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ALKMAAR ALKMAAR

Marije Cornelissen van het lokale Bureau Discriminatiezaken nam het initiatief tot de Dag van de Dialoog in

Alkmaar. Het bureau vroeg een aantal enthousiaste Alkmaarse organisaties de koppen bij elkaar te steken.

Organisaties als welzijnsinstelling Kern8, Theater de Vest, de SP, theater en filmhuis Provadja en het COS, het

regionale centrum voor internationale samenwerking in Noord-Holland, dachten mee over de Dag van de Dialoog

in Alkmaar. Rabobank Alkmaar was een van de eerste organisaties die zich meldde als tafelorganisator. 

Ook zorgde de bank voor voorzitters, deelnemers en een ruimte voor de voorzitterstraining. Wethouder Wim van Veen

nam een actieve rol in de organisatie van de dag. De logistieke organisatie werd vanuit het Bureau Discriminatiezaken

verzorgd door een freelance projectleider: Nanette Danckaarts. Zij verzorgde de werving van tafels en deelnemers en

heeft ook alle deelnemers over de tafels verspreid aan de hand van de criteria man/vrouw, allochtoon/autochtoon,

leeftijd en beroepsgroep. Zo ontstonden zeer diverse tafels, met inspirerende gesprekken.

Wethouder zingt lied voor dialoog
Wim van Veen is wethouder Zorg van de gemeente Alkmaar. In zijn portefeuille vinden we onder andere

minderhedenbeleid, emancipatie, volksgezondheid en de Wet maatschappelijke ondersteuning. 

‘Ik kan niet zingen. Ik zing eigenlijk altijd vals. Toch

had ik me voorgenomen om bij de afsluiting van de

Dag van de Dialoog in 2007 luidkeels een lied van

Acda en de Munnik voor te dragen’, vertelt de enthou-

siaste wethouder. ‘Diezelfde dag nog had ik op het

gemeentehuis een intens dialooggesprek gevoerd met

inwoners van Alkmaar. We hadden een aantal uur

gesproken over zijn wie je bent, laten zien wat je in

huis hebt en ook de ander daarvoor de ruimte geven.

De drempel om te gaan zingen was dankzij dit gesprek

laag.’ 

NIET UNIEK, WEL BIJZONDER 

Bij de uitvoering van de Dag van de Dialoog zijn 

verschillende Alkmaarse partijen betrokken. Van

Veen: ‘Ik vind het belangrijk dat de initiatiefnemers

ook de dragers van zo’n dag zijn. Als gemeente zijn wij

niet sturend. Natuurlijk hebben ook wij wel eens 

suggesties en ideeën, maar het moet een breed gedra-

gen initiatief vanuit de stad zijn en blijven. Als

Midden in de samenleving
Rabobank wil graag meer diversiteit in het personeelsbestand. Ook wil de bank zich verbinden aan de vele 

groepen in de samenleving. Ger Koertse, coördinator diversiteit bij Rabobank Alkmaar, vertelt hoe de Dag van

de Dialoog daarbij helpt. Koertse denkt ook landelijk mee over de diversiteituitdaging van Rabobank. 

WAAROM IS DIVERSITEIT BELANGRIJK 

VOOR RABOBANK? 

‘Als Rabobank vertellen we graag dat we midden in de

samenleving staan. Dat is ook zo, maar een afspiegeling

van de samenleving zie je helaas nog niet in ons perso-

neelsbestand. Om dat te bereiken, hebben we hard

gewerkt aan het uitbreiden van onze netwerken en doen

wij ons best om actief en zichtbaar te zijn in de 

omgeving. Bijvoorbeeld door mee te doen aan de Dag

van de Dialoog. Onze activiteiten werpen vruchten af. In

twee jaar tijd is het aantal nieuwe Nederlanders in 

ons personeelsbestand gestegen van 2% naar 6%.’ 

WAT LEVERT DE DAG VAN DE DIALOOG OP? 

