
Werkplan 2019 Utrecht in Dialoog 

 
December 2018 
 
 
1. Inleiding 
 
In dit werkplan beschrijven we wat Utrecht in Dialoog samen met partners en vrijwilligers in 2019 
wil doen. Mogelijk kan niet alles in dit plan in 2019 uitgevoerd worden. Dit is afhankelijk van 
middelen en bijdragen van fondsen, partners en mensen die zich voor dialoog inzetten.  
 
Nieuw strategisch fundament 
Het strategisch fundament van Utrecht in Dialoog is 
in 2018 herzien op basis van de ervaringen en 
inzichten van de afgelopen jaren. De contouren 
hiervan zijn in het vliegwiel te vinden. Het 
faciliteren van dialoog in de stad blijft de kern van 
het werk. Met het oog op continuïteit, duurzame 
kwaliteit en effectiviteit wordt geïnvesteerd in 
kennis, verdieping en leren. Dit is een traject van 
meer jaren dat meer middelen vraagt, ook uit 
andere dan gemeentelijke bronnen. In 2019 wordt 
de meerjaren strategie 2019-2022 van Utrecht in 
Dialoog gepresenteerd en een basis gelegd voor de 
verschillende elementen. 
 
De basis op orde 
Door de verkiezingsdialogen, jongerendialogen en 
nieuwe coalities is in 2018 het draagvlak voor 
dialoog verbreed en de impact gegroeid.  
Utrecht in Dialoog is inmiddels een bekende facilitator van dialogen en gewaardeerde 
samenwerkingspartner. Het Educatie & Kenniscentrum, de Leerwerkplek en Lobby zijn van belang  
om ons werk te kunnen continueren, de impact te vergroten en de dialoog nog dieper in de stad te 
verankeren en verder te brengen.  
 
 

2. Dialoog faciliteren  
 
In 2019 bouwen we verder aan een meer verbonden stad met ruimte voor iedereen, jong en 
oud, mensen met meer en minder opleiding, geld, labels en kansen. Impact en kwalitatieve groei 
gaan voor kwantitatieve groei! In het kader van 100 jaar kiesrecht geven we in de aanloop naar de 
Europese en Provinciale verkiezingen met partners een vervolg aan de verkiezingsdialogen en 
jongerendialogen.  
 
Verrassende ontmoetingen en echt contact  
In een dialoog creëren we ruimte voor verrassende ontmoetingen en echt contact tussen 
Utrechters die elkaar niet vanzelf tegenkomen. Aan tafels van 6 tot 8 personen maken we kennis 
met elkaar, onderzoeken we ervaringen rond een thema en delen dromen en acties om die te 
realiseren. We brengen Utrechters die van elkaar verschillen aan tafel in een open gelijkwaardig 
gesprek. Dat doen we in 2019 met dialoogtafels in alle wijken op verschillende locaties, daar 
waar mensen met elkaar in gesprek willen. Getrainde dialoogbegeleiders begeleiden de gesprekken 
en zorgen ervoor dat iedereen naar elkaar luistert, verschillende ervaringen en perspectieven aan 
bod komen, de dialoogprincipes worden bewaakt. In 2019 richten we ons op verankering, 
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continuïteit en breder bereik in de wijk/buurt, bv. door 
meer duurzame wijk/buurtdialogen/coalities en samenwerking 
met (culturele) partners. 
 
Thema’s en vraagstukken verdiepen 
In dialogen met verschillende betrokkenen worden 
ervaringen, dromen en mogelijkheden gedeeld om thema’s 
vanuit verschillende perspectieven te onderzoeken, tot nieuwe 
inzichten te komen en de gemeenschappelijke kennis te 
vergroten. Luisteren met aandacht, het onderzoeken van 
ervaringen, een ideaal/droom uitspreken en concrete acties 
formuleren zijn daarin essentieel. We helpen betrokken partners bij de verdieping en het verder 
brengen van opbrengsten. In het eerste kwartaal, in de aanloop naar Europese en provinciale 
verkiezingen brengen we in het kader van 100 jaar kiesrecht gaan we in gesprek over wensen en 
zorgen die in het kader van 100 jaar kiesrecht aandacht vragen. We onderzoeken stemmen, 
vragen en thema’s die leven en geluiden die minder gehoord worden. Dat doen we in gesprekken 
op straat, in parken, winkelcentra en op scholen. Zo komen actuele vragen/thema’s uit de 
samenleving aan bod die aandacht vragen. In het kader van 100 jaar kiesrecht gaan politiek, 
ambtenaren en inwoners met elkaar in gesprek. 
 
