JAARVERSLAG 2017
Voor 2017 hebben we ons de volgende doelen gesteld:
1. De relevantie en impact van dialoog in samenwerking met partners vergroten.
Het bereik van de publieke dialoog consolideren.
2. Een solide basis onder Utrecht in Dialoog leggen om positieve veranderkracht
in de samenleving te kunnen benutten.
3. Verzelfstandiging van de organisatie om een structurele onafhankelijke basis
te leggen onder de organisatie van publieke dialoog.
Wat hebben we dit jaar bereikt?
1. De impact is door het jongerenproject en de leerwerkplek bij De Alchemist
vergroot. Het aantal deelnemers is wat lager dan in 2016 doordat er geen
grote dialoogbijeenkomst was met 1Land1Samenleving en doordat de
maandelijkse dialoogbijeenkomsten in de bibliotheek niet zijn gecontinueerd.
2. Door support van de Alchemist en subsidie van de gemeente Utrecht hebben
we kunnen investeren in vrijwilligers en de opbouw van een team waardoor
de draagkracht is versterkt en een meer solide basis is gelegd.
3. Met de oprichting van een Stichting en een bescheiden gemeentesubsidie
voor 2017 & 2018 is een eerste basis gelegd voor de publieke dialoog in de
stad, om de samenlevingskracht p gelijkwaardige basis bespreken van
thema’s positieve veranderkracht de ruimte te geven.
Hieronder een uitgebreid overzicht van wat we in 2017 gedaan hebben.

SAMEN KOM JE VERDER
In 2017 was het leidende
thema Samen. Alleen ga je
sneller maar samen kom je
verder. Samen met 45
partners organiseerden we 50
dialoogbijeenkomsten op 35
verschillende locaties in de
stad. Door brede
samenwerking kwamen 925
mensen met verschillende
achtergronden, ervaringen en
ideeën met elkaar in gesprek.

Actuele thema’s
Omdat “alles wat je aandacht geeft groeit” zijn in 2017 geen dialogen
georganiseerd rond de herdenking van terroristische aanslagen. Wel rond
vieringen en herdenkingen: 4 mei (Samen herdenken in Kanaleneiland),
Iftar/Suikerfeest (vertrouwen, Samen vieren) en Sint Maarten (11 november,
Samen delen). We deden mee aan de Week van de Armoede, De Week van de
Eenzaamheid en De Week van de Opvoeding, De Week van Respect, Sint
Maarten, De Week van de Dialoog en het Dialoogfestival in Venray.
Jorinde Luyts, trainee: “Samen werken aan een samenleving waarin iedereen
stem heeft en meetelt begint met oog hebben voor elkaar, luisteren en in gesprek
gaan. We gaan daarom actief op zoek naar mensen die anders zijn, anders
denken, naar andere geluiden dan die we al kennen. Dat maakt een dialoog zo
verrijkend.”

In de aanloop naar de landelijke verkiezingen boden
we ruimte om op een onderzoekende en
verdiepende manier met elkaar in gesprek te gaan.
In Overvecht, Kanaleneiland en Zuilen/Ondiep
waren er dialogen om de stem van jongeren te
horen. Op basis van nieuwsgierigheid werd naar
elkaar geluisterd, werden ervaringen en dromen
gedeeld. Op de Culturele zondag van 12 maart
Uitgesproken Utrecht organiseerden we in
samenwerking met het Socratisch Café een Salon
De Vrije Ruimte in het oude stadhuis met een
publieke dialoog onder leiding van Erik Boers. In de
wijkbibliotheken Kanaleneiland, Overvecht en
Vleuterweide gingen kinderen met elkaar in dialoog
over: wat zeg je wel en niet?
Op 11 september organiseerden we met Tegenlicht een dialoogbijeenkomst over
het thema Vertrouwen. In november organiseerde de Centrale Bibliotheek een
“nieuwsgierige Robotdialoog”.

