
 

Handleiding Onlinedialoog  

 

Tips vooraf 

1. De standaardtijd voor een online dialoog in een groep/breakout room is  90 minuten. De totale 
bijeenkomst duurt 120 minuten. We gaan in groepen van 4 tot 6 personen uiteen voor de dialoog. 

2. Het voorprogramma en de afronding wordt verzorgd door de host/gastvrouw/heer/organisatoren. 
We starten centraal met een welkom en inspiratie op het thema (15 minuten) voor we in groepen uit 
elkaar gaan. Na afloop oogsten we de opbrengsten via de chat in de centrale ruimte en sluiten 
gemeenschappelijk af (15 minuten) 

3. De host is altijd te bereiken in de centrale ruimte. Als je vragen hebt kun je op ieder moment terug 
naar de host in de centrale ruimte via de knop “leave breakout room”. 

4. Bereid jezelf goed voor: bekijk de tekst en links bij het evenement op de website en de kernvragen 
per fase toegespitst op het thema, het ‘script’ van Utrecht in Dialoog. Deze handleiding kan je hierbij 
helpen. 

5. Bedenk en onderzoek van te voren alledaagse voorbeelden bij het thema uit je eigen leven zodat je 
verschillende soorten voorbeelden kan noemen vanuit verschillende perspectieven om mensen op 
gang te helpen. Organiseer eventueel een oefendialoog om het thema met dialoogbegeleiders te 
verkennen en/of het script te testen.   

6. Focus tijdens de dialoog op het proces, laat de inhoud zoveel mogelijk aan deelnemers. Zorg voor 
rust, ruimte om te denken, gebruik stilte en bied ruimte aan andere geluiden en perspectieven. In 
fase 2 t/m 4 doe je mee als de gelijkwaardigheid, het proces het vraagt of iets toevoegt. Vaak als 
laatste. 

7. Zorg dat alle deelnemers zich gezien en gehoord voelen, dat iedereen aan de beurt komt en geef zelf 
het goede voorbeeld in de dialoogprincipes. Je kan bij de start aangeven hoeveel tijd er beschikbaar is 
per persoon en als je merkt dat de eerste verhalen lang zijn vriendelijk bijsturen.   

8. Let erop dat iedereen betrokken is/blijft en naar elkaar luistert. Nodig deelnemers uit mee te doen, 
goed te luisteren en concrete alledaagse voorbeelden te geven. Stimuleer eventueel verdiepend 
doorvragen op het onderwerp zonder dat het een ondervraging wordt. 

9. Houd overzicht en focus op het thema. Stel open vragen en vat zo nodig samen om het gesprek weer 
op het thema te richten. 

 
Achtergrond en script Thema ……. 

https://www.utrechtindialoog.nl/bijeenkomsten/................../ 
 
1.    …… 
2.    …… 
3.    …… 
4.    …… 
 
 
 
 
 



Centraal welkom en inspiratie voor het thema      15 minuten 
 
 
Fase 1 | Introductie & kennismaking (in breakout rooms)     15 minuten 
Doel: Veilige sfeer creëren waarin deelnemers zich kunnen openen, open in gesprek kunnen gaan. 
Eerste kennismaking met elkaar en het thema. 
 
Kernvragen: 

• Wie ben je  
• Wat/welk dialoogprincipe is voor jou belangrijk in dit gesprek, wat wil je afspreken?  
• Waar denk jij als eerste aan bij dit thema?  
• Wat spreekt je aan in dit thema?  

 
Introductie 
Heet iedereen welkom aan tafel. Vertel wie je bent, iets over de achtergrond van deze dialoog, wat je rol 
is, welke fasen zullen worden doorlopen, wat de principes zijn van de dialoog.  

Aandachtspunten bij de uitleg 

● Wat is een dialoog? Een dialoog is een open gesprek over ervaringen, zienswijzen, dromen en 
mogelijkheden. Alles mag gedeeld worden. Verschillende zienswijzen zijn van harte welkom. Alleen 
met elkaar krijgen we zicht op de hele olifant. 

● Dialoog en veiligheid: Alles wat aan tafel besproken wordt blijft binnen de veiligheid van deze muren, 
deelnemers bepalen zelf wat zij wel en niet vertellen. Met elkaar zij we verantwoordelijk voor het 
bewaken van de dialoogprincipes. Het gaat om luisteren en delen van verschillende zienswijzen niet 
om overtuigen. We proberen onze oordelen even te parkeren. 