‘Door de Dag van de Dialoog hebben we mensen uit

allerlei hoeken in huis gehad. Eigen medewerkers die

aan de verschillende dialoogtafels aanschoven, leer-

den door de dialoog anders omgaan met diversiteit. Ze

TIP: ZORG METEEN VOOR 

STRUCTURELE SAMENWERKING

Tanja Schermerhorn: ‘Ik raad ande-

re steden aan al in de startfase een

basis te leggen voor structurele

samenwerking. Met het geld en de

inzet in de startfase kun je draag-

vlak creëren en voor continuïteit

zorgen. Bijvoorbeeld in de vorm

van een platform waarin de samen-

werkingspartners niet alleen 

meedenken, maar ook de kar 

trekken en de verantwoording

nemen voor het jaarlijks welslagen

van de Dag van de Dialoog in hun

stad. In Alkmaar konden we dit

doen dankzij startgeld 

van het Oranje Fonds.’

gemeente hechten wij er waarde aan dat inwoners,

Alkmaarse organisaties en bedrijven, ambtenaren en

professionals met elkaar in gesprek zijn.’ De gesprek-

ken leveren ook voor de ambtenaren een schat aan

informatie op. ‘Geen unieke informatie, maar wel op

een bijzondere wijze verkregen.’ 

ZOVEEL IDEEËN 

Naast de bijzondere gespekken en de nieuwe contac-

ten die inwoners leggen, heeft de Dag van de Dialoog

nog een voordeel, vindt Van Veen. ‘Organisaties 

worden zich ervan bewust dat je met elkaar én met de

omgeving in gesprek moet zijn. Je kunt van alles ver-

zinnen en prachtige voorstellen doen, maar om 

draagvlak te creëren moet je de mensen waar het om

gaat vragen naar hun beleving. Er wordt zoveel

bedacht in een stad, professionals moeten zichzelf

regelmatig de vraag stellen, of ze de mensen waar het

om draait wel voldoende hebben betrokken. Even los

van de eigen plannen en gewenste resultaten.’

hoorden wat er speelt in de Alkmaarse samenleving en

daarmee kunnen wij als bank weer beter inspelen op

onze omgeving. Door de Dag van de Dialoog zijn wij in

de stad beter zichtbaar geworden voor doelgroepen

die we graag aan ons willen binden.’ 

HOE ZET RABOBANK ALKMAAR ZICH IN VOOR 

DE DAG VAN DE DIALOOG?

‘De afgelopen jaren hebben wij de Dag van de Dialoog

ondersteund door ruimte te bieden aan de training

voor gespreksleiders. Wij zorgden dan natuurlijk voor

de hapjes en drankjes. Verder heeft een aantal 

van onze medewerkers de gesprekken aan tafels 

van andere organisaties geleid. Met de Dag van de

Dialoog geeft Rabobank Alkmaar invulling aan 

maatschappelijk verantwoord ondernemen. We 

blijven betrokken.’ 

THEMA UITGELICHT

‘Samen: ik voor jou, jij voor 

mij, wij voor ons.’

Wees een ‘OEN’
Kern8 is een grote Alkmaarse stichting voor welzijnsbevordering. Tanja Schermerhorn, sociaal cultureel 

werkster, is betrokken bij de Dag van de Dialoog in Alkmaar. 

WAAROM ZET KERN8 ZICH IN VOOR DE DAG 

VAN DE DIALOOG? 

‘Als welzijnsinstelling werkt Kern8 aan een sociale

samenleving. We brengen ontmoeting en uitwisseling

tot stand tussen bewoners. De Dag van de Dialoog is

ons dus op het lijf geschreven. Maar het levert ons zelf

ook iets op. Alle gespreksleiders van de Dag van de

Dialoog krijgen vooraf een training. De methodiek

willen we door het jaar heen gaan gebruiken. En wat

verder interessant is: de Dag van de Dialoog vergroot

ons netwerk. We maken kennis met andere branches,

nieuwe zienswijzen en perspectieven. Bijvoorbeeld

die van de Rabobank.’
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ALKMAAR ALKMAAR

DIALOOG OOK INTERESSANT VOOR BEDRIJVEN

Wat zijn de beweegredenen van bedrijven om mee te doen

aan de Dag van de Dialoog? En hoe betrek ik ze bij de dag?