Ook persoonlijke thema’s
In dialoog worden spannende en lastige thema’s bespreekbaar en hanteerbaar.
Ook persoonlijke thema’s zoals hoe je verder kunt na verlies van een dierbare,
partner of werk? Hoe ga je om met een crisis, ongemak, ongelijke kansen,
armoede, discriminatie en uitsluiting op grond van je achternaam, uiterlijk,
gender, leeftijd, achtergrond?
De gespreksthema’s worden in overleg met betrokkenen bepaald: Samen leven,
Samen herdenken, Samen wonen, Samen vieren, Samen opvoeden, Samen
delen, Samen verder na verlies, Contact, Stilte en meer. Naast Samen leven
waren Eenzaamheid en Ongelijke kansen thema’s die hoog op de agenda staan.
Yvonne van Almaren, Stichting Trost: “We waren in een huiskamer in dialoog over
“Samen verder na verlies van een dierbare”. Zo waardevol om die ervaringen te
delen, gehoord te worden, ook als het alweer even geleden is, om hierbij stil te
staan, anderen/elkaar te horen, om op je eigen manier verder te kunnen”
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In de hele stad
In 2017 waren er in 9 van de 10 wijken dialogen.
1. Utrecht West: 4 dialoogbijeenkomsten; 2 in Buurtcentrum Oase (met
jongeren), 1 in de Voorkamer
(Engelstalig) en 1 in het POP-up
Paviljoen (Desalniettemin)
2. Overvecht: 10
dialoogbijeenkomsten: 3 in Zimihc
Resto van Harte, 2 in Burezina
(samen opvoeden), 1 in Trajectum
College (jongeren), 3 in de Dreef
(jongeren), 1 in Bibliotheek
Overvecht (kinderen).
3. Noord-West: Zuilen & Ondiep: 3
dialoogbijeenkomsten. 1 in De
Dame, 1 in de Daalse Buurt en 1 in het Vorstelijk Complex
4. Noord Oost: 2 dialoogbijeenkomsten: 1 in het Griftpark (samen verder na
verlies van een dierbare) 1 in Café Averechts.
5. Utrecht Oost: 11 dialoogbijeenkomsten: 6 in Podium Oost, 2 op het
University College, 1 in het Fort van de democratie (aftrap week van de
diaoog), 1 op de Kruisstraat en 1 op Maliebaan 45 (socratisch).
6. Binnenstad/centrum: 6 dialoogbijeenkomsten: 2 in de Centrale Bibliotheek
(Tegenlicht en kinderdialoog), 2 in de Domkerk, 1 in het stadhuis
(Uitgesproken Utrecht).
7. Utrecht Zuid: geen dialoogbijeenkomst. In 2018 worden de dialogen weer
opgepakt met Lunetten Wil Wel.
8. Utrecht Zuid-West: 15 dialoogbijeenkomsten op verschillende locaties: 3 bij
ROC Vondellaan, 3 Bij de Alchemist (Transwijk), 1 bij Resto Kanaleneiland, 2
bij Actieve Jongeren Utrecht, 1 bij Bibliotheek Kanaleneiland (kinderdialoog),
1 op bij Histos, 1 Huis van Vrede (4 mei), 1 bij LEF Rijkswaterstaat, 1 bij het
Trefpunt, 2 bij BuurtThuis
9. Leidsche Rijn: 2 dialoogbijeenkomsten in Terwijde: Hof ‘t Spoor.
10.Vleuten De Meern: 3 dialoogbijeenkomsten: 1 in Bibliotheek Vleuterweide
(kinderdialoog), 1 in de Weide wereld en 1 in De Pijler Veldhuizen
Cathelijne van der Veen, vrijwilliger: “We creëren ruimte in de stad om thema’s
bespreekbaar te maken, vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Kansen om
verder te kijken dan je eigen bubbel. Om nieuwe werelden te ontdekken zonder ver
te hoeven reizen.”

Een stad voor iedereen
Met de Armoedecoalitie, De Alchemist, Actieve Jongeren Utrecht, Resto VanHarte
Overvecht en ROC Midden Nederland organiseerden we 4 armoededialogen in
Overvecht, Kanaleneiland, Transwijk en Rivierenbuurt.
Met de Bibliotheek Utrecht organiseerden we in 2017 4 kinderdialogen op de
Culturele zondag van 12 maart: Uitgesproken Utrecht in de Wijkbibliotheek
Kanaleneiland, Overvecht en Vleuterweide met als thema Wat je wel en niet
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zegt? Op 11 november, het feest van Sint Maarten was in de Centrale bibliotheek
het thema Samen delen onderwerp van gesprek.
Er waren 3 Engelstalige/gemengde
dialoogbijeenkomsten waar nieuwkomers,
expats en internationale studenten in het
bijzonder welkom waren. 1 in de Voorkamer en
2 in het University College.
In 2017 organiseerden we in totaal 13
jongerendialogen met ROC Midden
Nederland, Town & Gown (University College),
Plein 373, Desalniettemin, Actieve Jongeren
Utrecht, Histos, Oase, De Alchemist, Respect
Education Foundation en het Trajectum
College. Soms in besloten setting alleen met de
eigen klas/groep, soms met jongeren van
verschillende organisaties, soms met andere
generaties en buurtbewoners, afhankelijk van
wensen en doel.

JONGEREN IN DIALOOG
Met jongerenorganisaties, docenten
en de gemeente Utrecht is in 2017
een basis gelegd voor meer actieve
betrokkenheid van jongeren bij
dialoog op een manier die past bij
nieuwe generaties. In gesprekken
met jongeren is verkend welke
thema’s jongeren bezig houden:
(on)gelijke kansen, discriminatie,
respect, de stem van jongeren,
identiteit (wat maakt je
Utrechter?), contact... In
dialoogvorm bespraken jongeren
hoe ze hun toekomst wilden
vormgeven, in werken, wonen,
relaties, en hoe ze met verschillende culturen en generaties willen werken aan
een betere samenleving en toekomst. Voor veel jongeren met achterstand was
het een bijzondere ervaring dat er naar hen geluisterd werd.

