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1. Utrecht in Dialoog in 2018 
 

a. Utrecht in dialoog verbindt, verrijkt en versterkt Utrecht(ers). 
Utrecht in Dialoog is een initiatief van mensen en organisaties in Utrecht die dialoog een 
warm hart toedragen en zich hiervoor inzetten. Door mensen in een betekenisvol gesprek 
met elkaar brengen, ontstaat er verbinding, samenwerking, meer begrip voor elkaar en 
ruimte voor nieuwe ideeën en acties.  

Dialoog maakt moeilijke of spannende 
thema’s bespreekbaar, stimuleert om 
ervaringen te delen, elkaar te versterken 
en op zoek te gaan naar mogelijkheden. 
De ontmoeting tussen mensen die heel 
verschillend zijn, verbindt mensen, leidt 
tot ontdekkingen en inzichten, biedt 
nieuwe perspectieven en geeft vorm aan 
het samenleven in een divers Utrecht.   

 
Onze doelen voor 2018  

• 30 verschillende dialoogbijeenkomsten organiseren om 
1000 Utrechters met elkaar in gesprek te brengen. 

• Inclusie en verbinden van álle Utrechters om de relevantie 
en impact van dialoog te vergroten. 

• Dialoog een solide basis geven in Utrecht door het verder 
opbouwen van een duurzame samenwerking met partners 
en tafelorganisatoren in het organiseren van 
dialoogbijeenkomsten. 

• De stichting versterken met een meer solide financiële 
basis voor continuering van de dialoog in 2019 en verder. 

 
Wat hebben we bereikt? 

• Groter bereik: in 93 verschillende dialoogbijeenkomsten meer dan 1500 Utrechters 
met elkaar verbonden (vgrl 2017: 925 deelnemers in 50 bijeenkomsten). 

• Lagere drempel tot deelname: met 25 gesprekken op straat, in parken, 
winkelcentra en op 48 verschillen dialooglocaties verspreid over wijken en buurten 
(vrgl 2017: 35 locaties). Door dialoog met kinderen, jongeren, expats en 
nieuwkomers, meertalige dialoogbijeenkomsten, Ubuntdidialogen en de Human 
Library.   

• Fijnmazig dialoognetwerk uitgebreid: Uitbreiding van het dialoognetwerk, met 
dialoogbegeleiders, vrijwilligers en partners: 60+ partners en 50 inwoners/vrijwilligers 
die een dialoog hebben meegeorganiseerd (vrg; 2017: met 45 partners en 30 
inwoners/vrijwilligers).  

• Duurzame samenwerking: realisatie van reeksen van dialoogbijeenkomsten het 
hele jaar door met partnerorganisaties op 6 vaste locaties.  

• Zaaien en verder brengen van dialoog: in 38 trainingen en workshops, door 100 
actieve dialoogbegeleiders, door 25 keer op straat, in parken in gesprek te gaan. 

• Meer solide fundament: het strategisch fundament van de Stichting is vernieuwd, er 
is subsidie voor 2019 verkregen en een part time coordinator aangesteld. 
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b. Een overzicht van onze activiteiten 

Naast het organiseren van dialoogbijeenkomsten in de verschillende wijken van Utrecht 
zijn we ook gesprekken op straat aangegaan en hebben we basis- en 
verdiepingstrainingen gegeven aan begeleiders en begeleiders in spé. 
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c. Meer bijeenkomsten, meer gesprekken en meer deelnemers 
Mede door de verkiezingsdialogen en jongerendialogen heeft de dialoog in 2018 meer plek 
gekregen in Utrecht. Er waren meer dialoogbijeenkomsten op meer verschillende plekken in 
de stad en er waren meer deelnemers. De kinderdialogen, jongerendialogen en engelstalige 
dialogen hebben een vastere plek gekregen. De series dialoogbijeenkomsten op vaste 
locatie zijn uitgebreid. En we zijn op straat, in winkelcentra en parken in gesprek gegaan. 
 

 
 

2. Dialoog in de hele stad 
 
a. Waar? 

Dit jaar waren er op meer dan 46 verschillende locaties dialoogbijeenkomsten, in alle wijken 
en verschillende buurten van Utrecht.  

 
De dialogen vonden plaats op verschillende 
plekken in de stad. Er waren dialogen in 
buurtcentra zoals Podium Oost, Buurtkamer 
de Klop, De Voorkamer, Hof ‘t Spoor, Bij 
Bosshardt, BuurtThuis, de drie  
Buurtwerkkamers, Burezina en Buurtcentrum 
Oase. En we gingen in dialoog in (gemengde 
en bijzondere) wooncomplexen zoals bij 
Plan Einstein, Place2BU, Atelier de 
Kersenboomgaard, in een flat in Overvecht 

en bij iemand thuis. 
 
We gingen ook in dialoog op culturele locaties 
zoals in de Domkerk, bij de centrale bibliotheek, in 
wijkbibliotheken, bij Theater Kikker, de Musketon, 
het Vorstelijk Complex, Atelier de 
Kersenboomgaard, De Salon van Weleer, Mira 
Media en Zimihc Stefanus.  
 
En er waren dialogen bij maatschappelijke 
organisaties, in verzamelgebouwen en bij 
bedrijven. Op het Stadskantoor, bij de Alchemist, 
Maliebaan 45, CNV Connectief, Krachtstation Kanaleneiland, bij Enik Recovery College, in 
het Smulhuis, bij Resto VanHarte en bij Restaurant Ele.  
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Dit jaar waren er voor het eerst op 
verzoek ook dialogen in het groen, in 
het Griftpark en Amelisweerd.  
 
Verder waren er dialogen op scholen en 
plekken waar studenten/jongeren wonen 
of komen zoals bij ROC Midden 
Nederland, op het University College 
Utrecht, het Leidsche Rijn College, 
Basisschool Op Dreef, OBO de 
Watertoren, Place2BU en bij Actieve 
Jongeren Utrecht (AJU) en 
Leerwerkbedrijf Terecht.  
 

b. Wanneer? 
In 2018 zijn het hele jaar door dialogen 
georganiseerd, met piekperiodes in de 
aanloop naar de 
gemeenteraadsverkiezingen, in de 
Weken tegen Eenzaamheid en Armoede 
en tijdens de Week van de Dialoog 
(november). 
 