Meer stemmen horen en verschil maken 
We bieden een vrije open ruimte om op gelijkwaardige basis in gesprek te gaan over thema’s die 
Utrechters aan het hart gaan. Een plek waar diverse stemmen gehoord worden, je kunt zijn wie je 
bent, nieuwe kansen zichtbaar worden en waar Utrechters op eigen wijze verschil kunnen maken. 
Dat doen we door dialogen met verschillende partners op verschillende locaties, in verschillende 
context, in verschillende vormen en over verschillende thema’s.  
In 2019 bieden we met verschillende typen dialogen, partners, doelgroepen en thema’s 
meer ruimte andere stemmen, geluiden en variaties, voor het bespreken, waarderen en maken van 
verschil. In samenwerking met 1-Land-1-Samenleving en Resto VanHarte vieren we op 21 mei de 
dag van diversiteit. In mei is er een fototentoonstelling Elkaar zien in het Stadskantoor. We 
laten verschillende stemmen horen in publicaties, video’s en podcasts. 
 
Positieve ervaringen en mogelijkheden verbeelden 
In november wordt in het hele land en ook in Utrecht de landelijke Week van de Dialoog Gevierd. 
De dialoogsteden stellen met elkaar het jaarthema vast. We gaan ook in 2019 actief op zoek naar 
de ervaringskennis, wijsheid en mogelijkheden om polarisatie, segregatie en fragmentatie tegen te 
gaan, de democratie en manier waarop we samenleven te vernieuwen. In een dialoog ervaren 
deelnemers dat het onderzoeken van persoonlijke ervaringen en perspectieven verbindt, versterkt 
en verrijkt. Dat het uitspreken van dromen, idealen en persoonlijke acties positieve energie geeft, 
ruimte biedt voor nieuwe inzichten en positieve verandering. Om de impact meer zichtbaar te 
maken gaan we ervaringen, dromen, mogelijkheden, resultaten verbeelden om te delen en 
verspreiden. Dat kan in de vorm van video/vlog, animatie, column, gedicht, podcast, verhaal, e-
zine of een fototentoonstelling. 

 
3. Educatie en kenniscentrum  
 
In het Educatie en kenniscentrum worden dialoogbegeleiders, vrijwilligers en partners getraind en 
opgeleid. Zij maken (goede) dialogen mogelijk, bewaken en verspreiden de dialoogmethodiek en 
vinden nieuwe toepassingen. In samenwerking met andere dialoogsteden, verenigd in Nederland in 
dialoog, is in 2018 een start gemaakt met een landelijk trainings- en kenniscentrum. In 2019 
worden extra middelen en mogelijkheden gezocht om beter in te kunnen spelen op nieuwe 
vraagstukken, behoeften, ontwikkelingen en kansen, onder meer in onderwijs en 
opvoeding. 
 
Dialoog leren begeleiden  
(Aankomend) dialoogbegeleiders worden in workshops, trainingen en leergangen toegerust voor 
het begeleiden van dialogen volgens de methodiek van de waarderende dialoog (Appreciative 
Inquiry). Eerste stap is het volgen van een Basis/opfristraining, een training in het begeleiden 
van dialoogtafels, vragen stellen met ruimte om te oefenen. Na de basistraining kunnen 
deelnemers samen met een ervaren dialoogbegeleider oefenen met het begeleiden van 
dialoogtafels. De Basis/opfristraining verzorgen we in 2019 bij voldoende belangstelling 
maandelijks rond diverse thema’s.  
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Dialoog Café Maliebaan45 
Dialoog Café Maliebaan 45 wordt de 
ontmoetingsplek, leer- en inspiratieplek voor 
dialoogbegeleiders en dialoogliefhebbers. 
Dialoogbegeleiders kunnen hier oefenen met 
begeleiden, nieuwe thema’s verkennen, 
andere vormen uitproberen en meedoen aan 
oefengroepen en intervisie. In 2019 
onderzoekt een kern van dialoogbegeleiders 
hoe we tot meer verbondenheid, 
kwaliteit en diversiteit van 
dialoogbegeleiders kunnen komen.  
 