Perspectieven in beeld
Jongeren zijn gestart met een vlog-project om verschillende perspectieven ook
op andere locaties en manieren in beeld te brengen, meer mensen te bereiken.
Op het ROC zijn interviews afgenomen over ongelijke kansen en discriminatie, op
het station over Zwarte Piet en in het Winkelcentrum Kanaleneiland over Wij in
Kanaleneiland.
Naomi Nivillac, vrijwilliger: “Ik wil graag in beeld brengen wat jongeren op straat
belangrijk vinden op een manier die bij jongeren past. Ik begrijp en spreek die
taal, vind het leuk om te vloggen, en werk zo ook aan mijn eigen toekomst, ik wil
weer jongerenfestivals gaan organiseren.”
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Met het University College is een eerste vlog/video gemaakt om jongeren uit te
nodigen om mee te doen en aan tafel te komen. In samenwerking met
UIndeWijk is een eerste video gemaakt van staatinterviews over het thema Wij
in kanaleneiland. Een vrijwilliger van U in de wijk ging de straat op om
wijkbewoners over thema’s te bevragen. De straatinterviews zijn uitgezonden op
UIndeWijk, met de oproep aan tafel te komen.

Dialoog zaaien
Om meer perspectieven te kunnen
zien en de stem van jongeren beter
te kunnen horen “zaaien” jongeren
dialoog. Jongeren hebben op het
ROC Midden Nederland met plein
373 een serie gastlessen rondom
dialoog verzorgd om jongeren
kennis te laten maken met de
dialoog.
Studenten/stagiaires van Utrecht in
Dialoog, Asha, Desalniettemin en
Histos zijn getraind in het
begeleiden van dialogen volgens de
waarderende veranderaanpak.
Sacha van Rooijen, ambassadeur van U-share heeft samen met jongeren diverse
presentaties verzorgd over de jongerendialoog, ook in het Stadskantoor.
Jongeren hebben op het landelijke Dialoogfestival een workshop over
jongerendialogen verzorgd en een jongerendialoog begeleid om in het land
bekendheid te geven aan de Utrechtse aanpak van jongerendialoog.
Wesley van Drongelen, stagiaire: “Ik ben op school in aanraking gekomen met de
dialoog. In eerste instantie was ik meer van het debat, maar ik heb gemerkt wat
het brengt als je zo open in gesprek gaat, en ben zo enthousiast geworden dat ik
hier nu stage loop en inmiddels zelf dialogen begeleid. Uiteindelijk wil ik ook graag
dialoogtrainingen gaan geven.”

Leerwerkplaats
In het project jongerendialoog is een meer solide
basis gelegd voor verduurzaming van de dialoog in
een leerwerkplaats voor verdieping, training en
actie-onderzoek door/met jongeren. Deze
leerwerkplaats heeft de naam U-Share gekregen.
Studenten van het Grafisch Lyceum (Jedd Media)
hebben hiervoor een logo ontwikkeld.
Het kernteam van U-Share team bestaat eind 2017
uit Jorinde Luyts, Naomi Nivillac, Wesley van
Drongelen en Ouissem Kandouje, deels
ervaringsdeskundigen en stagiaires.
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Met deze basis krijgen jongerenorganisaties, vrijwilligers, stagiaires, trainees en
starters, ruimte om eigen thema’s uit te diepen en verder te brengen. In dat
kader wordt bijvoorbeeld het thema Lekker in je vel vormgegeven.
Jongeren hebben in de week van de Dialoog op het
University College een speciale dialoogbijeenkomst
georganiseerd over de inclusieve stad met Dean James
Kennedy en Wethouder Kees Diepeveen.
Per januari 2018 heeft Utrecht in Dialoog ook een
erkenning als leerwerkplek Sociaal Cultureel Werk en
Maatschappelijke Dienstverlening.
In aanvulling op de basistrainingen en
verdiepingstrainingen zijn oefengroepen en kennismakingsdialogen gestart om
meer ruimte te bieden om te leren en ervaring op te doen. Ervaren
dialoogbegeleiders begeleiden de oefengroepen en kennismakingsdialogen.

SAMEN MEER IMPACT
Het vergroten van de relevantie en impact van dialoog in het verbinden,
verrijken en versterken van Utrechters vraagt meer structurele inbedding in
onderwijs, cultuur en de sociale infrastructuur. De maatschappelijke waarde
groeit als betekenisvolle tafelgesprekken over een thema of vraagstuk, waar
verschillende perspectieven worden belicht, inzichten worden gedeeld en de
wijsheid van de groep wordt geoogst, een vervolg krijgen in gezamenlijke
‘actieagenda’s’.