Op de tijdlijn hiernaast zie je een 
overzicht met de highlights van 
afgelopen jaar, met per periode het 
aandachtsgebied of project, en een paar 
voorbeelden van andere dialogen.  
 
 

c. Met wie?  
Utrecht in dialoog heeft dit jaar met meer 
dan 60 partners krachten gebundeld om 
gesprekken, verbindingen en verrijking 
mogelijk te maken. Met een aantal 
partners zijn series dialogen gerealiseerd 
op een vaste locatie met deels een vaste 
groep mensen. In Podium Oost, bij het 
University College, De Voorkamer, in het 
Griftpark, De Musketon, Het Vorstelijk 
Complex, bij Resto Kanaleneiland en 
Resto Overvecht. 
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d. Reeksen  

Naast bijzondere projecten zoals de jongerendialogen, de verkiezingsdialogen en de week 
van de dialoog, waren er dialoog reeksen met een dialoog eens per maand of eens in de 
twee maanden op een vaste locatie om dialoog meer duurzaam een plek te geven in wijken 
en buurten.  
 
Resto van Harte 
Maandelijks werd er in samenwerking met 
Resto van Harte een dialoogbijeenkomst 
georganiseerd rondom een heerlijke maaltijd. 
Dit gebeurde afwisselend op hun beide 
locaties in Kanaleneiland en Overvecht.  
 
Podium Oost 
In 2018 werd ook de reeks zorgdialogen in 
Podium Oost verder gezet, getrokken door 
bewoners uit Oost. Iedere twee maanden ging 
een groepje bewoners van Utrecht Oost hier 
met elkaar in gesprek over diverse thema’s. 
 
Lunetten 
Nieuw dit jaar kreeg de dialoog in Lunetten een vervolg in een reeks buurtdialogen. In 
samenwerking met Lunetten Wil Wel en Samen Lunetten was er in september, oktober en 
november een wijkdialoog in de Musketon.  
 
Zuilen 
Ook in Zuilen werd een reeks wijkdialogen gehouden, getrokken door een groep vrijwilligers 
en wijkbewoners. In maart, april en mei gingen we in het Vorstelijk Complex in gesprek over 
het wonen en samenleven in Zuilen. 
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Noord-Oost 
In samenwerking met Werken Aan de Toekomst en 
wijkbewoners werden er in het Griftpark na de zomer 
dialogen georganiseerd om jong en oud met elkaar te 
verbinden.  
 
De Voorkamer 
Hier organiseerden we vier engelstalige dialogen. 
Nieuwkomers, expats, studenten en buurtbewoners 
gingen met elkaar in gesprek over vriendschap, welkom 
zijn, talent en social media. 
 
University College Utrecht 
Samen met studentenvereniging Town&Gown werd er ieder kwartaal een dialoobijeenkomst 
gehouden op de campus van het University College Utrecht, en werd de verbinding gelegd 
tussen studenten, bewoners en initiatieven uit de buurt.  
 
 

3. Dialoog met iedereen 
 
We maken dialoog met, voor en door iedereen mogelijk. Jong en oud, praktisch en 
theoretisch opgeleid, nederlandstalig en 
anderstalig, iedereen heeft er wat aan, kan 
meedoen, bijdragen, het gesprek verrijken 
door persoonlijke ervaringen, dromen en 
acties te delen.  
 
Door een grote diversiteit aan mensen 
verruimen we onze blik, horen we 
stemmen die anders niet of weinig gehoord 
worden en komen we tot nieuwe inzichten 
en handelingsperspectieven. Dit jaar met 
extra aandacht voor jongeren, kinderen en nieuwkomers. 
 

a. Jongeren 
Jongeren spelen een belangrijke rol in Utrecht in dialoog als deelnemer, organisator, 
dialoogbegeleider, in straatgesprekken en communicatie. Tijdens een dialoog laten jongeren 
hun stem horen, en wordt er echt naar hen geluisterd. Door het onderzoeken en waarderen 
van verschillen, ontstaat er meer begrip, wordt polarisatie tegengegaan, komen 
verschillende bubbels in verbinding, wordt een basis gelegd voor meer respectvol met elkaar 
samenleven. 
 
In 2018 waren er 18 dialogen voor, door en met jongeren, 2 trainingen dialoog 
begeleiden voor jongeren, 5 workshops op scholen of met jongerengroepen, en 2 ateliers 
om thema’s en opbrengsten uit te werken.  
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Project jongerendialoog 
Op 29 augustus ging het vervolgproject 
jongerendialoog officieel van start met een 
workshop en netwerkbijeenkomst. Dit 
bracht een twintigtal partijen die met 
jongeren werken samen, om kennis te 
delen en nieuwe samenwerkingen aan te 
gaan. Dit gebeurde onder andere tussen 
Utrecht in dialoog en de leerwerkplaats 
Terecht (MBO Utrecht) Project DURF!, 
(HU) actief in Leidsche Rijn en Vleuten De Meern.  
 
Door en met jongeren 
Van september tot en met november vond het grootste deel van de jongerenactiviteiten 

plaats. Er deden meer dan 350 jongeren 
mee aan dialogen, gastcolleges en 
workshops op verschillende scholen en 
plekken in de stad. Plekken waar jongeren 
leren (VO, MBO, HU) stage lopen 
(Terecht, Oase, Alchemist) en wonen 
(UCU, Place2BU). Jongeren gingen in 
gesprek over thema’s die bij hen leefden 
zoals respect, werk, leren, toekomst, 
verschil maken en nieuwe buren. En 

jongeren gingen op straat, in winkelcentra, op straat en parken in gesprek met inwoners. 
 
