
 
 

Thuisvoelen? Wat is dat?    
 
Ruim driehonderd Utrechters gingen op 3 november tijdens de tweede Utrechtse Dag van de Dialoog 
met elkaar in gesprek over thuisvoelen. Door samen met buurtgenoten te praten over wat je kunt 
doen in de stad of in de wijk om het thuisgevoel voor jezelf of voor anderen te vergroten, ontstaat 
wederzijds begrip en neemt de binding met elkaar en met de stad toe.  
 

 

 
 
3 november 2009 
De gesprekken vonden plaats aan ruim 40 
dialoogtafels verspreid door de stad.’s Morgens 
om 7.00 uur is een promotieteam van de Week 
van de Dialoog al druk aan het flyeren op het 
Centraal Station in Utrecht. Mensen die in of uit 
de trein stapten kregen een kaartje met een tekst 
om over na te denken. “Wanneer spreek je iemand 
in de trein aan?” 
 

 
Dialoogtafels 
Van de tafel in dierenweide Rotsoord tot de tafel 
van de wijkraad Zuid, van bibliotheek tot 
buurtpastor, van revalidatiecentrum tot 
basisschool of bij de wethouder aan tafel: alle 
tafels werkten via hetzelfde principe. Zes tot acht 
deelnemers, veelal buurtbewoners, van diverse 
afkomst, leeftijd en opleiding. Bij het voeren van 
een dialoog ga je niet in discussie, maar vertel je 
vanuit persoonlijke ervaringen, deze keer over 
thuisvoelen. Een gespek duurt ongeveer 2,5 uur 
en wordt geleid door een getrainde 
gespreksleider die je door de verschillende fasen 
van het dialooggesprek leidt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persoonlijk 
In de kennismakingsronde gebruikt de één als 
‘opwarmertje’ een gedicht, de ander een 
persoonlijke foto of een paragraaf uit een boek.  
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Wethouderstafel 
Wethouder Marka Spit heeft op haar kamer in het 
stadhuis een divers gezelschap uitgenodigd. 
 

 
 
 
 
 
Slotbijeenkomst 
Organisatoren, gespreksleiders en deelnemers 
praten elkaar bij over de ervaringen van de dag 
tijdens de slotbijeenkomst in RASA. Ingmar 
Heytze opent de avond met een speciaal voor de 
gelegenheid gemaakt gedicht over thuisvoelen. 
Op basis van ervaringen uit het publiek 
verbeeldden de acteurs en muzikanten van 
Theater Draad de dialoog. 
 

 
Evaluatie 
Het doel van de Dag van de Dialoog is om mensen met elkaar en met de stad te verbinden. Op 19 
november worden alle organisatoren en gespreksleiders uitgenodigd voor een evaluatiebijeenkomst. 
De afgelopen twee jaar is de Dag van de Dialoog het initiatief geweest van de Gemeente Utrecht. 
Maatschappelijke organisaties hebben zich inmiddels gegroepeerd in een platform en zullen de 
komende jaren een steeds grotere rol bij de totstandkoming van deze dag spelen. “De Dag van de 
Dialoog is van de stad." 
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