Dialoog in het onderwijs

De dialogische manier van gesprekvoering als tegenhanger van het debat heeft
helaas nog een bescheiden plek in het onderwijs terwijl de dialoog grote
maatschappelijke waarde heeft in de omgang met verschillen in de samenleving,
en in de ontwikkeling van
democratisch burgerschap.
Dialoogonderwijs en deelname aan
dialogen is wel al een vast
onderdeel geworden van de Minor
levensbeschouwing en religie van de
Hogeschool Utrecht. Hier worden
lessen verzorgd waarin studenten
de methodiek leren kennen en
ervaren, en studenten krijgen
opdracht om aan te sluiten bij
dialoogtafels in de stad en hierop te
reflecteren.
Dialoog krijgt ook steeds meer een vaste plek in de opleiding Social Work van
het Welzijnscollege ROC Midden Nederland. Utrecht in Dialoog verzorgt sinds
2016 diverse gastcolleges. Begin 2017 begeleidden we een dialoog op een
studiemiddag voor docenten van het Welzijnscollege ROC Midden Nederland.
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Verschillende studenten/stagiaires liepen dit jaar weer een dialoogstage op Plein
373.
Balkan Akbulut, docent ROC: “Aan een dialoogtafel kun je onderzoeken wie
iemand is, hoe iemand denkt en handelt. En je krijgt ook de kans om na te
denken over waar je zèlf mee bezig bent, over je eigen idealen en wat je voor een
ander kunt betekenen. Als er goede, kritische en prikkelende vragen gesteld
worden, helpen die je op weg met dat proces.”

Na de zomer 2017 hebben verschillende studenten van Hogeschool Utrecht en
het Welzijnscollege van ROC Midden Nederland zich gemeld om stage bij Utrecht
in Dialoog te komen lopen.
Met De Respect Education Foundation is bij de aftrap van de Week van Respect
een dialoog op het Trajectum College verzorgd. In 2018 gaan we met meer
onderwijsinstellingen in gesprek over mogelijkheden tot samenwerking in
dialoog, actie-leren en actie-onderzoek.

Bubbels verbinden
In dialoog ontstaan verbindingen tussen culturen en generaties en worden
contacten verdiept als tegengif tegen
verdere segregatie en polarisatie. Door
organisatie van dialoogtafels met 45
verschillende partners en op 35
verschillende locaties is de culturele
diversiteit aan tafel en de participatie van
jongeren gegroeid. We gingen in dialoog
op plekken die verschillende Utrechters
trekken en op bijzondere historische
plekken: Het Fort van de Democratie, in
De Domkerk, Het Huis van Vrede, in
buurtcentra, bij jongerenorganisaties, op
scholen, in bibliotheken, het Stadhuis en bij Rijkswaterstaat.
Edgar Martijn, De Brug: “Op 4 mei hebben bewoners van Kanaleneiland een
stiltewandeling gehouden naar het herdenkingsmonument in Transwijk, mensen
met verschillende culturele achtergronden en leeftijden. Na de herdenking zijn we
in het Huis van vrede in dialoog met elkaar gegaan over de betekenis voor een
ieder van (samen) 4 mei herdenken, samen stil staan. Het was zo mooi om 4 mei
met al die verschillende bewoners van Kanaleneiland te herdenken!”

Verschillende partners organiseerden samen dialogen: Podium Oost & UCU, de
Brug & AJU, Histos & buurtbewoners, Resto Van Harte & armoedecoalitie, ROC
Midden Nederland & gemeente, verschillende jongeren/studentenorganisaties
etcetera. Zo ontstonden nieuwe verbindingen tussen verschillende culturen en
mensen met verschillende achtergronden en kansen. Enkele voorbeelden:
Ø In Kanaleneiland zijn met verschillende partners wijk/buurtdialogen
georganiseerd op verschillende plekken in de wijk, rond Samen Herdenken (4
mei) en Samen vieren (Suikerfeest).
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Ø In Utrecht Oost zijn in samenwerking tussen studentenvereniging Town &
Gown van het University
College en de
dialooggroep Podium Oost
wijkdialogen
georganiseerd. In de
Week van de Dialoog
wandelden buurtbewoners
vanuit Podium Oost naar
University College voor
een lunch, inspirerend
voorprogramma met
wethouder en decaan en
dialoog over het thema
Contact.
Ø In samenwerking met
Rijkswaterstaat is een dialoog georganiseerd over de Kloof tussen burger en
politiek.