Nanette Danckaarts, projectleider van de Alkmaarse Dag

van de Dialoog, vroeg het aan Manon Kors (adviseur) en

Bert-Jan Rip (rayonmanager) van Randstad SGA. 

RANDSTAD SGA IS PLATFORMLID VAN PLATFORM

AMSTERDAM DIALOOG. WAT DRIJFT JULLIE OM

NIET ALLEEN PLATFORMLID MAAR OOK FOUN-

DING PARTNER TE ZIJN ÉN HET PLATFORM 

IN AMSTERDAM FINANCIEEL TE ONDERSTEUNEN? 

‘Randstad SGA is een bedrijf dat het sociale aspect

hoog in het vaandel heeft staan. We zijn een commer-

cieel bedrijf maar dragen graag een steentje bij aan de

samenleving. Het partnerschap en daarmee de finan-

ciële ondersteuning van het Platform Amsterdam

Dialoog is een mooie manier om invulling te geven aan

maatschappelijk verantwoord ondernemen.’

IK WIL IN ALKMAAR HET BEDRIJFSLEVEN 

BETREKKEN BIJ DE DAG VAN DE DIALOOG. WELKE

BEDRIJVEN KAN IK HET BESTE BENADEREN? 

‘Wij raden aan bedrijven met een sociaal gezicht te

benaderen. Bedrijven moeten zich natuurlijk aller-

WAT LEVERT HET RANDSTAD SGA OP? 

‘Op de Dag van de Dialoog zijn we op een andere manier dan gebrui-

kelijk met onze klanten in gesprek. Het is een ongedwongen setting

en de sfeer is vaak al snel informeel. Zo leren we elkaar over en weer

kennen. Niet alleen wij, maar ook onze klant heeft daar iets aan.

Natuurlijk is het ene thema interessanter dan het andere. Soms zien

we gemakkelijk aanknopingspunten met onze eigen relaties en

soms beduidend minder.’ 

IS HET COMMERCIEEL GEZIEN OOK INTERESSANT 

VOOR EEN BEDRIJF? 

‘Dat ook. Door op een ander manier dan gebruikelijk met onze 

klanten in gesprek te zijn, krijgen we veelal andere informatie. Deze

informatie is voor ons vaak bruikbaar bij het benutten van commer-

ciële kansen.’

MAKEN JULLIE JE BETROKKENHEID BIJ DE DAG VAN DE

DIALOOG ZICHTBAAR? 

‘Ja, we sturen actieve en prospectieve klanten een uitnodiging 

om tijdens de Dag van de Dialoog bij ons aan te schuiven. Alle

uitgenodigde klanten, klanten die uiteindelijk aanwezig waren

tijdens de dag én al onze potentiële klanten ontvangen achteraf

een verslag. Dat doen we door in onze externe nieuwsbrief een

artikel te plaatsen over de Dag van de Dialoog, natuurlijk met

foto’s.’ 

HOE REAGEREN KLANTEN OF RELATIES OP JULLIE 

ACTIVITEITEN VOOR HET PLATFORM? 

‘Onze klanten en relaties reageren meestal positief en zijn heel

bereid om deel te nemen aan de Dag van de Dialoog.’

HEBBEN JULLIE VOORWAARDEN GESTELD 

AAN JULLIE BETROKKENHEID? 

‘Wij ondersteunen het initiatief in de vorm waarin het nu gegoten

is. De meest essentiële eigenschap van het platform is haar onaf-

hankelijkheid. Het is belangrijk dat de koers van het platform

door de partners zelf en in onderling overleg wordt bepaald. Los

van bijvoorbeeld politieke of commerciële inmenging of mitsen 

en maren van bepaalde partijen. De Dag van de Dialoog is een 

initiatief van de samenleving, voor de samenleving en zo moet het

ook zijn.’