Opbrengsten 
Op 28 november werd het project afgerond, en werd 
er met een divers groepje van 12 jongeren tussen de 
17 en de 28 jaar gekeken naar de opbrengsten van de 
dialogen.  
 
Hieruit bleek dat dialoog als erg waardevol wordt 
ervaren door jongeren en ze het prettig vinden dat er 
naar hen geluisterd wordt. De dialoog zorgt voor meer 
gelijkwaardigheid tussen generaties en kan conflicten 
oplossen. Jongeren vinden in dialoog steun bij elkaar en kunnen van elkaar leren. 
Dialoogbijeenkomsten leiden vaak ook tot uitbreiding van hun (professioneel) netwerk.   

 
Vooral gemengde dialogen worden door jongeren als 
zeer waardevol ervaren. Gesprekken tussen jongeren 
van verschillende opleidingsniveaus: mbo, hbo en 
universitair niveau en dialogen tussen jong en oud op 4 
mei over de oorlog worden als heel uniek ervaren. Een 
gesprek in een gemengd wonen project met studenten 
werd als heel waardevol ervaren, om verschillende 
wensen bespreekbaar te maken en tot een gezamenlijk 

actieplan te komen. Door het meenemen en soms ophangen van de placemat worden 
dialoogprincipes vaak weer verder gebracht. 
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b. Kinderen 
 Kinderdialogen zijn dialogen met kinderen tussen de acht en twaalf jaar oud. In deze 
dialogen oefenen we in het naar elkaar luisteren, het delen van ervaringen, het verwoorden 
van idealen en bedenken van concrete persoonlijke en gemeenschappelijke acties. 
We gaan gedurende één uur met elkaar in gesprek waarbij dezelfde dialoogprincipes gelden 
als bij de reguliere dialogen. Aan de hand van een placemat tekenen we wie ze zijn, onze 
ervaring rond een bepaald thema, onze droom en wat we kunnen doen om die te realiseren 
als ondersteuning voor het gesprek.  
 
Er vonden in totaal 10 kinderdialogen plaats waar in totaal 112 kinderen aan deelnamen. 
Er waren vier kinderdialogen op twee basisscholen in Overvecht rond Kinderrechten: het 
“Recht op een eigen mening” en “Recht op geloof”.  
 
In Leidsche Rijn waren twee kinderdialogen 
in het kader van de viering van 20 jaar 
Leidsche Rijn, Nieuwe Buren. In 
samenwerking met Atelier de 
Kersenboomgaard zijn kinderen in de 
KinderKunstWeek in dialoog gegaan over 
hun ideale buurt en hebben deze vervolgens 
met elkaar gebouwd.  
 
In de Kinderboekenweek gingen we in de 
Centrale Bibliotheek in gesprek over 
Vriendschap. In de Week van Sint Maarten 
gingen kinderen in Vleuten de Meern, Zuilen en de binnenstad rappen, tekenen en praten 
over ‘samen delen’. 
 

c. Nieuwkomers 
In het kader van het jongerenproject was er dit jaar ook extra aandacht voor 
Engelstalige/meertalige dialogen, zodat ook nieuwkomers, expats en internationale 
studenten mee konden doen. Zij brengen weer heel andere ervaringen en perspectieven op 
onze samenleving met zich mee.  
 

Uit verschillende dialogen met nieuwkomers, onder andere 
de dialoog ‘Making friends’ en de dialoog Blijven of 
Gaan/Staying or Leaving blijkt dat dialogen voor 
nieuwkomers, internationale studenten en passanten een 
manier zijn om echt contact te maken met ‘locals’, tot 
verbinding te komen. Voor locals zijn dialogen een manier 
om echt in contact te komen met nieuwkomers, andere 
culturenen leefwerelden. Naar aanleiding hiervan is een 

werkgroep van engelstalige en meertalige vrijwilligers gestart die samen de 
engelstalige/meertalige dialogen organiseren. 
 
In 2018 waren er 10 engelstalige dialogen, een engelstalige workshop en engelstalige 
training dialoog begeleiden, met in totaal meer dan 150 deelnemers.  
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4. Verschil maken 
 
Wat is nu de impact, het effect van dialogen. Wat hebben we in 2018 bereikt, teweeg 
gebracht bij deelnemers in wijk, buurt, op school, in de samenleving? En zijn we verder 
gekomen met het zaaien, verder brengen van dialoog als handvat om zelf en met anderen 
verschil te maken? 

a. De waarde van dialoog 

Dialoog is doel en middel om elkaar beter te 
leren kennen, met elkaar op een andere manier 
in gesprek te gaan, verschillende perspectieven 
en mogelijkheden te onderzoeken. Om 
toekomstvisies en idealen te delen, tot 
constructieve verandering te komen, zowel 
persoonlijk als collectief in beweging te komen. 
Wat hebben dialogen voor effect gehad? 
- Mensen die elkaar niet vanzelf tegenkomen 

hebben elkaar ontmoet, zijn in gesprek 
gegaan. Het gaat hier om de waarde van ontmoeting, verbinding, meer diepgaand echt 
contact, om zingeving, om het vergroten van het eigen netwerk en meer duurzaam 
contact. 

- Lastige onderwerpen (ongelijke kansen, armoede, eenzaamheid, polarisatie, 
discriminatie, seksualiteit/gender..) zijn besproken vanuit verschillende gezichtspunten 

met mensen die hun stem niet vanzelf laten 
horen, weinig vertrouwen hebben in overheid, 
democratie en instituties. die verschillend 
denken/kijken naar verkiezingen, polarisatie, 
kansen en uitsluiting. Het gaat hier om 
democratische waarden van gelijkheid 
- Toename van collectieve kennis/wijsheid 
in de gemeenschap over een verbonden stad 
en inclusieve samenleving. Het gaat hier om 
de waarde van (ervarings)kennis en wijsheid 
vanuit een meervoudig perspectief, geworteld 
in de gemeenschap en praktisch toepasbaar. 

