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Dialoog 2.0 
 

Datum:  30 okt. 2019 
Van:   Werkgroep ‘Naar een nieuwe NID’ 

De werkgroep ‘Nederland In Dialoog 2.0’ stelt zich ten doel om een organisatie te realiseren die, in 
het verlengde van de doelstellingen van het vroegere NID, in het hele land initiatieven ondersteunt, 
kennisdeling mogelijk maakt en landelijke bekendheid genereert op het gebied van de dialoog, 
omdat in de Nederlandse samenleving het debat en de discussie overheerst, als het om belangrijke 
thema’s in de Nederlandse samenleving gaat.  

Essentieel voor NID 2.0 zijn vier hoofdlijnen:  

1. Voor en  Dialoogsteden of dialoog-organisaties; 

2. Dialoog met juist als doel te generen voor deelnemers en belanghebbenden; 

3. Dialoog als ‘smeermiddel’  een naar elkaar luisterende samenleving; 

4. Komt voort uit en relevantie, waarbij het 

wil realiseren rond maatschappelijke vraagstukken. 

  

 

 

 

 

Een aantal steden zijn het model van de vroegere NID ontstegen en hebben eigen vormen bedacht 
waarin de doelstellingen van de Dag/Week van de Dialoog zijn ondergebracht. Hoewel vroeger de 
NID leidend was, zijn nu de actief betrokkenen leidend samen met de veranderende behoefte vanuit 
de samenleving.  

De NID 2.0 is een behoefte gedreven organisatie die al haar activiteiten en doelstellingen laat 
voortkomen uit maatschappelijke behoeftes. Zij wordt dus gedreven door organisaties of de 
politiek die daarin belangen hebben of activiteiten ontplooien. 

Zoals in de vier hoofdlijnen al wordt aangegeven, is in NID 2.0 sprake van een continu samenspel 
tussen NID, de deelnemende steden en dorpen en partnerorganisaties. Wensen en behoeften vanuit 
de samenleving staan centraal. NID 2.0 verbindt de kennis en kunde van de dialoogsteden met 
behoefte vanuit de samenleving met als doel waarde te creëren. Er wordt steeds afstemming 
gezocht met en herijkt vanuit de dynamiek die daarin plaatsvindt. NID 2.0 beweegt flexibel tussen 
deze ‘krachten’.  

Dialoog steden: 
dialoog coördinatoren 
dialoog organisatoren 
dialoog org./bestuur 

NID 2.0 
samenleving 

politiek 
funding 



Andere uitgangspunten: 

• NID 2.0 is een dynamische organisatie. Aandacht en activiteiten zijn gericht op zowel de 
buitenwereld als de binnenwereld en een goede balans daartussen. 

• Leden en/of participanten kennen we op drie niveaus waarbij elk niveau zijn eigen manier 
van samenwerking en uitwisseling en voorzieningen kent;  

o 1). Tafelniveau het begeleiden van een dialoogtafel (dialoogtraining, -methodiek en -
planning),  

o 2). Bureau-organisatieniveau (uitvoerend, communicatie en P.R.),  
o 3). Beleids-/bestuurlijkniveau (inbedding politiek, funding, samenwerking zowel 

plaatselijk als regionaal en landelijk). 
• Oorspronkelijk had NID één dialoogmodel van vier stappen. Het is goed om dat model te 

behouden. Een aantal steden heeft echter de afgelopen jaren ook al nieuwe vormen 
bedacht waarin de dialoog toegepast wordt. Binnen NID 2.0 worden deze nieuwe vormen 
ondersteund en gedeeld om zo nog beter aan te sluiten op de actualiteit en nieuwe 
ontwikkelingen. 

• Dialoog als middel en als doel. 

Uitgebreid model. 

 