Vraag en antwoord

eerst aangesproken voelen door de gedachte achter

een dergelijk initiatief.’ 

HOE BENADER IK HEN? MAILS WERKEN NIET, 

HEB IK GEMERKT. 

‘Bedrijven worden vaak overladen met mails met ver-

zoeken van allerlei aard. Deze mails worden vaak slecht

of zelfs niet gelezen. Je kunt beter de telefoon pakken

om erachter te komen wie de verantwoordelijke per-

soon is. Bij grote bedrijven is een afdeling communica-

tie of de afdeling P&O vaak een goede ingang.

Misschien kun je meteen een afspraak maken, anders

stuur je de verantwoordelijke eerst een brief met wat

meer informatie. Tijdens een persoonlijk gesprek kun je

het initiatief het best de inhoud geven die het verdient.’

WAAROM ZOU EEN BEDRIJF MEE WILLEN DOEN? 

‘De drijfveren kunnen per bedrijf verschillen. Voor com-

merciële bedrijven kan de Dag van de Dialoog zeer inte-

ressant zijn in het kader van maatschappelijk verant-

woord ondernemen. Voor Randstad SGA draait dat om

het contact met onze werkomgeving, de maatschappij

waarin we opereren en waar we als organisatie deel van

uitmaken. Ook werken we door actief te zijn in het plat-

form en tijdens de dag zelf, aan een sterke profilering.’

WAAROM DIALOOG EN GEEN DEBAT? 

‘Leren zien wie je voor je hebt, is niet voor iedereen

even gemakkelijk. De dialoogmethode vraagt een

Open, Eerlijke en Nieuwsgierige opstelling aan een

tafel met ‘wildvreemden’. Je moet een OEN zijn of

worden voor deze bijzondere ontmoeting. Alleen dan

krijg je meer zicht op elkaar, en soms zelfs meer

begrip. Het is als mens, als organisatie en ook als

stad goed als je zo nu en dan de tijd en de rust neemt

voor een moment als dit. Zelf heb ik een passie voor

het uitwisselen van verhalen. De televisie zet ik uit

als er weer een schreeuwerig debat voorbij komt. Ik

zie niet hoe je op die manier nader tot elkaar komt.’

BETER HOREN? BETER ZIEN?

‘De dialoog maakt je buren, je collega’s, je omgeving, je

gespreksgenoten beter zichtbaar. Je gaat vaak al in één

gesprek zien wie je werkelijk voor je hebt. Dat helpt ons

als sociaal cultureel werkers ook om signalen op te 

pikken die we in ons dagelijks werk kunnen benutten.’ 
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ALMERE ALMERE

Woningbouwcorporatie Ymere en Rabobank Almere

zijn de initiatiefnemers van de Dag van de Dialoog in

Almere. Om dit breder te kunnen aanpakken zijn uit-

eenlopende organisaties benaderd. Samen met deze

partners (gemeente Almere, ROC Flevoland, Anti

Discriminatie Bureau Flevoland, Stichting de Schoor),

sponsoren (Á Deux en de Alliantie), Kleurrijk Almere,

het Oranjefonds en sympathisanten, werd de eerste

Dag van de Dialoog in Almere op 27 september 2007

een groot succes. ‘Zo is het gelukt om het streven van

tweehonderd deelnemers te verdubbelen naar meer

dan vierhonderd deelnemers aan 47 dialoogtafels’

vertelt Marina de Groot van Ymere. De organisatie

werd ondersteund door projectcoördinator Zuhal

Elmas, oprichtster van Ofis, een bureau voor project-

management en training. Zij vormde het centrale aan-

spreekpunt voor organisaties en deelnemers, coördi-

neerde de organisatie van activiteiten en zorgde

ervoor dat de benodigde informatie werd verspreid.