● Fasen toelichten: We starten met kennismaken aan de hand van het thema, daarna worden 
ervaringen gedeeld en onderzocht op wat werkt. Op basis van goede ervaringen worden 
dromen/idealen in beeld gebracht. Tot slot delen we wat iedereen gaat doen om die droom, dat 
ideaal dichterbij te brengen. Geef per fase de tijd aan en bewaak de tijd. 

● Oogsten: na afloop gaan we terug naar de centrale ruimte, oogsten we met elkaar de opbrengsten 
van de verschillende groepen zodat we hier zelf, eventueel met elkaar of anderen, verder mee 
kunnen.  

Kennismaking 
Start zelf om het goede voorbeeld te geven. Spreek met je hart, open je geest, wees echt. Nodig 
vervolgens deelnemers uit hun naam te noemen, te vertellen wat voor hen belangrijk is in dit gesprek en 
waar ze als eerste aan denken bij dit thema, eventueel wat hen hier brengt.  

Maak een rondje zodat een ieder aan bod komt (alleen delen, geen reacties op elkaar in deze fase): 
“vertel je naam, welk dialoogprincipe (van de placemat) voor jou belangrijk is en waar je als eerste aan 
denkt bij dit thema. Wat spreekt je hierin aan?”  

Hou deze fase licht en voorkom doorvragen, vooral niet op zaken die niets met het thema te maken 
hebben.  

Fase 2 | Ervaringen delen (in breakout rooms)          45 minuten 
Doel: Aan de hand van ervaringen het thema vanuit verschillende kanten onderzoeken. Wat werkte, 
wat hielp, maakte dit mogelijk en is hiervoor belangrijk? 
Kernvragen:  

- Deel een recente (positieve) ervaring met het thema …………  
- Is er een rode draad in de verschillende ervaringen die we gehoord hebben? 

 

Nodig deelnemers uit om een eigen actuele persoonlijke ervaring, concrete beleving (tijd, plaats met wie 
wat gebeurde er ) te delen over ……  



Benoem zelf wat mogelijkheden waar je aan kunt denken. Streef ernaar dat iedereen evenredig aan het 
woord komt. Bijvoorbeeld door mensen die gewend zijn te praten uit te nodigen meer te luisteren en 
mensen die gewend zijn te luisteren zich meer uit te spreken. 
 
Je kunt volgens het “popcorn principe” werken: degene bij wie het eerst een ervaring “op popt” krijgt het 
woord. Laat vervolgens de spreker de beurt doorgeven, dan deel je de verantwoordelijkheid dat iedereen 
aan het woord komt. Stimuleer mensen om ook een heel andere ervaring te delen dan die we net 
gehoord hebben, of een ervaring vanuit een heel ander gezichtspunt.  
 
Stimuleer deelnemers open en zonder oordeel naar elkaar te luisteren, interesse te tonen in wat die 
ervaring voor iemand betekend heeft, wat daar belangrijk in is en verschillende gezichtspunten te 
onderzoeken. Nodig uit om verdiepende vragen te stellen om te begrijpen wat ervaring voor die ander 
betekent, wat en hoe het werkte, wat het mogelijk maakte, wat ervoor nodig was.  
 
Nodig mensen uit met elkaar in gesprek te gaan, met elkaar te onderzoeken hoe het zit en werkt. Let op 
dat er geen discussie op gang komt, er ongevraagd advies gegeven wordt, stimuleer twijfel door vragen 
stellen.   
 
Vraag de deelnemers concreet te zijn over hun ervaring. De verdiepingsvragen kunnen daarbij helpen.  
 
Mogelijke verdiepingsvragen: 
● Wat maakte dat jij en/of een ander …………….. 
● Waar was je toen? Wie waren erbij betrokken? Wat gebeurde er? 
● Wat bracht het je? Wat was er voor nodig? Welke vragen riep het bij je op? 
● Wat voor relatie heb je met die mensen?  
● Wat voelde je, dacht je, deed je?  
● Wat werkte, hielp, maakte dit mogelijk? 
 