- (Gemeenschappelijke) toekomstvisies en plannen, persoonlijk en met elkaar voor een 
groep/gemeenschap/plek. Het gaat hier om de waarde van vitaliteit, 
gemeenschapskracht, zeggenschap, eigenaarschap en invloed. 
 

b. Bubbels verbinden 
Belangrijke kracht van dialoog is het verbinden van mensen en organisaties geholpen door 
het uitgebreide netwerk van ruim 100 partners van Utrecht in Dialoog in de haarvaten van de 
stad en brede samenwerking.  Na een dialoog worden vaak contactgegevens uitgewisseld 
en plannen gemaakt voor meer dialoog, ook in ander verband. Zo wordt dialoog organisch 
verder gezaaid om meer mensen en bubbels te verbinden, versterken en verrijken. Een paar 
voorbeelden van het verbinden van bubbels in 2018:  
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• Samenwerking tussen studentenvereniging 
Town&Gown en Begane Grond, een 
initiatief uit de buurt, om een kleiworkshop 
in een kerk te organiseren. 

• Samenwerking tussen het Ubuntuhuis en 
het Fort van de Democratie, beide groepen 
gingen bij elkaar op bezoek om elkaars 
wereld ontdekten. 

• Deelnemers aan verkiezingsdialogen 
gaven aan te gaan stemmen en voelden 
zich meer betrokken bij de 
gemeenteraadsverkiezingen nadat ze in dialoog waren gegaan met kandidaten.  

• Deelnemers die samen gaan mediteren en yoga doen. Die samen met elkaar afspreken, 
met elkaar een app groep maken om elkaar vaker te zien. 

• Student die in een dialoog contact heeft gemaakt met ondernemer in de wijk, voor een 
mogelijke baan na zijn studie. Student die stageplek vindt in dialoog. 

• Verbinding tussen ouderengroep van Podium Oost en studenten van de Ina Boudier-
Bakkerlaan en plannen maken om samen te zingen. 

• Verbinding tussen Saskia Harkema en 
de Voorkamer, met in 2019 een evenement 
rond haar boek: ‘Blijven of Gaan’.  
 
             c. Gemeenschapskracht  
Het samenbrengen van actieve bewoners, 
vrijwilligers, lokale initiatieven en organisaties 
rond een thema maakt positieve energie vrij, 
zorgt voor verbondenheid, maakt talent 
zichtbaar, brengt nieuwe verbindingen en 
ideeen, meer energie en betere 

samenwerking tussen mensen en partijen. Dit versterkt de verbondenheid, vergroot de 
vitaliteit en brengt meer duurzame verandering die gedragen wordt door de gemeenschap.    
 
Wijkdialoog 
In een aantal buurten worden regelmatig terugkerende dialoog verzorgd op eenzelfde plek. 
Buren die elkaar niet kennen ontmoeten elkaar, gaan in gesprek, maken contact, vergroten 
hun netwerk, doen ideeen op, gaan andere dingen doen, vinden hun weg in de buurt en 
vormen soms vriendschappen. In 2018 
was een aantal buurtdialooggroepen 
actief die met elkaar een serie dialogen 
op een vaak vaste plek verzorgde rond 
thema’s die leven, aandacht vragen. 
Periodiek terugkerende gesprekken 
zorgen voor een sterkere verbinding 
tussen buurtbewoners onderling en met 
professionals en ondernemers in de 
buurt. In de zomer is een workshop 
Wijkdialoog gemeenschapskracht 
verzorgd voor deelnemers die in hun 
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buurt actief zijn en door dialoog de gemeenschapskracht in de wijk willen vergroten, 
wijkafspraken willen maken.  
 
Dialooggroepen 
De gemeenschapschapskracht wordt verder versterkt door de ontwikkeling/groei van min of 
meer zelfstandige dialooggroepen rond een doel, vorm, locatie of thema, en door 
samenwerking en kruisbestuiving tussen deze dialooggroepen zoals de Ubuntudialogen, 
Socratisch Cafe Utrecht, Werkgroep Pietenpact en UPLR-dialogen. In 2018 heeft de 
superdiverse werkgroep English Dialogues zich doorontwikkeld en verbreed. De 
dialoog(groep) helpt nieuwkomers en terugkeerders de weg te vinden in de stad, te leren 
wat er is, een netwerk op te bouwen, talenten te ontdekken, mensen te leren kennen en 
vrienden te maken. De doorstroming is hier groot, net als bij de Jongerendialogen en 
kinderdialogen. 
 

b. Jong leren 
De dialoogaanpak biedt (jongeren) handvatten om verschil te maken. Door jongeren met 
elkaar in dialoog te brengen en de dialoog al jong, op school aan te leren als tegenhanger 
van debat en als manier om verschil te 
maken maken we mmeer verschil op de 
langere termijn. In 2018 maakten meer 
jongeren met verschillende achtergronden 
kennis met elkaar en de dialoogaanpak door 
te werken met trainees, stagiaires,  
studenten(organisaties) en  
leerwerkbedrijven/projecten zoals Asha, 
Terecht, Durf en Town & Gown. En door het 
verzorgen van 
gastcolleges/trainingen/workshops.  
 
Dialoog in het onderwijs  
Het verder zaaien en brengen van dialoog vraagt structurele inbedding in het onderwijs, in 
bildung, burgerschap en vredeseducatie. De dialoog is al enkele jaren onderdeel van de 
minor levensbeschouwing en religie op de Hogeschool Utrecht. Ook het Welzijnscollege van 
ROC Midden Nederland heeft aandacht voor 
dialoog in het onderwijs, onder meer in de week 
tegen armoede. Studenten en docenten leren 
elkaar hierdoor op een andere, meer 
persoonlijke manier kennen en armoede wordt 
bespreekbaar en zichtbaar. Voor velen was het 
dit jaar een openbaring dat er zo veel 
ongelijkheid is in thuissituaties is, en dat dit niet 
altijd zichtbaar is.  
 