Workshops, gastcolleges en maatwerk 
Utrecht in Dialoog ontwikkelt en verzorgt gastcolleges, workshops en maatwerktrainingen rond 
thema’s, vraagstukken en projecten. Dit gebeurt als onderdeel van projecten/thema’s zoals 100 

jaar kiesrecht en in opdracht tegen betaling. Dat gebeurt ook 
in het Engels. In 2019 wordt met partners een eerste 
productportfolio voor het onderwijs, voor jongeren 
ontwikkeld. Om kinderen/jongeren in een vroeg stadium te 
leren hoe je op een andere manier in gesprek kunt, met 
verschillen om kunt gaan, ervaringswijsheid kunt benutten en 
tot positieve verandering kunt komen. Met partners wordt 

verkend of dit productportfolio ook een plek kan krijgen in bestaande of nieuwe 
onderwijsconcepten, zoals de weekendschool. In 2019 worden hiervoor middelen gezocht.  
 
Kennis/trainingscentrum dialoog  
In samenwerking met de dialoogsteden verenigd in Nederland in Dialoog en andere partners 
worden leergangen, verdiepingsworkshops en trainingen verzorgd. Bij 
voldoende belangstelling en mogelijkheden verzorgen we in 2019 een 
Leergang/Training Kinderdialoog, Wijkdialoog, Ubuntudialoog, Train de 
Trainer, Training voor coördinatoren, De Kunst van het vragen en 
Wandeldialoog. Aan het einde van het jaar wordt gezamenlijk teruggeblikt op 
de week van de dialoog en gezamenlijk een nieuw thema bepaald voor het 
komende jaar. In 2019 worden extra middelen en mogelijkheden gezocht om 
met partners beter in te spelen op nieuwe vraagstukken, behoeften, 
ontwikkelingen en kansen. Bijvoorbeeld voor de inzet van dialoog in 
opvoeding en onderwijs, de vernieuwing van de wijkdemocratie en aanpak 
van armoede en eenzaamheid. 
 
Wijkdialoog  
Met Nederland Zorgt Voor Elkaar en Omzien naar Elkaar werken we aan de ontwikkeling van een 
Estafette Wijkdialoog en Leergang Wijkdialoog. Hiervoor en voor de begeleiding van pilots, 
het opbouwen van een pool van (gecertificeerde) proces- en dialoogbegeleiders worden extra 
middelen en mogelijkheden gezocht.  
 
 

4. Leerwerkplek  
Utrecht in dialoog is ook een Leerwerkplek waar stagiaires, trainees, dialoogbegeleiders, 
vrijwilligers, werkzoekenden, re-integreerders, nieuwkomers, arbeidsongeschikten, pensionada’s en 
vluchtelingen dialoogactiviteiten voorbereiden en mogelijk maken. Zo wordt de betrokkenheid bij 
dialoog groter en de methodiek, 
de vaardigheden en 
opbrengsten van dialoog verder 
gebracht. Werving vindt plaats 
via het eigen dialoognetwerk, 
partners en de 
Vrijwilligerscentrale. In 2019 
onderzoeken we mogelijkheden, 
inkomstenbronnen en verdienmodellen om de Leerwerkplek te verduurzamen, een solide basis 
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te geven, inclusief verdienmodel, coördinatie en begeleiding. Zo kunnen meer diverse Utrechters 
werkervaring opdoen en (re)integreren. Hiervoor zoeken we middelen en partners.  
 
Kennismakingsworkshops 
Voor mensen en organisaties die kennis willen maken met de Dialoog(methodiek), actief willen 
worden bij Utrecht in Dialoog, dialoogbijeenkomsten willen organiseren en/of aan de slag willen 
met specifieke thema’s of doelgroepen, zijn er kennismakingsworkshops. Deze workshops 
organiseren we in 2019 op Maliebaan45, bij De Alchemist en partnerorganisaties.  
 
Nieuwe kansen   
De leerwerkplaats biedt ruimte om op eigen wijze mee 
te doen, werkervaring op te doen, een netwerk op te 
bouwen, talenten, mogelijkheden en kansen te 
ontdekken, dromen/idealen vorm te geven en 
persoonlijk een verschil te (leren) maken. We bieden 
kansen aan hoger en lager opgeleiden, mensen met en 
zonder label, werk, uitkering, aan stagiaires, trainees en 
nieuwkomers. Utrecht in dialoog is een erkend 
leerbedrijf en werkt samen met verschillende scholen 
(VO, MBO, HBO), universiteiten, leerwerkbedrijven en 
stagepleinen. In 2019 werken we aan meer diverse leerwerkplekken, coördinatie en 
begeleiding incl. verdienmodellen. We streven naar samenwerking met meer opleidingen.  
 
