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Wij organiseren 
waarderende dialogen, 

om mensen van alle 
achtergronden samen 

te brengen. Dit doen we 
samen met 

partnerorganisaties in 
en rond Utrecht.

Wij geloven dat het waarderende gesprek tussen 
diverse mensen de sleutel is tot het verrijken van 

onze samenleving.

We gunnen mensen 
waarde(n)volle en 

verrijkende 
ontmoetingen

Onze Why, How & What



We stellen het belang 
van andere 
stakeholders voorop

In elke benadering stellen 
we het doel van de ander 
centraal. Hoe kunnen wij 
helpen?

We profileren duidelijk 
onze eigen rol en 
relevantie

We werven hierdoor nieuwe en diverse 
deelnemers via partnerorganisaties

Lange termijn relaties door samenwerking
Werving wordt een gezamenlijke effort
Mensen vinden ons nog meer ‘via via’

Hoe? Overal lees je onze 
‘why’ terug. Dit verbindt. 
Ook benadrukken we onze 
unieke expertise.

NIEUWE (DIVERSE) DEELNEMERS EN (POTENTIELE) PARTNERS

Hoe ziet dat eruit?

Website geschreven richting partnerorganisaties: Speciale samenwerkpagina.
Accent op onze unieke expertise [trainingscentrum wordt Kennisnetwerk]]
Zakelijke sociale media: actief profileren van samenwerkingen en kennisnetwerk
Evenementen van partners verrijken door dialoogmethodiek aan te bieden
Middelen: website, bijeenkomsten, workshops, storytelling. Homepage

Strategische communicatiekapstok



We stellen de ontwikkeling 
en gain van vrijwilligers 
centraal

Wat geeft jou de meeste energie 
om te doen? Kom erbij! Samen 
ontwikkelen  we onze stad, elkaar 
en onszelf.

We profileren duidelijk 
wat ons samenbindt Dialoogbegeleiders en vrijwilligers 

worden one happy family

De interne band met elkaar en met UID wordt 
versterkt. Ambassadeurs ontstaan 
vervolgens van nature. Bestaande 
‘mailinglijst’ wordt positief geprikkeld.

Hoe? door de ‘why’. Samen 
geven wij Utrecht het 
goede gesprek. 

VRIJWILLIGERS, DIALOOGBEGELEIDERS EN VASTE DEELNEMERS

Hoe ziet dat eruit?

Storytelling en testimonials op sociale media (film, tekst, foto’s)
Waardering en commitment. 
Website: pagina met de dialogue family gallery
Nieuwsbrief: Ook in algemene nieuwsbrief testimonials van vrijwilligers

Strategische communicatiekapstok



Voorbeelden ‘why’



Van:

Naar:





Bijlagen







Deelnemers

Dialoogbegeleiders

Vrijwilligers etc
Passanten

Partnerorganisaties
Potentiele 
partnerorganisaties