Waarderend leren 
In 2018 de dialoog ook verder gebracht in het Primair Onderwijs en het Voortgezet 
Onderwijs. Op de basisscholen OBO, de Watertoren en de Op Dreefschool in Overvecht is 
een dialoogserie rond mensenrechten verzorgd. Op het Leidsche Rijn College gingen 
docenten en studenten in dialoog in het kader van het Bildungsonderwijs en docenten met 
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elkaar op een studiedag. Op het ROC Midden Nederland gingen docenten en studenten in 
dialoog om tot een positief leerklimaat te komen. Door te delen wat een positief leerklimaat 
voor hen betekent, een keuze te maken voor inspirerende uitspraken en hierover in dialoog 
te gaan werd een belangrijke stap gezet gezet in het waarderend leren van fouten. Op het 
University College is een workshop waarderend leren verzorgd. 
 

c. Opbrengsten verdiepen en vervolg geven 
 
In dialoog wordt (ervarings)kennis gedeeld en komt collectieve wijsheid naar boven. Om 

deze kennis te benutten en tot zijn recht te laten 
komen zijn we in 2018 begonnen met het 
organiseren van werkateliers/impactmeetings na 
grotere projecten zoals de jongerendialogen en 
de verkiezingsdialogen. Dit is een participatieve 
manier om de belangrijkste uitkomsten uit te 
filteren, verdiepen en een vervolg te geven.  
 
Wat heeft dit 
terugblikken 
en 

onderzoeken van de opbrengsten van dialogen met 
partners, deelnemers en vrijwilligers opgeleverd? 
• Uit de opbrengsten van de verkiezingsdialogen 

kwam naar voren  welke thema’s de komende 
periode aandacht en verdieping vragen van partners 
en Utrecht in dialoog. 

• Een breder gedragen vervolg, meer onderlinge 
betrokkenheid rond een thema. Er is een 
gezamenlijk plan met vervolgacties opgesteld waar 
deelnemers zich voor willen inzetten, deels met 
Utrecht in dialoog.  

Meer impact op beleid als ambtenaren, 
gemeenteraadsleden actief betrokken zijn bij deze verdieping. 
 

4. Thema’s die er toe doen 
 

a. Stemmen uit de stad 
In de aanloop naar de 
gemeenteraadsverkiezingen van 21 
maart organiseerden we een reeks van 
8 verkiezingsdialogen in de 
verschillende wijken om hierover met 
elkaar en met kandidaat-raadsleden op 
een laagdrempelige manier in gesprek te 
gaan. 
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We gingen actief op zoek naar stemmen, ervaringen, dromen, en wijsheden van 
verschillende Utrechters, ook van diegenen die zich niet gehoord voelen, waar minder naar 
geluisterd wordt.   
 
Dit deden we op verschillende manieren. 
- Door de wijken in gaan: we hielden dialogen op laagdrempelige locaties in de wijk, 

zoals bijvoorbeeld buurthuizen (Buurtwerkkamer TOP/De Klop/Hart voor Leidsche Rijn, 
De Voorkamer, de Beatrix) en in een wooncomplex.  

- Door op straat in gesprek te gaan: zo vroegen vrijwilligers en stagiares mensen in 
Lombok wanneer ze zich welkom voelen in Utrecht. Ook in Overvecht en Kanaleneil and  
gingen we in gesprek ter voorbereiding op de dialogen. Kijk hier. 

- Door in gesprek te gaan over wat er speelt in de wijk: per wijk gingen we in gesprek 
met bewoners en partners over de thema’s die in de wijk/buurt spelen.  

 
Een verbonden stad 
Na de reeks dialogen keken we met een aantal vrijwilligers, deelnemers en raadslid naar de 
opbrengsten van deze dialogen. Hieruit kwam een lijst van 10 aanbevelingen en een e-zine 
Een verbonden stad met de 4 belangrijkste 
thema’s uitgelicht: nieuwe kansen, contact in je 
buurt, ruimte voor verschil en de relatie tussen 
bewoners en gemeente.  
 
Op 1 juni werd dit e-zine aan een aantal 
gemeenteraadsleden en ambtenaren 
aangeboden en gingen we met hen, organisaties 
en bewoners in gesprek om de vier thema’s 
verder te brengen.  
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b. Ruimte voor verschil  
Utrechters vinden het belangrijk dat er ruimte is voor verschil, om geaccepteerd te worden 
zoals je bent. In juni was er volop ruimte om verschillende kleuren in de stad te ontdekken in 
4 dialogen rond het Midzomergrachtfestival. In Buurtwerkkamer TOP in Zuilen en het 
Smulhuis (de Tussenvoorziening) gingen bewoners en raadsleden in gesprek over ‘Elkaar 
zien in alle kleuren’. In Podium Oost en Resto van Harte Overvecht gingen bewoners en 
raadsleden in gesprek over ‘Zijn wie je bent’. 

Om elkaar beter te begrijpen, prettig met elkaar samen te leven, van elkaar te leren en te 
doen wat daarvoor nodig is waren er dialogen tussen generaties en mensen met 
verschillende afkomst. Rond 4 mei Over Samen Herdenken, rond 1 juni over Sporen zien 
(van slavernij), over Blijven of gaan (Plan Einstein), vrij zijn, vrede (vredesweek), Respect 
(ROC Midden Nederland, Leidsche Rijn College) en Nieuwe buren (Place2BU). Met de 
Bibliotheek werkten we samen in de Human Library. 
 