Verdiepen, verbeelden en verder brengen  
In de leerwerkplek leren en werken we aan het zichtbaar maken van verschillende perspectieven. 

Aan het inzichtelijk maken hoe je op basis van de waarderende 
dialoogprincipes samen kunt werken aan een samenleving met ruimte 
voor verschil. De oogst van dialogen wordt zichtbaar gemaakt, verbeeld, 
verdiept in werkateliers, workshops, foto’s, E-zines, 
videoproducties, vlogs, podcasts etc. In 2019 streven we naar een 
publicatie in het kader van 10 jaar dialoog in Utrecht met ruimte voor 
creativiteit en kunstzinnige energie om thema’s, dromen en 

mogelijkheden in beeld te brengen, van meer zijden te belichten, onze blik te verruimen, andere 
werelden te ontdekken en ons te laten verrassen.  
 
 

5. Lobby 
Utrecht in Dialoog heeft een krachtig, fijnmazig en groeiend netwerk in de stad van ruim 100 
partners. Veel Utrechters, organisaties en ondernemers dragen de dialoog een warm hart toe en 
dragen hier op allerlei manieren aan bij. Dit gebeurt door ruimtes beschikbaar te stellen, tafels te 
organiseren, dialogen te begeleiden en zich in te zetten als vrijwilliger. Om de dialoog in de 
Utrechtse samenleving te versterken en verbreden, een tegenbeweging tegen polarisatie op gang 
te brengen willen we de komende jaren met dit netwerk een dialooglobby opzetten gericht op 
bewoners, onderwijs, zorg, samenleving, werk, maatschappelijk middenveld en politiek. Dat doen 
we in 2019 rond de viering van 10 jaar dialoog in Utrecht.  

Aandacht voor meerwaarde dialoog 

De komende jaren willen we aandacht geven aan de meerwaarde van dialoog bij burgers, 
gemeente, in onderwijs, werk en zorg. Meer bekendheid geven aan de waarderende dialoog als 
bewezen aanpak tegen eenzaamheid, armoede en polarisatie. Als nieuwe aanpak om op 
gelijkwaardige basis de energietransitie, nieuwe wijkdemocratie, blauwe zorg inclusief vorm te 
geven met eigenaarschap in de buurt. We gaan kernwaarden en ambities in andere vormen, meer 
verhalend en beeldend overdragen. In 2019 verzorgen we een fototentoonstelling rond 10 jaar 
Elkaar zien, dialoog Utrecht op het stadskantoor, een plek waar veel Utrechters komen.   
 
Ambassadeurs en vrienden 
Met bestuur en prominente ambassadeurs verspreiden we het dialoogverhaal breder, ook in 
organisaties, en ontwikkelen we een dialogische lobbymethodiek om meer mensen, organisaties en 
middelen te betrekken. Rond de viering van 10 jaar dialoog in Utrecht maken we een start met het 
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werven van ambassadeurs/vrienden en organiseren we een diverse/inclusieve dialoog met 
ambassadeurs en vrienden van Utrecht in Dialoog.  

Strategische communicatie en marketing  
In samenspraak met ambassadeurs en vrienden vernieuwen we de communicatie en marketing, 
gaan we meer in dialoog via social media. In 2019 organiseren we in het kader van 10 jaar dialoog 
in Utrecht een evenement om opbrengsten, collectieve kennis en wijsheid uit dialogen te 
delen en met elkaar verder te verspreiden/brengen. Ook onderzoeken we hoe we dialoog binnen 
en tussen organisaties, in samenwerkingsverbanden en rond actuele vraagstukken een plek 
kunnen geven, hoe we de meerwaarde van de dialogische aanpak beter voor het voetlicht kunnen 
brengen. 
 