DE EERSTE KEER

‘Zeker als je voor de eerste keer de Dag van de

Dialoog gaat organiseren, is het belangrijk om ieder-

een goed uit te leggen wat de bedoeling is’, weet

Elmas. ‘Dan kan iedereen zelf bedenken op welke

wijze ze kunnen aanhaken. En dan zijn er opeens

zoveel mogelijkheden.’ Zo ontwikkelde een culinair

adviesbureau een speciaal dialoogmenu, een kunste-

‘New Town’ Almere continue in 
ontwikkeling
‘Almere is een nieuwe, kleurrijke stad van 32 jaar jong waarvan de identiteit volop in ontwikkeling is. Het is de

snelst groeiende stad van West Europa en dat vraagt, naast continue nieuwe ontwikkelingen, ook aandacht voor

wat al ontwikkeld is. Er komen steeds nieuwe inwoners en bedrijven bij waarvan de meesten hun wortels elders

hebben liggen. Dat vraagt om het tot stand brengen van verbindingen. ‘Met de Dag van de Dialoog hopen wij een

bijdrage te kunnen leveren aan het bevorderen van de sociale cohesie’, aldus Marina de Groot, beleidsmedewer-

ker Ymere Wonen, Almere. ‘Mooi om een momentopname te kunnen maken van waar we nu staan en waar we

naartoe willen.’

nares schreef een voordracht voor de opening en de

lokale internetzender 036TV maakte reportages, die

iedereen kon volgen via de website. Ook namen zij

een videoboodschap van burgemeester Annemarie

Jorritsma op, waarin ze iedereen succes wenste en

haar betrokkenheid en enthousiasme toonde voor

het initiatief. De lokale kranten deden verslag en de

uitnodiging stond op veel websites en in nieuwsbrie-

ven. 

IDENTITEIT IN ONTWIKKELING

De organisatie had gekozen voor het thema identiteit.

Dit thema is voor een stad in ontwikkeling zoals

Almere zeer actueel. Uit de ervaringen die aan de dia-

loogtafels zijn verzameld, komt naar voren dat bij een

aantal Almeerders de trots voor hun stad al flink is

aangewakkerd. Bij anderen staat deze nog in de 

kinderschoenen. Uitspraken van deelnemers als

‘Almere is een groeidiamant!’ en ‘Almere, het

Manhattan van Nederland!’ geven mooi de pioniers-

geest en de potentie van deze stad weer. Elmas vertelt

dat de uitkomsten van sommige tafels ook waren gere-

lateerd aan specifieke interessegebieden. ‘Bij Ymere

werd vooral gekeken vanuit het perspectief op de

wijk, terwijl het World Trade Center Association ook

keek naar de identiteit van Almere als internationale

stad op de wereldkaart. Aan tafel zat een deelnemer

van een internationaal bedrijf uit Japan, de adviseur

internationale handel van de Kamer van Koophandel

en de directeur van het WTC.’

DIVERSITEIT AAN TAFEL

Gevraagd naar de mening van de deelnemers bleek  dat

zij vooral geïnspireerd werden door de diversiteit aan

de tafels. ‘Het was een goede afspiegeling van de

Almeerse bevolking’, aldus een deelnemer. Daar had de

projectcoördinatie zich ook extra voor ingezet. ‘Niet

iedereen weet elkaar te vinden, zeker niet 

tijdens zo’n eerste keer’, aldus Elmas. Als coördinator

kon zij een aanvullende rol vervullen. Elmas: ‘Als iedere

tafelorganisator de actuele situatie van de deelnemers

aan zijn tafel doorgeeft, kan het centrale aanmeldpunt

hen helpen bij het ‘matchen’ van vraag en aanbod. Dat

vergt ook inspanning van de tafelorganisatoren, maar

leidt uiteindelijk wel tot de gewenste diversiteit aan de

tafels. Want daar gaat het om: verbindingen tot stand

brengen tussen mensen, die anders wellicht niet zo snel

met elkaar in contact komen.’ 