c. Contact in je buurt  
Utrechters vinden Contact in je buurt belangrijk, voor jong en oud, arm en rijk, nieuwkomers 
en Utrechters die hier al langer wonen. In verschillende wijken/buurten gingen we vaker in 
gesprek om elkaar te ontmoeten, echt in contact te komen, ook lastiger thema’s te 
bespreken en tot verdieping te komen. In de Week tegen eenzaamheid, tussen 27 
september en 5 oktober, vonden zes dialogen rond “Eenzaamheid en verlies” en “Lekker 
in je vel” plaats. Aan deze dialogen in het Stadskantoor, De Musketon, Place2BU, Oase, Bij 
Bosshardt en in een huiskamer namen 110 mensen deel.  
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Met de Stichting Trost waren er meer intieme huiskamerdialogen met live muziek rond 
verlies en rouw. Kinderen gingen in de Kinderboekenweek in gesprek over ‘vriendschap’. En 
er was een hartverwarmend optreden van het projectkoor Jip & Jij ‘Alleen Samen’ met 
dialoog. Omdat de behoefte aan buurt/wijkdialogen en meer duurzaam en verdiepend 
contact groeit is een projectaanvraag ingediend om de komende jaren met 
buurt/wijkdialogen tot meer duurzaam contact in de buurt/wijk te komen, ook in 
samenwerking met culturele partners. 

 
d. Nieuwe kansen 

Belangrijk thema was in 2018 Nieuwe kansen in werk, stage en wonen voor jongeren, 
ervaringsdeskundigen, nieuwkomers, ouderen en mensen in armoede. We vervolgden de 
dialogen in de Voorkamer rond thema’s als “Feeling welcome”, “Talent” en “Making friends”. 
We gingen met kinderen in dialoog over “mensenrechten”, onder meer over het ‘recht op 
geloof’ (2 Basisscholen in Overvecht). We werkten met dialoog mee aan een positief 
leerklimaat op het  ROC Midden Nederland. We vervolgden het gesprek met het onderwijs 
over waarderend leren en de plek van dialoog in Bildung (University College, Leidsche 
Rijn College). We introduceerden de waarderende aanpak op leerwerkplekken (Oase/Asha, 
Terecht, De Alchemist, Enik Recovery College), gingen in dialoog met docenten en 
leerlingen op het Leidsche Rijn College en over ‘Elkaar zien in werk’ bij CNV Connectief.  
Op Enik Recovery College gingen we in gesprek over ‘Lekker in je vel” en “Trots”. Bewoners 
van de gemengde woonvorm Place2BU leerden elkaar beter kennen en maakten een 
gezamenlijk actieplan. 
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Er waren 5 dialogen rond het Festival Mooi Meegenomen!, in de Week tegen armoede 
van 10 tot en met 17 oktober om armoede bespreekbaar te maken, te onderzoeken wat 
helpt om de weg uit armoede te vinden, weer grip op je leven te krijgen. Het ging over 
“Meedoen” (ROC Midden Nederland), “Grip op je leven” (in Buurtwerkkamer De Verbinding 
en De Musketon), “Durf te vragen” (Buurtwerkkamer De Klop) en “Wat helpt” (BuurtThuis 
Kanaleneiland). In totaal namen er 91 mensen deel aan deze armoededialogen. De 
opbrengsten worden door de Armoedecoalitie verder gebracht.  
 

 
 

e. Elkaar zien  
“Elkaar zien” was het landelijke thema van 2018. Het hele jaar werden hierover dialogen 
gehouden, met als hoogtepunt de Week van de dialoog. Jongeren gingen de straat op om 
gesprekken te voeren, en ervaringen, dromen en acties rondom het thema te verzamelen. 
We experimenteerden met combinaties om elkaar anders te zien en ontmoeten. Een 
dansconcert met nagesprek over ‘Rolmodellen’ met Tweetakt. Een kinderdialoog met 
knutselen met Atelier Kersenboomgaard in de Kinderkunstweek. Een hartverwarmend 
optreden van het projectkoor Jip & Jij ‘Alleen Samen’ met dialoog. Er zijn video’s gemaakt 
en een podcast over dit thema. En er is een fototentoonstelling Elkaar zien voorbereid om 10 
jaar Utrecht in dialoog te vieren.  
 
Week van de dialoog 
Op 2 november vond de feestelijke aftrap van de week van de dialoog 2018 plaats in 
Krachtstation Kanaleneiland. Naast zo’n 90 deelnemers waren loco-burgemeester Victor 
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Everhardt, cabaretier Vincent Bijlo, de huisband en organisaties van het Krachtstation van 
de partij.  
 

 
 
Tussen 3 en 11 november konden Utrechters aanschuiven bij een twintigtal dialogen op 
diverse locaties in Utrecht. Er waren dialogen voor iedereen; voor kinderen, jongeren en 
volwassenen, in het nederlands en in het engels. Hieronder een overzicht: 
 
Zaterdag 3 november 
– Samen delen, Kinderdialoog Sint Maarten, 
Bibliotheek Vleuterweide 
Zondag 4 november, 
– A future in the city?, Salon van Weleer 
– Festival pepernoot met dialoog 
Maandag 5 november 
– Respect, Leidsche Rijn College 
– Oog voor elkaar, Domkerk 
Dinsdag 6 november 
– Elkaar zien in Oost, Podium Oost 
– Sharing the City, University College Utrecht 
– Elkaar zien in werk, CNV Connectief 
Woensdag 7 november 
– Je buren zien in Overvecht, ZIMIHC theater 
Stefanus 
– Samen delen, Kinderdialoog Sint Maarten, 
Bibliotheek Zuilen 

– Respect voor elkaar, ROC MN 
– Elkaars verschillen zien, Maliebaan 45 
Donderdag 8 november 
– Elkaar zien in Terwijde, Buurtcentrum Hof ’t 
Spoor 
– Elkaar zien in Zuilen, Buurtcentrum Oase 
– Zijn wie je bent, Griftsteede 
– #SeeingEachOther, De Voorkamer 
Vrijdag 9 november 
– Elkaar zien in Lunetten, de Musketon 
Zaterdag 10 november 
– Fusie/Fusion, Restautant Ele 
Zondag 11 november 
– Samen delen, Kinderdialoog Sint Maarten, 
Centrale Bibliotheek 
– Human Library, Centrale Bibliotheek