Programmatische samenwerking 
Om de basis voor dialoog de komende jaren te verstevigen en verbreden streeft Utrecht in Dialoog 
naar meerjarige programmatische samenwerking met partners en fondsen. In 2019 zoeken we 
vormen, middelen en samenwerking voor meerjarenprogramma’s rond een aantal thema’s:  
1. Jongeren & onderwijs: gericht op het tegengaan van polarisatie en inclusie van jongeren 

met verschillende achtergronden en kansen. Inclusief dialoog in opvoeden en onderwijs met 
workshops, gastcolleges, trainingen, lessenseries en 
stageplaatsen/projecten, ook voor onderzoek. Om ruimte te creëren voor 
dialoog in het onderwijs, curriculum. 
Stages, mogelijkheid tot re-integratie en 
talentontwikkeling bieden. Gesprekken op 
straat, in de publieke ruimte om 
verschillen, mogelijkheden, perspectieven 
zichtbaar te maken, in beeld te brengen en 

bespreekbaar te maken. Dialoogworkshops, trainingen en 
gastlessen in het kader van projectonderwijs, bildung, 
burgerschap en diversiteit/inclusie om de toepassing van 
dialoog te verbreden en verdiepen, opbrengsten in beeld te 
brengen, bereik en impact te vergroten.  

2. Democratische vernieuwing: In het kader van 100 jaar Kiesrecht, in de aanloop naar de 
provinciale verkiezingen (20 maart) en Europese verkiezingen (23 mei) met partners 

belangrijke vraagstukken/thema’s die leven onderzoeken, 
bespreken, in beeld brengen, agenderen; vraagstukken waar 
mensen/jongeren zich zorgen over maken zoals racisme, 
democratie, armoede, eenzaamheid, in/uitsluiting, veiligheid, 
gezondheid, zorg, de energietransitie. Vernieuwing van de 
(wijk)democratie door procesontwerp op maat met 
verschillende werkvormen voor dialoog tussen burger en 

overheid rond actuele thema’s.  
3. Meedoen, armoede, eenzaamheid: Waarderende 

wijk/buurtgerichte aanpak om eenzaamheid en armoede 
bespreekbaar te maken, nieuwe handelingsperspectieven te 
ontdekken, ervaringskennis te delen, te werken aan verbinding, 
persoonlijk en collectief, een vitale inclusieve cultuur. In 
verschillende vormen met verschillende doelgroepen We verkennen  
‘lichtere’ toepassingen, vormen en combinaties in samenwerking 
met culturele partners zoals Utregs Requiem, STUT, de Human 
Library en Tweetakt. 

4. Wijkdialogen & zorg/welzijn: Pilots met Wijk/buurtdialogen aandacht/ruimte te bieden voor 
persoonlijke en collectieve energie, talenten, acties, activiteiten en ‘eigenaarschap’ zodat 

‘zorgzame gemeenschappen’ tot groei en bloei komen. 
Werken aan meer invloed/ eigenaarschap/ zeggenschap 
van inclusieve gemeenschappen in de wijkinfrastructuur, 
wijkinformatie, zorg, onderwijs, cultuur, groen. Toolbox 
ontwikkelen voor wijkdialogen, leergang wijkdialogen, in 
beeld brengen ervaringen en opbrengsten, opbouwen 
pool van gecertificeerde (wijk)dialoogbegeleiders. 
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6. Organisatie  
Waarderende cultuur 
Utrecht in dialoog streeft naar een 
waarderende cultuur, naar praktiseren 
wat we belangrijk vinden. We werken met 
elkaar aan eigen en gezamenlijke dromen, 
dragen ieder op eigen wijze concreet bij aan 
het geheel, gaan op gelijkwaardige basis in 
gesprek over wat iets betekent en wat we 
doen. We werken ook aan verduurzaming 
van Utrecht in dialoog, een organisatie in 
balans door ontwikkeling van meervoudige 
verdienmodellen. We onderzoeken wat 
mogelijk is en leren van wat werkt. In 2019 
gaan we verder in dialoog met 
betrokkenen om de waarderende cultuur 
tot groei en bloei te brengen. 
 
Levend organisme 
Utrecht in Dialoog is een levend organisme, een eco-systeem waarin al wat aandacht krijgt groeit, 
waar mensen in al hun verschillen iets aan toevoegen, waarin iedereen van waarde is. De mensen 
in de stad voeden en bevruchten Utrecht in Dialoog en brengen het op organische wijze tot groei 

en bloei. Utrecht in dialoog wordt gedragen en geïnspireerd door 
mensen die uit eigen motivatie in beweging komen, in dialoog van 
betekenis willen zijn, zich inzetten voor wat er echt toe doet. In 2019 
gaan we in dialoog met elkaar en partners/sponsoren. Vaste 
partners/sponsoren bieden we de mogelijkheid voor dialoog rond 
eigen thema’s. 
 