EEN ZUCHTJE WIND

Naar aanleiding van de uitkomsten van de dialoog-

tafels en de enquête onder de deelnemers is een 

speciale krant gemaakt (oplage 83.000) die huis aan

huis is verspreid: ‘De Dialoog’. In deze krant zijn de

inspirerende uitspraken vastgelegd en bedankte de

organisatie alle betrokkenen voor hun inzet en

enthousiasme. Regiodirecteur Pieter Jan Datema van

Ymere vertelt in een interview in De Dialoog: ‘Zo

hebben bijvoorbeeld oudere inwoners uit de wijk

‘Tussen de Vaarten’ aan schoolkinderen verteld hoe

zij vroeger leefden. En zo zijn er meerdere initiatie-

ven ontstaan.’ 

Het streven voor de toekomst? ‘In 2008 weer een Dag

van de Dialoog in Almere. En daarna als jaarlijks

terugkerende ervaring waar iedereen op eigen wijze

een positieve bijdrage kan leveren aan de samen-

leving’, besluit Maaike van Leeuwen. 

INITIATIEVEN ONTSTAAN NA 

DE DAG VAN DE DIALOOG

Meerdere organisaties zijn door 

dit initiatief en de uitkomsten

geïnspireerd en nemen dit ook 

mee in hun dagelijkse werk-

zaamheden en projecten: 

• Woningbouwcorporatie Ymere

organiseert dialogen met de

bewoners in diverse buurten. 

• Stichting De Schoor past de 

dialoogmethodiek toe in het

werkoverleg binnen de eigen

organisatie.

• Bewonerscommissies 

organiseren buurtoverleg.

• ‘Taal van de stad’ als project

in voorbereiding. 

• Almere City Marketing neemt 

de uitkomsten mee ter input

voor toekomstige projecten. 

TIP

Benut netwerken om de Dag van 

de Dialoog breed aan te kunnen

pakken. Voor de continuïteit 

en de bereikbaarheid is het 

belang-rijk om te werken met 

een projectcoördinator. In 

Almere is dit meegenomen 

in de begroting. 

‘Het is net als in het verhaal over 

de vlinder die met zijn vleugels 

een zuchtje wind veroorzaakt. 

Je zet iets in beweging dat op het

eerste gezicht wellicht een kleine

bijdrage lijkt te leveren. Dat is nu

verder aan het uitgroeien tot iets

wat een veel grotere impact heeft;

iets moois.’ MAAIKE VAN LEEUWEN,

RABOBANK ALMERE

HEB OOG VOOR EEN DIALOOG

Heb oog voor een dialoog, 

Zonder te hoeven vechten 

met woorden,

Die vragen om een betoog, 

Geen gehaal en getrek, 

Geen discussie en geen debat, 

NEE, maar op een acceptabele,

En respectvolle manier, 

Aangeven waar je voor staat,

fragment van spoken word 

voordracht tijdens de officiële 

opening in het stadhuis 

DAYENNE DENNEBOOM 

(A.K.A. ONE-SINCERE-LOVE) 
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‘Helaas kon ik niet bij een dialoogtafel aanschuiven’,

vertelt Vredenburg. ‘Maar ik weet wel degelijk wat

dialoog is. Het is niet zomaar een babbeltje maar een

gesprek waarin je jouw verhaal kunt vertellen, zonder

dat je direct wordt onderbroken. Het belangrijkste is

dat je écht naar elkaar luistert, goed nadenkt over wat

er gezegd wordt, nog eens overdenkt wat iemand zei

en zo elkaar aanvult. Andermans ervaringen dus eens

niet in discussie trekken.’

Met wie hij wel eens aan een dialoogtafel zou willen

zitten? ‘Dan denk ik aan bijvoorbeeld aan een direc-

teur van een bank en een echt cultuurmens samen aan

één tafel. Ik zou willen begrijpen hoe bijvoorbeeld een

op en top gepassioneerde schilder met zijn of haar

soms kromme denken, zoals ik het voor het gemak

maar even zeg, overleeft in deze wereld. Hoe voelt dat

nou en hoe kijkt zo’n bankman daar dan weer naar?’