 
Bijna 400 deelnemers stonden deze week even stil, namen de tijd om elkaar echt te zien en 
contact te maken. Ze bogen zich onder meer over het samenleven in hun wijk, de mengeling 
van culturen en het bevorderen van onderling respect op school.  
In de Week van Respect gingen we in gesprek op het Leidsche Rijn College en onthulde 
wethouder Maarten van Ooijen op het ROC Midden Nederland een plakaat op een plek waar 
leerlingen, docenten en buurt een open gesprek met elkaar aan kunnen gaan. Rond het 
Feest van Sint Maarten gingen kinderen in gesprek over samen delen. 
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5. Trainingscentrum 
 
Dit jaar was Utrecht het landelijke 
dialoogcentrum van Nederland in dialoog, 
met als uitvalsbasis Maliebaan 45 en De 
Alchemist. Dit bracht meer kennis-
uitwisseling tussen de verschillende 
dialoogsteden, een ruimer aanbod aan 
verdiepingsworkshops en trainingen en 
een eerste zomerschool. 
 

a. Dialoogbegeleiders 
Dialoogbegeleiders zijn essentieel om 
dialoog mogelijk te maken in Utrecht. Dit jaar hebben 99 verschillende mensen een dialoog 
in Utrecht begeleid. Dialoogbegeleiders kunnen op verschillende manieren met elkaar in 
contact te komen, thema’s verkennen en met elkaar verder leren. In oefengroepen oefenen 
ervaren en beginnende begeleiders met elkaar het begeleiden van dialogen rond 
verschillende thema’s en het krijgen en geven van feedback. Als uitvloeisel van de 
zomerschool zijn maandelijkse dialoogcafé’s gestart, voor mensen met interesse en 
passie voor dialoog. Deze worden in 2019 doorontwikkeld.  
 

b. Trainingen 
Utrecht in dialoog gaf dit jaar 38 trainingen/workshop voor in totaal meer dan 200 
deelnemers. Er waren weer basistrainingen voor beginnende dialoogbegeleiders, trainingen 

voor het begeleiden van kinderdialogen, van 
jongerendialogen en een train de trainer. De 
basistrai ning dialoog begeleiden werd iedere 
maand aangeboden op Maliebaan 45, en ook 
op andere locaties in de stad en daarbuiten: 
Buurtcentrum Oase en Zoetermeer.  
Op verzoek zijn ook nieuwe trainingen 
ontwikkeld voor ervaren dialoogbegeleiders: 
De Kunst van het vragen, De Wandeldialoog, 
een Train de Trainer en een workshop 
Wijkdialoog Gemeenschapskracht. In 2018 is 
voor het eerst ook een workshop en training 

in het Engels verzorgd.  
 

c. Andere dialoogvormen 
Naast de trainingen en worskhops in de waarderende dialoogmethodiek van Nederland in 
Dialoog zijn er workshops en trainingen in andere vormen van dialoog verzorgd. We 
verzorgden een kennismakingsworkshop Ubuntugesprek en een training Ubuntugesprek. In 
het Ubuntugesprek speelt de wijsheid van de traditie en gemeenschap (‘kano’) waarin je 
bent opgegroeid een belangrijke rol. Voor een Gesprek op voeten (Deep Democracy) met 
als thema ‘Toekomst voor iedereen’ was te weinig belangstelling.  
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6. Dialoogcommunity 
 

Bij de activiteiten van Utrecht in Dialoog is een grote groep mensen betrokken die zich 
grotendeels vrijwillig inzetten. in 2018 hebben 99 dialoogbegeleiders, ruim 50 vrijwillige 
tafelorganisatoren en stagiaires de dialoog verder gebracht. Utrecht in dialoog is alleen 
mogelijk dankzij de inzet en hulp van een groot netwerk van organisaties en mensen met 
hart voor dialoog.  
 

a. Mensen en partners 
 
Dialoogbegeleiders 
De 99 (vrijwillige) dialoogbegeleiders vormen het hart van Utrecht in dialoog, zij maken 
dialoog, verdiepende gesprekken tussen mensen die elkaar niet vanzelf tegenkomen 
mogelijk. Dialoogbegeleiders worden 
actief benaderd en geworven via 
persoonlijke mails, nieuwsbrieven en een 
facebook groep. Na de zomer is 
Dialoogcafe Maliebaan 45 gestart als 
ontmoetingsplek van/voor actieve 
dialoogbegeleiders en mensen met 
passie voor dialoog. Speciale dank gaat 
uit naar Suzanne Holsappel, Cathelijne 
van der Veen, Addy Beukema, 
Jacqueline Franssen, Isis Dijkstra, 
Sascha van Rooijen, Sarah faber, Lilith Smidts-Lefever, Najuan Daadleh, Astrid Glissenaar, 
Gisa Muniz, Hannie van Baren, Jorinde Luyts, Lilith Smidts-Lefever, Mieka Vroom, Yvonne 
van Almaren, Marijke Zoetelief, Chris Groeneveld, Saskia Harkema, Benthe Gobels, Marja 
Hanko, Amina Berkane, Sunita Chote, Gerdi Keeler, Peter Majoor, Wessel  Toonen, Joop de 
Bruijn, Martin van Lijf, Martin Kind, Jaap Meeuwsen en Joop Kools.  
 
Team Alchemist  
 In de workspace van De Alchemist organiseren coordinatoren, trainees, vrijwilligers en 

stagiares dialoogbijeenkomsten, onderhouden de 
website, social media en nieuwsbrief, bereiden de 
Week van de Dialoog, trainingen, workshops en 
gastcolleges voor en geven uitvoering aan projecten. 
Jorinde Luyts (trainee) coordineerde de 
jongerendialogen (ook Engelstalig) en 
verkiezingsdialogen, Lilith Smidts-Lefever de 
kinderdialogen en armoededialogen. Sarah Faber en 
Jorinde Luyts organiseerden een feestelijke 

zomerborrel om dialoogbegeleiders, dialoogorganisatoren en andere vrijwilligers te 
bedanken. 
 
