Voorstel Dialoog Nederland, 2021-2025
Voorstel van de kerngroep Nederland in dialoog voor de richting van Dialoog in Nederland. Als open
uitnodiging aan alle dialooginitiatieven in het hele land om hier op eigen wijze, in eigen tempo, in aansluiting
op lokale energie aan mee te doen en bij te dragen.
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-

2.
3.
4.
5.
-

Uitgangspunten: het waarom, wat en hoe in hoofdlijnen
Verbinden van persoonlijk dagelijks leven, lokale praktijken en gezamenlijke uitdagingen/vraagstukken
(SDG’s). Toekomstperspectieven ontdekken en vormgeven.
In een landelijk jaarprogramma positieve lokale dialoogenergie in het hele land benutten, in het licht
zetten, optillen en verbreden.
Lokale dialooginitiatieven verbinden, versterken en verrijken in gezamenlijk leren en doorontwikkelen
(bottom up)
Met landelijke partners samen vieren op basis van de principes en waarden van de waarderende
dialoog
Met Nederlandstalig en Engelstalig aanbod, online en live, op locatie met lokale initiatieven
Samenwerking tussen lokale initaitieven op gelijkwaardige cooperatieve basis. De
eindverantwoordelijkheid van ieder evenement, workshop of training ligt bij een of meer lokale
dialooginitiatieven in samen werking met een of meer landelijke partners.
Coordinatie en communicatie landelijk programma
Coordinatie landelijke agenda met dialoogevenementen, workshops en trainingen
Landelijk coordinatorenoverleg rond het landelijk programma (4-6 keer per jaar?)
PR & Communicatie: persberichten, Nieuwsbrieven, Relatiebeheer, Social media, online marketing,
online communitybuilding
Ondersteuning en advies op maat bij organisatie landelijke evenementen, met landelijke partners.
Verkennen mogelijkheden tot samenwerking met landelijke (evt. Europese en internationale)
partners. Gezamenlijke projectontwikkeling met partners en lokale initiatieven.
Coordinatie landelijke partnerships, communitymanagement, alliantievorming
Landelijk Dialoogprogramma rond vieringen/herdenkingen (3-5 dialogen per jaar)
Mei: Internationale dag van de Culturele diversiteit (21 mei), Europadag (9 mei)
September: Vredesweek &/of mensenrechten
Oktober: Kinder/jongerenrechten?
November: Viering week van de dialoog/respect/erbij horen (november): landelijke aftrap, thema en
lokale vieringen. Thema 2021: De Moeite waard
Uit te breiden met/door lokale energie: Dag van de psychiatrie, Coming out, eenzaamheid, armoede,
diversity day etc, mocratie, onderwijs, opvoeding mensenrechten, alleenstaanden. etc.
Trainingen en workshops voor met/van elkaar leren (10 workshops per jaar)
Basisaanbod voor/met lokale dialooginitiatieven, voor coördinatoren, dialoogbegeleiders en
trainers/coaches: basistraining?, train de trainer
Verdiepingsworkshops voor dialoogbegeleiders: kunst van het luisteren, spannende gesprekken,
waarderend vragen
Thematische Dialoogworkshops voor kennisuitwisseling en doorontwikkeling rond bv. wijkdialogen,
inclusie, jongerendialoog
(Online) Zomerschool om met studenten/stagiaires onderzoeksresultaten te delen, verdiepen, met
elkaar verder te komen
Ontwikkel/aanjaagfunctie
Ondersteuning lokale initiatieven, in opstartfase, bij projectontwikkeling, subsidieaanvragen en
doorontwikkeling?
Online leerwerkplaats jongerendialoog met/voor stagiaires H(B)O, MBO en unversitair voor
werkervaring, onderzoek en innovatie.
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