Communities bouwen

De dialoogaanpak wordt in buurten en
wijken gebruikt als instrument voor
community building op basis van de
energie en talenten van betrokkenen. In
dialooggroepen per wijk/buurt van
bewoners (en werkers) worden
thema’s/vraagstukken bespreekbaar en
gaan bewoners/buurten hiermee aan de
slag. In vervolgdialogen worden
successen/ervaringen gedeeld en dromen
verder gebracht. Utrecht in dialoog
ondersteunt, verbindt, denkt mee over
thema’s, inspiratie en locaties, traint en bemiddelt dialoogbegeleiders, helpt bij
werving van deelnemers en een passend vervolg. Voor dit doel worden op meer
regelmatige basis met een vaste kern dialogen georganiseerd.
Leo de Winter, Town & Gown: “De dialogen hebben echt veel gebracht. Voor veel
buurtbewoners was het de eerste keer dat ze op het terrein kwamen en in contact
kwamen met studenten. Veel studenten hadden ook voor het eerst contact met
locals. Het mooie is dat er heel concrete stappen zijn gezet om het contact tussen
student & buurt verder te verbeteren: studenten gaan bardiensten draaien in
Podium Oost, een student is vrijwilliger geworden bij de buurtkrant, activiteiten
van UCU komen in de wijkkrant en activiteiten in de buurt komen in de
nieuwsbrief voor studenten. Alleen het hek open krijgen is nog niet gelukt!”

In 2017 werden 13 wijk/buurtdialogen met bewoners, vrijwilligers en partners
georganiseerd.
Ø In Podium Oost wordt iedere twee maanden een (zorg)dialoog
georganiseerd, begeleid door een groep wijkbewoners.
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Ø De wijkdialogen in Leidsche Rijn
en Vleuten De Meern zijn in 2017
gecontinueerd in Hof ’t Spoor en
De Pijler, begeleid door
vrijwilligers die door Utrecht in
Dialoog zijn getraind.
Ø Er is een start gemaakt met
buurtdialogen in o.a. BuurtThuis
Kanaleneiland, de Voorkamer
Lombok, Wooncentrum
Kruisstraat, De Dame Zuilen,
Burezina Overvecht en het
Vorstelijk Complex.
Ø De wijkdialooggroep in Rivierenwijk is dit jaar gestopt vanwege te weinig
draag/trekkracht bij wijkbewoners.
Joop de Bruin, Podium Oost: “We zijn als wijkbewoners gestart met dialogen in
Podium Oost omdat er behoefte was om meer verdiepend in gesprek te gaan.
Deelnemers zijn verrassend positief over de rust, de openheid, dat iedereen aan
bod komt, de inspiratie door anderen, het bewust worden van je eigen situatie.
Het zijn fijne bijeenkomsten waarin ook lastige thema’s aan bod komen.”

Werkers/ZZP’ers/ambtenaren/werkzoekenden in de wijk/stad sluiten aan bij
wijk/buurtdialogen om in contact te komen met (actieve) bewoners, ervaren
dialoogbegeleiders, “netwerken”, buurtverbinders etc.: wijkregisseurs/adviseurs,
sociaal makelaars, jongerenwerk, informele zorg, ambtenaren, onderzoekers,
raadsleden, politici, ZZP’ers, wijkkranten et cetera.
Amina Berkane, bewoner Kanaleneiland: “Het mooiste aan in gesprek zijn volgens
de dialoogmethode is dat je je gesprekspartner in zijn waarde laat en hem
respecteert zoals hij is”.

Naast bewoners en vrijwilligers denken en werken ZZP’ers/werkers/ambtenaren
mee in de organisatie, programmering en werving van deelnemers voor
wijk/buurtdialogen. Hind Dhassi en Yvonne van Druten in Overvecht. Greet van
Keulen & Monique Wijnties in
Rivieren/Dichterswijk. Minem Segzin &
Miela Vroom in De Voorkamer. Gerdi
Keeler en Boudewijn Roeterink in Zuilen.
Nadoua Dahmane en Joukje Brouwer in
Vleuten De Meern. Miriam Hueber en Talin
Hagiopian in Leidsche Rijn. Amina Berkane
en Mieka Vroom in BuurtThuis. Marjo
Hanko in het Fort van de Democratie.
Michael van Bunninghausen in de Week
van Respect. En verder Melika Eljohri
(CNV-Connect), Ramiro Gomes Montero
(Starters4Communities), Marry Mos en
Peer Ten Cate (Armoedecoalitie, Sasja van Deenen (Alchemist), Annelies Neutel
(Ubuntu-huis), Joop Kools (Socratisch Café), Marjan Poort en Corien
(Bibliotheek) en vele anderen.
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Gerdi Keeler, Eenzaamheidsreductie: “Door dialoog, het delen van ervaringen en
inzichten worden mensen zich vaak bewust van hun eenzaamheid, hun behoefte
aan echt contact, dat is de basis om hier iets mee te gaan doen.’

