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Waar praten we over
Hieronder een script met een korte inhoudelijke uitwerking van verschillende thema’s als inhoudelijke
voorbereiding voor dialoogbegeleiders. Meer informatie en inspiratie op thema’s is te vinden in de
dialoogagenda op de website en bj Waar praten we over.
Dialoog begeleiden
Meer uitgebreide algemene informatie voor dialoogbegeleiders is te vinden in de Handleidingen en het
Handboek voor dialoogbegeleiders. Alle werkmaterialen voor dialoogbegeleiders zijn te vinden bij
Werkmaterialen voor dialoogbegeleiders.
Thema Vertrouwen
We gaan aan de hand van persoonlijke ervaringen verkennen wat vertrouwen geeft en brengt, in jezelf, in
anderen, elkaar, gemeenschappen waar je deel van uit maakt en in de samenleving als geheel. Het kan
gaan om:
- een gebeurtenis thuis, op school, op je werk, met vrienden, familie waardoor je een talent of nieuwe
mogelijkheid ontdekte, een (andere) toekomst voor jezelf zag en het vertrouwen hierin
- een verrassende ontmoeting die met een bekende of onbekende, iemand van binnen of buiten jouw
kring, buren, op je werk, in de buurt die echt vertrouwen gaf in anderen.
- Iets wat je onverwacht hebt meegemaakt of gekregen, een cadeau, waardevolle ontmoeting die
vertrouwen gaf in een groter iets/geheel, in de toekomst, de wonderbaarlijke kracht van de natuur,
nieuw leven, een initiatief, gemeenschap, stukje samenleving?
1. Introductie en kennismaking:
- Waar denk jij als eerste aan bij het thema Vertrouwen?
- Welk dialoogprincipe is hiervoor belangrijk?
2. Ervaringen delen:
- Wat heb je laatst meegemaakt dat (weer of veel) vertrouwen gaf?
- Wat geeft echt vertrouwen in jezelf, anderen, de samenleving, de toekomst?
3. Dromen:
- Wat is je verlangen, wil je graag anders als het gaat om vertrouwen?
- Hoe ziet jouw leven en dan van anderen er dan uit? Wat is dan anders?
4. Doen:
- Wat kun je (zelf) doen om je droom dichterbij te brengen? Welke eerste stap zet je?
- Wat heb je hier evt. voor nodig? En van wie?
Thema Samenwerken
We onderzoeken aan de hand van persoonlijke ervaringen in ons dagelijks leven wat samenwerking is en
brengt voor jou, anderen, je team, verband, de samenleving waar je deel van uit maakt. We delen
ervaringen waarin we prettig, productief en effectief hebben samengewerkt thuis, op school, op het werk,
met vrienden of familie, in de buurt of in clubverband. We brengen in beeld wat we graag anders willen
en bespreken wat we doen, persoonlijk en/of met elkaar om dit ideaal dichterbij te brengen, een eerste
stap te zetten.

1. Introductie en kennismaking:
- Waar denk jij als eerste aan bij Samenwerken? Wat is daarin belangrijk?
- Welk dialoogprincipe is hiervoor belangrijk?
2. Ervaringen delen:
- Wanneer heb je laatst fijn samengewerkt met anderen, anderen met jou ?
- Wat maakte dit samenwerken de moeite waard?
3. Dromen:
- Wat is je verlangen, waarin, hoe, waaraan, met wie wil je graag samen werken?
- Wat is er dan anders dan nu? In jouw leven en dat van anderen er dan uit?
4. Doen:
- Wat kun je (zelf) doen om dit ideaal dichterbij te brengen? Welke eerste stap zet je?
- Wat heb je hier evt. voor nodig? En van wie?