Vredenburg zag direct een uitdaging in de Dag van de

Dialoog. ‘Een aandeel hebben in het bij elkaar bren-

gen van zoveel verschillende mensen, vind ik echt

geweldig. Als je ’s avonds samen aan tafel zit te eten,

met zijn tweeën, vieren of met een heel gezelschap,

dan kom je soms juist door de gerechten op een heel

ander gesprek.’

Vredenburg Creatief Culinair heeft voor diverse 

locaties de catering verzorgd. ‘We wilden de tongen

losmaken voor het gesprek. Dat hebben we gedaan

met mondvermaakjes. Je vermaakt je met de mond,

zowel door het hapje dat je krijgt als door de ontmoe-

Het ‘mondvermaakje’ maakt de 
tongen los
Guus Vredenburg is oprichter en creatief directeur van Vredenburg Creatief Culinair. Zijn bedrijf bedenkt 

culinaire concepten. Zelf is hij, zoals we dat noemen, een echte vakidioot. Uiteraard in de goede betekenis van

het woord. 

De Dialoog, Krant 
van Nieuw Land 
Marcel Beijer is een van de oprichters van tekstbureau Ikwilpubliciteit.

Marcel raakte betrokken bij de Dag van de Dialoog in Almere toen Maaike van

Leeuwen van Rabobank Almere hem vroeg om mee te denken over het 

creëren van publiciteit voor de dag in de Almere. 

ting en de dialoog. Cultuur, smaak en kwaliteit moeten

als het ware in de mond blijven hangen. De kwaliteit

van de gesprekken moest benadrukt worden, vond ik.’

‘Door de keuze van de authentieke gerechtjes, de

diversiteit aan ingrediënten en de pure smaken leg je

eigenlijk stukjes verhaal op tafel’, besluit Vredenburg.

‘De een vraagt zich af waar die smaak van de Harissa

soep aan doet denken en droomt even weg over een

exotische woestijn. Een ander heeft wellicht prachtige

herinneringen aan de smaak van de frisse oriëntaalse

limoen, die oma vroeger in haar keuken verwerkte. We

serveerden bijvoorbeeld de huis-gemaakte en van ori-

gine Israëlische pastrami, samen met een geglaceerd

appeltje. Zo breng je dat gerecht dan weer dichter bij

Nederland.’

‘Veel mensen zeggen dat Almere op Amerika lijkt’, weet Beijer. ‘Ik ben het

daar wel mee eens: in Almere vraag je elkaar altijd waar je oorspronkelijk 

vandaan komt. Veel mensen vestigen zich hier met een hoopvol gevoel. Er is

veel mogelijk. Alleen al door de groei die Almere nog steeds doormaakt. Maar

de droom van ‘ik ga het maken’, gaat ook hier natuurlijk wel eens mis. Ook

wordt er wel eens gezegd dat Almere geen ziel heeft. Tsja, voor historische

dingen moet je de brug over: naar ‘het oude land’, zoals Flevolanders zeggen.’

Met zijn bedrijf Ikwilpubliciteit doet Beijer ook aan maatschappelijk 

ondernemen. ‘Voor Almere is cohesie belangrijk. Wij willen dan ook iets doen

aan een goed gevoel in de stad. Ons tekstbureau kiest altijd onverwachte invals-

hoeken. Toen ik werd gevraagd om mee te denken over publiciteit voor de Dag

van de Dialoog, dacht ik al snel: ‘Voorafgaand is er meestal publiciteit in over-

vloed. Laten we daarom eens áchteraf met de publiciteit komen. Dan kunnen we

de energie en de aandacht voor dit mooie evenement langer vasthouden.

Bovendien hebben we dan ook meer te vertellen. Het was immers de eerste keer

dat er een Dag van de Dialoog werd georganiseerd in Almere.’

