekker in je lijf, gezond leven, eten, thuis in je lichaam, sexuele diversiteit 
en identiteit. Zijn, leven wij ons lichaam of hebben we ons lichaam en is onze 



identiteit vloeibaar? In aansluiting op het Midzomergrachtfestival en festival 
Utrecht/Liefde voor Utrecht. 
 
September: Verbinding verbroken  
Over eenzaamheid, isolement, woede, conflict, radicalisering en polarisering. 
Echtscheiding, ontslag, verlies, ziekte, verval, isolement, er niet bij horen, 
zonder werk, thuis, netwerk, verleden, toekomst…….. In aansluiting op de 
Vredesweek thema Beelden breken en de week van de eenzaamheid. 
 
Oktober: Verbinding door delen  
Over ongelijkheid, armoede en rijkdom. Over deeleconomie, creative commons, 
delen van goederen, gedachten en gevoelens, het einde van bezit, denken en 
handelen vanuit overvloed. In aansluiting op het Festival van de armoede.   
 
November: Digitaal verbonden  
Over mogelijkheden, kansen en beperkingen van nieuwe media, digitale 
informatie en netwerken voor verbinding en verbondenheid. Wikiwijsheid, 
digibetisme, opvoeding, onderwijs, normen en waarden, Onderdeel uitmaken van 
communities, gebruik van social media en digibetisme. In aansluiting op De 
Onderwijsdagen en de week van de dialoog: Verbinding maak het mee(r).  
 
December: Feestelijke Verbinding  
Over feesten en partijen, cadeaus geven, samen eten, drinken, multicultureel 
trouwen, samen leven, genieten van verschillen en overeenkomsten. Dichtbij 
verbinden, in huiselijke kring, met vrienden en familie, tussen culturen, sint & 
piet, suikerfeest, verjaardagen.  
 
 
 
3. Trainingsagenda 
 
De workshops en trainingen van Utrecht in dialoog zijn in de eerste plaats 
bedoeld om gespreksleiders en tafelorganisatoren te trainen en toe te rusten. We 
streven naar een sterke kern van actieve betrokken capabele dialoogbegeleiders 
met daaromheen een cirkel van minder ervaren dialoogbegeleiders in opleiding. 
Voor ervaren dialoogbegeleiders organiseren we verdiepingstrainingen, intervisie 
en leer/ontwikkelgroepen rond specifieke thema’s, ook met partners. Ervaren 
gespreksleiders kunnen ook workshopbegeleider en dialoogtrainer worden. Om 
meer (nieuwe) Utrechters (bewoners, professionals, jongeren…) kennis te laten 
maken met de dialoogmethode willen we in 2016 en verder ook 
kennismakingsworkshops en trainingen op locatie in de wijken verzorgen.  
 

Aandacht voor verdieping  

In 2016 willen we de volgende thema’s verkennen en verdiepen: 
- Dialoog onder spanning: Wat vraagt een “dialoog onder spanning” van de 
dialoogmethodiek, begeleiding en begeleiders. Aanleiding is de polarisatie van 
het debat rond vluchtelingen, terroristische aanslagen en de Pietendialoog.  
- Jongerendialoog: We willen samen met partners de mogelijkheden van de 
jongerendialoog verkennen, als aanvulling op het bestaande dialoogaanbod. Om 
jongeren en opvoeders met verschillende achtergronden beter te bereiken. 



 
 
Workshops en trainingen 
 
Kennismakingsworkshop 
Voor nieuwe mensen die kennis willen maken met de Dialoog(methodiek), actief 
willen worden bij Utrecht in Dialoog, dialoogbijeenkomsten willen organiseren. 
Deze workshop organiseren we in overleg op Maliebaan 45, op locatie in de wijk 
of bij partnerorganisaties. 
 
Basistraining Dialoog. 
Training in het begeleiden van dialoogtafels, vragen stellen met ruimte om te 
oefenen. Voor ervaren deelnemers die dialoogbegeleider willen worden. Na de 
basistraining gaan deelnemers samen met een ervaren dialoogbegeleider aan de 
slag. Voorlopige data 2016: 8 februari, 1 maart, 19 september, 13 oktober en 24 
oktober. 
 
Verdiepingstrainingen  
Voor ervaren dialoogbegeleiders worden verdiepingstrainingen verzorgd, deels in 
samenwerking met Nederland in dialoog. Voorlopige agenda 2016: 19 januari 
(Dialoogcirkel), 10 februari (Vluchtelingenproblematiek), 18 april 
(Jongerendialoog), 22 maart (Kinderdialoog), 26 maart (Spannende 
gesprekken), 7 september (Verbinding), oktober (Jongerendialoog) 
 
Train de trainer 
1 keer per jaar wordt een train de trainer cursus verzorgd. Voor ervaren 
dialoogbegeleiders die dialoogtrainer bij Utrecht in Dialoog willen worden wordt 
een train de trainer verzorgd, in samenwerking met Nederland in Dialoog.  
Datum: 26 september. 
 