Trainingscentrum
In 2017 waren er 62 dialoogbegeleiders actief in het begeleiden van dialogen
voor Utrecht in Dialoog. Zij
brengen de dialoog verder
via Utrecht in Dialoog, in
werk en ander verband. Zo
vindt de dialoog haar weg
ook in allerlei andere
praktijken, naast de
activiteiten waar Utrecht in
Dialoog bij betrokken is.
De dialoogbegeleiders van Utrecht in Dialoog worden door Utrecht in Dialoog
opgeleid en volgen soms ook elders trainingen. Er is zowel een trainingsaanbod
voor starters als voor ervaren dialoogbegeleiders om de kennis over dialoog te
verdiepen.

Wick van der Vaart

Door ziekte en overlijden op 17 oktober 2017
is er heel verdrietig een einde gekomen aan
de bijdrage van Wick van der Vaart aan
het verder
brengen
van dialoog
in Utrecht.

Als vervolg
op de verdiepingstrainingen die we in 2016
starten rond polarisatie verzorgde Wick van
der Vaart in januari en maart 2017 nog de
verdiepingstrainingen Dialoog bij polarisatie en
De Stem van het Volk. We danken hem voor
zijn inspirerende bijdragen, het delen van zijn
ervaringen en inzichten rond het inrichten van
depolarisatieprocessen en het betekenis geven
aan uitkomsten van dialoog. We werken eraan
om dit gedachtegoed in Utrecht verder uit te
dragen en in verschillende dialoogpraktijken
verder te brengen.
In 2017 zijn in totaal 17 open dialoogtrainingen en workshops verzorgd op
Maliebaan 45, bij Fort aan De Klop en bij De Alchemist. Om nieuwe
dialoogbegeleiders op te leiden, ervaringen en kennis te delen, met en van elkaar
te blijven leren, dialoog door te ontwikkelen, en dialoogpraktijken op een hoger
plan te brengen. De verdiepingstrainingen en trainingen Kinderdialoog werden in
samenwerking met Nederland in Dialoog aangeboden. Ook dialoogbegeleiders,
en coördinatoren van andere dialoogsteden namen hieraan deel.
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De trainingen
worden verzorgd
door ervaren
dialoogtrainers.
Gigi Dingler en
Wilma de Buck
verzorgden de
trainingen
Kinderdialoog.
Gigi Dingler en
Amina Berkaene verzorgden de
verdiepingstraining Samen opvoeden. Joop Boukes verzorgde op verzoek van
Kwartiermakers (Bianca Rams Elsing) de verdiepingstraining Jongeren die anders
zijn/denken. Wilma de Buck verzorgde de Basistrainingen Dialoog begeleiden.
In 2018 gaan we met andere dialoogsteden en experts de mogelijkheid van een
landelijk expertisecentrum voor dialoog verkennen.

(T)HUIS VOOR DIALOOG
Met de oprichting van een zelfstandige Stichting, een bestuur, vaste werkplek en
team heeft de publieke dialoog in 2017 een thuisbasis in de stad gekregen. Een
plek waar we thema’s vanuit verschillende perspectieven op gelijkwaardige basis
kunnen bespreken, volgens een methodiek die bewustwording, onderling begrip,
nieuwe inzichten en verandering mogelijk maakt.
Sascha van Rooijen, dialoogbegeleider: “Als het gesprek je heeft geraakt, en je
hebt door de ogen van zeven anderen gekeken, dan ga je als een completer mens
naar huis!”

Met dialoogbegeleiders gingen we in gesprek over de organisatiekracht die nodig
is om mensen die elkaar niet vanzelf tegenkomen met elkaar in gesprek te
brengen. We beschreven onze toekomstdroom, een huis voor dialoog als tegengif
voor polarisatie en segregatie waar we in 2017 een eerste basis voor legden.

Basis in de stad

Met actieve bewoners, vrijwilligers, Maliebaan 45, De Alchemist en de Gemeente

Utrecht hebben we in 2017 een meer solide basis gelegd
voor dialoog in de stad. Er is een Stichtingsbestuur
gevormd bestaande uit Hannie van Baren (voorzitter),
Maria Verhoeven
(secretaris) en Heico ten
Cate (penningmeester).
De dagelijkse gang van
zaken is belegd bij Wilma de Buck, Coördinator.
De Stichting is erkend als Algemeen Nut
Beogende Instelling.

11

Maliebaan 45 is de vestigingsplaats van
Utrecht in Dialoog waar vrijwilligers elkaar
treffen in (werk)bijeenkomsten, om te
oefenen, met elkaar te leren, plannen te
smeden. Er worden ook trainingen elders in
de stad verzorgd: in Buurtcentrum Oase en
op het ROC
Midden
Nederland.
Maart 2017
hebben bestuur
en dialoogbegeleiders met Greet van
Keulen en Irma van Willigen een
‘stadsbeest” gebouwd om de dialoog
verder te brengen, de methodiek op
meer plekken in de stad te
introduceren, ook als procesbegeleiding
in verschillende variaties. Daarna zijn
we op zoek gegaan naar nieuwe
partners, vrijwilligers en meer
bijzondere gesprekslocaties om de
dialoog verder te brengen.