Dialoogteams 
Dialoogbijeenkomsten worden georganiseerd met partners, medewerkers en vrijwilligers van 
de locatie/organisatie waar dialoogbijeenkomsten plaats vinden. In 2018 waren verschilende 
dialoogteams wisselend actief: PodiumOost in dialoog; Buurtdialoog Lunetten; 
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Domkerkdialoog; English Dialogues; Restodialogen, NoordOost, jong en oud in dialoog; 
Dialoog Leidsche Rijn en Dialooggroep Zuilen. Daarnaast waren teams actief rond speciale 
projecten zoals de verkiezingsdialogen, jongerendialogen en kinderdialoog. 
 
Bestuur 
De vrijwillige bestuurders van Utrecht in dialoog, Hannie van Baren, Maria Verhoeven en 
Heico ten Cate hebben met de coordinator Wilma de Buck een nieuw strategisch fundament 
onder de Stichting gelegd om de continuiteit van 
activiteiten beter te kunnen waarborgen. Met dank 
aan David Wijnperle die dit proces heeft 
ondersteund. Dit heeft geresulteerd in een 
strategisch fundament en het aanstellen van een 
part time coordinator per 1 januari 2019.  
 
Trainers 
De meeste trainingen en workshops worden 
verzorgd door Wilma de Buck, deels met een 
andere ervaren trainer of een vrijwillige co-trainer 
(in opleiding). Met dank aan Han Verhoeven, Sarah Faber, Sacha van Rooijen, Joop Kools, 
Jitske Tiemersma (Omzien naar Elkaar), Anezka van der Weg (Goes in Dialoog), Annelies 
Neutel (Ubuntuhuis), Mijnie Oostrom, Gigi Dingler (Bussum in Dialoog) en Karin Oppelland 
(Nederland in Dialoog).  
 

b. Leerwerkplek 
 
 Utrecht in dialoog heeft zich dankzij jongerenproject tegen polarisatie ontwikkeld tot een 
leerwerkplek waar trainees, vrijwilligers, stagiaires en mensen die werkervaring/ werkritme 
op willen doen kunnen bijdragen aan het verder brengen van dialoog in de stad. De 
leerwerkplek voor jongeren van verschillende opleidingen, ‘nieuwkomers’ en ook ouderen 
die willen integreren of zich herorienteren is in 2018 uitgebreid en verstevigd.  
 
Werkervaring en netwerk 

In 2018 hebben 9 studenten stage gelopen 
vanuit opleidingen als communicatie, sociaal-
cultureel werk, media, animation & design, 
marketing, secretariaat en fotografie. 10 
werkzoekenden deden relevante werkervaring 
als starter of in het kader van een herorientatie. 8 
mensen werkten aan hun reintegratie, deden 
werkervaring en werkritme op. Ze maakten 
kennis met de dialoog, konden hun talenten 
ontwikkelen en inzetten, kregen ruimte om te 
experimenteren en hun interesses te 

onderzoeken. Ze gingen op straat in gesprek, via social media, maakten flyers, 
nieuwsbrieven, video’s, foto’s en een podcast. Ze werkten samen met een grote 
verscheidenheid aan mensen, konden leren van elkaar, van anderen, hun kennis en netwerk 
vergroten.  
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Training en coaching 
Studenten, nieuwkomers en vrijwilligers zijn in 2018 getraind en gecoacht bij: 
- het organiseren en communiceren van dialoogbijeenkomsten (5) 
- het faciliteren van dialoogbijeenkomsten, workshops en werkateliers (3)  
- het begeleiden van dialogen en maken van handleidingen (10) 
- het voeren van waarderende gesprekken op straat (8) 
- het werven van deelnemers, communicatie en PR (8) 
- het verzorgen van een training dialoog begeleiden (2) 
 
Gastcolleges en workshops 
Op verschillende plekken in de stad zijn 
gastcolleges en kennismakingsworkshops 
verzorgd voor studenten, vrijwilligers, 
docenten en studenten, “participanten” en 
jongeren van de Bahai gemeenschap. De  
gastcolleges/worskhops vonden plaats op 
Maliebaan 45, in De Alchemist, Weide Wereld 
(Project Durf), op ROC Midden Nederland 
(positief leerklimaat), Leidsche Rijn College, Buurtcentrum Oase (Stichting Asha), University 
College (waarderend leren) en bij Doenja Dienstverlening.  
 
Engels/meertalige dialooggroep 
In 2018 is een dialooggroep gestart van Utrechters/vrijwilligers die uit verschillende landen 
komen en Engelstalige/meertalige dialogen op verschillende locaties in de stad organiseren, 
onder meer met De Voorkamer, Town & Gown en Restaurant Ele. Hiervoor is onder meer 
een training dialoog begeleiden in het Engels verzorgd.  
 

c. Sponsoren 
  

Utrecht in dialoog werkt met zo’n 100 partners/vrienden aan 
dialoog in de stad. De sponsoren van Utrecht in Dialoog zijn de 
Gemeente Utrecht, Maliebaan 45 en De Alchemist.  
- Initiatievenfonds en Gemeente Utrecht steunen Utrecht in 

Dialoog met subsidie in het kader van het programma Utrecht 
zijn we Samen, en maakte de verkiezingsdialogen en 
jongerendialogen mogelijk.  

- De Alchemist, sociaal bedrijfsverzamelgebouw in Transwijk 
biedt medewerkers, stagiaires en vrijwilligers van Utrecht in dialoog een plek om te 
werken en leren, een thuisbasis voor dialoogactiviteiten. 

- Maliebaan 45, een co-working locatie in Utrecht Oost biedt Utrecht in Dialoog ruimte en 
faciliteiten voor het verzorgen van trainingen, workshops, bijeenkomsten en 
Dialoogcafe’s, ’s avonds en in het weekend. 

 
We willen De Alchemist en Maliebaan 45 bedanken voor het beschikbaar stellen van hun 
ruimte, de medewerkers op de Alchemist voor hun geweldige inzet, alle dialoogbegeleiders 
voor de prachtige gesprekken, de tafelorganisatoren voor het mede mogelijk maken van zo 
veel dialogen, onze partners voor de mooie samenwerkingen en de Gemeente Utrecht voor 
het vertrouwen.  