Training coördinatoren:  
1 keer per jaar is er een training voor vrijwilligers die actief willen worden in de 
organisatie. Datum: 15 februari. 
 
 
 
 
2. Dialoognetwerk  

 

Het hart van Utrecht in Dialoog is een netwerk van partners, vrijwilligers, 
tafelorganisatoren, ambassadeurs, dialoogbegeleiders, trainers en adviseurs. We 
willen dit netwerk in 2016 verbinden, versterken en verrijken. Dat doen we door 
te starten met netwerkbijeenkomsten voor actieve vrijwilligers en partners. 
Nieuw geïnteresseerden in Utrecht in Dialoog nodigen we eerst uit voor een 
dialoogbijeenkomst, kennismakingsworkshop en persoonlijk 
kennismakingsgesprek.   

 



Netwerkbijeenkomsten 

De netwerkbijeenkomsten worden het hart van Utrecht in Dialoog. De plek waar 
actieve dialoogbegeleiders, tafelorganisatoren, vrijwilligers en partners elkaar 
ontmoeten, bijpraten, ervaringen uitwisselen, elkaar vinden en plannen smeden. 
Hier wordt teruggeblikt en kunnen nieuwe initiatieven ontstaan, worden ideeën 
gepitched en besproken. Het is de plek waar initiatieven ontstaan, worden 
verbonden, versterkt en verrijkt en resultaten worden gevierd.  

Frequentie: 4 keer per jaar  
Donderdagavond 11 februari, 19 mei, 8 september, 15 december  
 
Doelgroep:  
Actieve dialoogbegeleiders, tafelorganisatoren en vrijwilligers 

Programma 
19:00 Ontvangst met koffie, thee 
19:30-20:30  Speeddaten, terugblikken en bijpraten (ontmoeting) 
20:30-21:30 Pitches/dromen, plannen maken en doen (werkgroepen) 
21:30-22:00 Borrel en afsluiting 
 
1 keer per jaar is er een brede netwerkbijeenkomst met/voor ambassadeurs, 
belangrijke partners en vrijwilligers in het Stadskantoor. Voorstel: 25 november, 
feestelijke terugblik op jaar en week van de dialoog.  

 
Werkgroepen 
 
In 2016 willen we met het dialoognetwerk aan de slag in werkgroepen met een 
eigen focus/opgave rond de belangrijkste uitdagingen. 
 

1. Vergroten bereik door krachtige communicatie 

Communicatie is de basis van Utrecht in Dialoog. Het actueel houden en 
verbeteren van de website, de nieuwsberichten en nieuwsbrieven, relatiebeheer, 
agendabeheer, tafelbeheer, persberichten en sociale media. Aandachtspunten in 
2016 zijn de continuïteit, verbreding van de basis en het vergroten van het 
bereik in samenwerking met (communicatie)partners. Met name het bereik onder 
jongeren en nieuwe Utrechters via sociale nieuwe media en partners. Maar ook 
het versterken en verbreden van het dialoognetwerk door 
netwerkbijeenkomsten.  

 

2. Dialoog door het jaar  

We willen samen met partners door het jaar heen dialoogbijeenkomsten 
organiseren op verschillende locaties in de stad, wijken en buurten. De week van 
de dialoog is van 4 tot 13 november, maar in 2016 verkennen we of het haalbaar 
is om iedere maand (op de 3e donderdagavond van de maand) een 
dialoogbijeenkomst te organiseren in de/een Bibliotheek. En of het haalbaar is 



om door het jaar heen een dialoogcafé in de wijk/op school te organiseren. 
Bijvoorbeeld in Kopi Susi,(tweewekelijks op woensdagavond) en Buurtcentrum 
Oase. Of dit gaat lukken is afhankelijk van de kracht van partnerschappen en of 
een gezamenlijk initiatief voldoende (diverse) deelnemers, dialoogbegeleiders, 
vrijwilligers en sponsoren weet aan te spreken. Op termijn streven we naar meer 
zelfstandige teams/initiatieven van ervaren dialoogbegeleiders en 
tafelorganisatoren per locatie/wijk. Het landelijk thema van de week van de 
dialoog is Verbinding maak het mee(r). 

 

3. In verbinding met jonge & nieuwe Utrechters  

We willen in 2016 e.v meer samenwerkingsprojecten, bijeenkomsten, meetings 
en bijzondere evenementen organiseren voor en met jonge & nieuwe Utrechters 
(vluchtelingen, jongeren, migranten, studenten, starters….). Vooral in/rond de 
week van de dialoog in november. We zoeken samenwerking met onderwijs, 
ouderorganisaties, sport, cultuur en ondernemers rond de jongerendialoog, 
vluchtelingendialoog en wijkdialoog. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