Als iedereen een ervaring heeft ingebracht gaan we met elkaar op zoek naar de kern / de essentie. Als 
overgang kun je als dialoogbegeleider de vraag in het midden leggen: “wat leren we hier nu van / wat is je 
opgevallen door alle verhalen heen?” Je kunt zo nodig ook de oogst, verschillende ervaringen kort 
samenvatten om het geheugen weer op te frissen. Laat anderen hierbij vooral aanvullen. Alleen met 
elkaar krijgen we tenslotte het geheel in beeld 

Zoek de kern, rode lijn in de verschillende verhalen: 
• Wat leren we hiervan? Wat leren deze verschillende ervaringen ons?  
• Zit er een rode lijn in? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de verhalen?  
• Waar draait het om? Wat helpt? Wat werkt? Wat is hiervoor nodig? 

 
Fase 3 | Dromen (in breakout rooms)       15 minuten 
Doel: Een andere/betere toekomst verbeelden en onder woorden brengen, die inspireert tot 
persoonlijke en/of collectieve actie. 
Kernvragen: 

• Wat is je verlangen, wat zou je anders willen als het gaat om ………  
• Hoe ziet jouw leven en dat van anderen er dan uit? Wat is anders dan nu? 

 

Nodig deelnemers uit om (een paar minuten) stil te staan bij hun verlangen/droom. Je kunt eventueel 
vragen de ogen even te sluiten om die toekomst beter voor ogen te kunnen zien. Vervolgens vragen we 
deelnemers hun ideale toekomst beeldend te beschrijven zodat we het allemaal voor ons kunnen zien 
“Beschrijf jouw verlangen, ideaal, toekomstbeeld in alle details zodat wij het voor ons kunnen zien, er ons 
door kunnen laten inspireren.” Nodig deelnemers uit om hun droom ‘in geuren en kleuren’ te vertellen, 
met alle (zintuiglijke) details om dit toekomstbeeld scherper, groter, concreter, levendiger en sterker te 
maken, zodat de droom voor iedereen duidelijk en scherp wordt en kan inspireren.  



 
Je kunt weer volgens het “popcorn principe” werken: degene die het eerst “op popt” krijgt het woord. Als 
iedereen zijn toekomstbeeld gedeeld heeft kun je overeenkomsten en verschillen onderzoeken. 
Soms moet je mensen een beetje helpen door de droom wat groter te maken, wel concreet maar niet al 
te praktisch. 
 
Probeer dromen/verlangens scherp in beeld te krijgen: 

● Hoe ziet jouw ideale toekomst eruit? Wat is er anders dan nu?   
● Waar ben je dan? Wat doe je dan (anders)? Wat doet dit met je? 
● Beschrijf je droom in geuren en kleuren. Wat zie je, hoor je, ruik je, proef je…? 

 

Zoek overeenkomsten en verschillen? 

● Wat valt je op in de verschillende dromen die we gehoord hebben? 
● Is er een rode draad, een gemeenschappelijke deler in de dromen/idealen/verlangens? 

 
Fase 4 | Doen (in breakout rooms)       15 minuten 
Doel: Toekomstdroom omzetten in een persoonlijke of collectieve actie. 
Kernvraag: Wat kun je (eventueel samen) doen als eerste stap om je droom dichterbij te brengen? 

Vraag de deelnemers wat ze nu, vandaag, morgen of aankomende week kunnen of gaan doen om hun 
droom, of nav de verschillende dromen  samen dit verlangen of ideaal een stapje dichterbij te brengen.  
 
Nodig uit tot concrete constructieve actie: 

● Welke eerste stap zet je? Wat ga je morgen doen? Wat kun je (zelf) doen?  
● Wat heb je hier evt. voor nodig? En van wie?  

 
 
Tot slot bedank je mensen voor het delen van hun verhalen, herhaal je evt. dat alles hier vertrouwelijk 
achter blijft, dat we alleen delen wat het ons zelf gebracht heeft. Je kondigt aan dat we in de centrale 
ruimte met elkaar delen wat het ons gebracht heeft via de chat. 
 
Je kunt mensen alvast uitnodigen om hierover na te denken en evt al uit te spreken wat voor hen de oogst 
van het gesprek is. Wat heeft het opgeleverd, wat viel op, wat was nieuw, wat blijft bij…. Wat wil je zo 
direct delen in de grote groep.  
 
Je kunt teruggaan naar de centrale ruimte via de knop “leave breakout room”. 
 
 
Centraal opbrengsten oogsten en afsluiten      15 minuten 