Inspirerende werkplek
Om de organisatiekracht te versterken
zijn we in 2017 via de Vrijwilligerscentrale
op zoek gegaan naar mensen die zich in
willen zetten voor de organisatie en
communicatie van dialogen. Met de komst
van vrijwilligers ontstond behoefte aan een
werkplek voor overdag. Bij de Workspace
van De Alchemist, een sociaal
bedrijfsverzamelgebouw hebben we een

inspirerende werkplek gevonden voor
vrijwilligers, stagiaires,
dialoogbegeleiders, tafelorganisatoren,
mensen die (weer) werkervaring/
werkritme op willen doen. Samen
organiseren we dialoogbijeenkomsten,
onderhouden we de website, social
media en de nieuwsbrief, bereiden we de
Week van de Dialoog voor en trainingen,
workshops en gastcolleges. En er is
ruimte om eigen thema’s en vraagstukken uit te diepen, passies en talenten te
ontdekken, door te ontwikkelen en eigen dromen vorm te geven. Een
inspirerende plek om samen te leren en werken aan het in dialoog verbinden,
versterken en verrijken van de samenleving.
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WEEK VAN DE DIALOOG 2017
Onder het motto “Ontdek nieuwe werelden zonder ver te reizen” ontdekten
Utrechters in de Week van de Dialoog 2017 van 3 tot en met 11 november 2017
elkaar en bijzondere plekken in de stad waar ze niet eerder waren geweest: Het
Fort van de Democratie, het Huis van de Vrede, de Domkerk, het University
College, de Buis van Histos, LEF Future centrum van Rijkswaterstaat,
Bedrijfsverzamelgebouw De Alchemist, buurtcentra en huiskamers in wijk en
stad. Aan 25 dialoogtafels op 24 locaties in de stad, gingen zo’n 350 deelnemers
met elkaar in gesprek rondom het thema samen verder. Er werden ervaringen
uitgewisseld, toekomstdromen gedeeld en plannen gemaakt voor een eerste stap
in de goede richting.
Andere werelden ontdekken zonder te reizen
Vrijdag 3 november vond in het Fort
van de Democratie de feestelijke
aftrap van de Week van de Dialoog
2017 plaats met een sprong over de
kloof. Ter inspiratie op de
tafelgesprekken deelde
wereldburger Tjerk Ridder zijn
ervaringen in het licht van Martinus
met een optreden vol tekst, muziek
en foto’s. Vervolgens gingen we met
elkaar in dialoog om onze horizon te
verruimen.
Onder het motto ‘andere werelden ontdekken zonder te reizen‘ werd er
aandachtig naar elkaar geluisterd, werden persoonlijke ervaringen en
perspectieven gedeeld. Over samen verder in een ander land, andere cultuur, na
echtscheiding, na pensionering, na verlies, als stel, over wonen in een groep,
respect voor verschillen en meer.
Samen verder…
Het thema van de Week van de Dialoog
2017 was Samen verder... naar het
Afrikaanse gezegde “Alleen ga je
sneller maar samen kom je
verder”. Samen met partners en
vrijwilligers organiseerden we dialogen
op bijzondere plekken in de stad, van
universiteit, kerk en fort tot school,
café, buurtcentra en huiskamer. Om
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ervaringen dromen te delen én naar elkaar te luisteren. We gingen in gesprek
over thema’s als Samen bruggen bouwen, Samen opvoeden, Samen wonen in
verband en Samen verder na verlies van een dierbare. Om verschillen
bespreekbaar te maken, en mogelijkheden te ontdekken om aan een meer
hoopvolle toekomst te werken. Soms in combinatie met eten zoals bij
de ontbijtdialoog Samen leven, high-teadialoog Samen verder en de Restodialoog Samen leven. Bij de aftrap van de
Week van respect op 6 november
verzorgden we een dialoog in het
Trajectum College. Ter ere van Sint
maarten gingen we op 11 november in
dialoog met kinderen over Samen delen.
Bij Resto van Harte Kanaleneiland gingen
we in gesprek met mantelzorgers die tere
ere van de dag van de mantelzorg een
gratis maal kregen aangeboden.
In wijken, buurten en huiskamers
Er waren dialoogtafels op verschillende bijzondere plekken in de stad, in wijken,
buurten en huiskamers. We gingen in dialoog in de Domkerk,bij
Rijkswaterstaat, in de Bibliotheek en op Maliebaan45, op ontmoetingsplekken in
wijken en buurten zoals Podium Oost (Oudwijk), Buurtcentrum
Oase (Schepenbuurt), Cafe
Averechts (Vogelenbuurt), Burezina (Overvecht Zuid), De Boog(Overvecht
Noord) De Pijler (Veldhuizen), Hof ’t
Spoor (Leidsche Rijn), in
wooncomplexen zoals De
Kruisstraat (Centrum) en De
Dame (Zuilen) en in huiskamers in de
Grifthoek (Tuinwijk) en de Daalse
Buurt. Bekijk het volledige overzicht
van de dialoogtafels in de Week van
de dialoog 2017.
Jongeren en ouderen in contact
Jong en oud gingen tijdens de week
van de dialoog in gesprek. Met generatiegenoten en buurtgenoten, met andere
generaties en andere culturen. Over respect, gelijke kansen, samen delen,
contact, student en buurt en samen
verder…
De Utrechtse Studentenzeilvereniging
Histos nodigde mensen uit om op hun
boot De Oude Buis in dialoog te
gaan over het verenigen van buurt en
studenten.
Studentenvereniging Town & Gown en
Podium Oost organiseerde met Podium
Oost een dialoog over Contact met
lunch en voorprogramma in het
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University College met decaan prof. dr.
James Kennedy, wethouder Kees
Diepeveen, buurtbewoners en
studenten.
Bij de aftrap van de Week van
Respect met burgemeester Jan van
Zanen gingen leerlingen van het
Trajectum College in gesprek over wat
respect voor hun betekent. Ook bij ROC