Meervoudige waardenrealisatie 
Als een eco-systeem groeit en bloeit ontstaan meer mogelijkheden 
voor meervoudige waarderealisatie en kan een vliegwieleffect 

ontstaan. Utrecht in dialoog werkt aan waarde realisatie op verschillende vlakken om de basis voor 
de organisatie te verbreden en continuïteit in activiteiten te kunnen waarborgen. Utrecht in Dialoog 
creëert waarde in het faciliteren van dialoog, in het educatie- en kenniscentrum, in de leerwerkplek 
en dialooglobby. In 2019 benaderen we fondsen en partners om een duurzaam meervoudige 
verdienmodel te ontwikkelen.  

Organisatie in balans 
In 2019 werken we toe naar een organisatie in balans van dialoogbegeleiders, kernteam en bestuur 
die samenwerken op basis van de dialoogprincipes om het groeiend aantal nieuwkomers, 
vrijwilligers, stagiaires en werk/zinzoekenden te kunnen begeleiden. In 2019 versterken we het 
kernteam coördinatie en de kern van dialoogbegeleiders. De organisatie bestaat uit: 
- Een kernteam van deels betaalde part time 

medewerkers/trainees draagt zorg voor de ondersteuning van 
het bestuur; programmering van dialoogbijeenkomsten en 
trainingen; onderhoud van het netwerk en partnerschappen; 
coördinatie en communicatie van dialoogactiviteiten; werving, 
training, binding en begeleiding van onbetaalde medewerkers, 
vrijwilligers en stagiaires; werving van fondsen, financiën, 
administratie en informatie etc. 

- Een harde kern van goed geschoolde breed inzetbare 
dialoogbegeleiders die gedreven zijn om de missie van 
Utrecht in dialoog mede vorm te geven die bijeenkomsten 
mee organiseren, workshops en trainingen geven en een 
breder netwerk van mensen die incidenteel een bijdrage 
leveren. Vrijwillige dialoogbegeleiders zijn onderdeel van de 
organisatie, er is een wederzijds commitment met een balans tussen halen en brengen. 

- Het Bestuur is een meewerkend bestuur op vrijwillige basis en richt zich op de strategie voor 
de langere termijn, ziet toe op de uitvoering en is hoofdverantwoordelijk voor de lobby. 
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7. Resultaten	 
Utrecht in Dialoog verwacht in 2019 de 
volgende resultaten te leveren bij voldoende 
mensen, middelen en mogelijkheden.  

Ø 1200 deelnemers ervaren dat je op een 
constructieve manier in gesprek kunt 
zonder het eens te hoeven zijn; dat het 
fijn is om op deze manier in gesprek te 
zijn en dat het verbondenheid, nieuw 
inzichten, begrip en zicht op concrete 
mogelijkheden kan opleveren.  

 
Ø 180 dialoogtafels, open gesprekken in 

de Utrechtse samenleving als 
respectvolle manier van in gesprek gaan 
over actuele vraagstukken, waar nieuwe 
handelingspersperspectieven zichtbaar 
worden, ruimte is voor andere 
(gezamenlijke) oplossingen.  
 

Ø 150 deelnemers aan trainingen, 
workshop of gastcollege, maken kennis 
met de dialoog, leren een dialoog te 
begeleiden of verdiepen hun kennis en 
ervaring om een dialoog te faciliteren en 
dit toe te passen in verschillende 
praktijken. 

 
Ø 30 diverse Utrechters, nieuwkomers, stagiaires, studenten, vrijwilligers, werk/zinzoekenden en 

vluchtelingen krijgen de kans om werkervaring op te doen, nieuwe werelden te ontdekken, op 
gelijkwaardige basis samen te werken, verschillen te waarderen, persoonlijk een verschil te 
(leren) maken, (weer) mee te doen, netwerk op te bouwen, betekenis te geven, een dialoog 
mogelijk te maken etc..  

 

8. Middelen 
 
De dialoogactiviteiten worden mogelijk door: 
- inzet in natura: ruim 13 FTE  
- sponsoring in natura:  20.000 euro  
- subsidie van de gemeente Utrecht: 50.000  
- bijdragen van partners en fondsen 
- inkomsten uit trainingen en opdrachten 

 