Midden Nederland
was Respect onderwerp. Jongeren en
buurtbewoners deelden hier hoe je
elkaar kan respecteren, ondanks
vooroordelen die er wellicht zijn. In
buurtcentrum OASE gingen jongeren en
ouderen met verschillende culturele
achtergronden in dialoog over het
thema Samen verder…
Dromen delen en lef
Deelnemers bogen zich over
vragen als ‘Hoe zien wij het ideale
contact met onze buren voor ons?’
en ‘welke stappen kunnen wij zelf
zetten om dat ideaal een stukje
dichterbij te brengen?’. Hoe leef,
werk en woon je samen met
mensen die anders denken, leven,
werken, dromen, geloven en
handelen dan jij? Hoe kom je
samen verder in je wijk, buurt,
wooncomplex of thuis?
In Resto van Harte werden ervaringen uitgewisseld over contact krijgen met de
buren en werd gedroomd over
buurtfeesten waar iedereen zich
welkom voelt. In Kanaleneiland
droomden buurtgenoten over een
“mooie samenleving waarin wij
elkaar steunen” met als concrete
actie: “zelf beginnen en zoeken naar
meer verbinding in onze omgeving.”
In Zuilen bespraken buurtgenoten
waar het soms vastloopt én kwamen
tot het inzicht dat het leggen en
onderhouden van contacten niet
vanzelf gaat. Er is lef voor nodig om
nieuwe dingen te doen.
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Samen mogelijk gemaakt
De tafels werden georganiseerd door
bewoners, vrijwilligers en maatschappelijke
organisaties die samen met elkaar de week
van de dialoog mogelijk hebben
gemaakt. Dank hiervoor aan Helene van der
Poel, Suzanne Holsappel, Leo Winter, Gerdi
Keeler, Balkan Akbulut, Yvonne van
Almaren, Yvonne van Druten, Amina
Berkane, Radj Ramcharan, Joske van

Dulmen, Malika Eljohri, Lida Kooter,
Joop de Bruin, Sasja van Deenen,
Jorinde Luyts, Sascha van
Rooijen, Addy Beukema, Madelief
Zwaan, Sarah Faber, Mieka Vroom,
Line de Bruin, Irma van Willigen, Wesley van Drongelen, Carole Gautier, Naomi
Nivillac, Cathelijne van der Veen, Lucy van de Vijver, Jan Durk Tuinier, Marja
Hanko, Ramiro Gomes Monteiro, Nadoua Dahmane, Elsemiek Homminga, Hiske
Alting, Angela van Rosmalen, Hetty Stok, Leo Horowitz, Michael von
Bunninghausen, Anne van Beuningen, Nicolette van Heesch, Marijke Zoetelief,
Miriam Hueber, Esme van Eijck, Joop Kools, Corien van Moorsel, Marjan Poort,
Franklin Zoete en Wilma de Buck. Dank
ook aan de organisaties die de week van
de dialoog mogelijk hebben gemaakt:
Fort van de Democratie, De Alchemist,
Maliebaan 45, Resto van Harte, Podium
Oost, Starters4Communities, Stichting
Trost, Domkerk, Stichting Asha,
Apostolisch genootschap, Town en
Gown, Studentenzeilvereniging Histos,
Rijkswaterstaat, Bibliotheek Utrecht, Socratisch Café Utrecht, Wijk & Co, Mekaar,
Welzaam, Doenja Dienstverlening, ROC Midden Nederland, Hoge School Utrecht,
University College Utrecht, Wijkbureau Leidsche Rijn en Gemeente Utrecht.
Utrecht in Dialoog, januari 2018
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