De Dialoog was geboren: een échte krant van acht pagina’s

dik, huis aan huis verspreid over heel Almere. De krant blik-

te terug op de gebeurtenissen en gesprekken van de dag en

bevatte een vooraankondiging van een nieuwe dag in

2008. Ook waren er zo’n duizend reacties te lezen van

Almeerders naar aanleiding van de gesprekken tijdens

de dag. ‘Het is een fantastische bloemlezing geworden,

die een goed beeld geeft van hoe Almeerders over hun

stad denken’, aldus Beijer. ‘Handig ook voor inventari-

satie en inspiratie. Ik las in het jaarverslag van

Almere City Marketing bijvoorbeeld dat ze de citaten

prima konden gebruiken. Zo hebben wij ons steen-

tje weer bijgedragen.’

STEENTJE BIJDRAGEN

Veel (lokale) bedrijven en 

organisaties droegen hun steentje

bij aan de succesvolle eerste 

Dag van de Dialoog in Almere:

• Vredenburg Creatief Culinair,

culinair adviesbureau, verzorgde

het speciaal voor deze 

gelegenheid samengesteld

Dialoog Menu.

• Ymere en Stichting de Schoor

stelden ruimte beschikbaar 

voor trainingen.

• IJsfabrikant Ben & Jerry’s 

serveerde aan iedere

Dialoogtafel een beker Socialice.

Dit ijs diende als ‘ijsbreker’ en

zorgde voor de juiste sfeer voor

een dialoog.

• Professionele fotografen 

maakten foto’s.

• De gemeente stelde het stadhuis

ter beschikking voor de kick off

bijeenkomst en organiseerde

zes dialoogtafels op de dag zelf. 

• De stadsomroep van Almere

heeft de uitnodiging ver-

toond in haar uitzendingen.

• 036 TV registreerde alle 

belangrijke momenten.
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Integratie is een opdracht aan álle inwoners van

Amersfoort. Dat vindt het gemeentebestuur van

Amersfoort. Ontmoetingen, positieve beeldvorming,

stadsgesprekken, het aangaan van onconventionele

manieren van contact: het zijn voor de gemeente

Amersfoort belangrijke elementen. De Dag van de

Dialoog past goed in dat plaatje. 

AANPAK

De aftrap vond plaats op 31 mei 2007. De gemeente

Amersfoort organiseerde een wervingsbijeenkomst

om de Dag van de Dialoog onder de aandacht te bren-

gen bij organisaties en personen. Ook wilde de

gemeente zo ‘dialoogtafels’ en gespreksleiders wer-

ven. De bijeenkomst werd bezocht door ongeveer

zestig deelnemers. Op deze dag werd de methode

meteen in de praktijk gebracht zodat iedereen zelf kon

ervaren hoe het was om in dialoog te gaan. Al pratend

vloog de tijd voorbij: na drie kwartier werd er nog

druk gepraat. Aan het einde van de avond zeiden dan

ook bijna alle aanwezigen dat ze wilden deelnemen

aan de Dag van de Dialoog, hetzij als organisator van

een of meerdere tafels, hetzij als gespreksleider. 

ERBIJ HOREN

Op 8 november 2007 werd in Amersfoort-Oost de eer-

ste Dag van de Dialoog gehouden. Inwoners van

Amersfoort-Oost en mensen die er werken, gingen met

elkaar in gesprek over het thema Erbij horen in een

wijk waarin veel verandert. Maar liefst 136 deelne-

Nu gaan burgers ook eens 
met elkaar praten
Het begon klein maar smaakte direct naar meer. De eerste Dag van de Dialoog in Amersfoort werd in één wijk

georganiseerd: Amersfoort-Oost. Al tijdens de slotbijeenkomst zei burgemeester Van Vliet-Kuiper dat zij de Dag

van de Dialoog in 2008 wilde herhalen voor de hele stad. Bovendien zet de gemeente zich in ook andere

Utrechtse steden te interesseren voor de Dag van de Dialoog. Dat doet ze samen met Alleato, Centrum voor

Maatschappelijke Ontwikkeling Utrecht, en de provincie Utrecht.

Provincie biedt 
kansen voor heel Utrecht

De gedeputeerde van de provincie Utrecht, mevrouw

Dekker, opende de middag met een pleidooi waarin ze

duidelijk maakte waarom de Dag van de Dialoog zo

belangrijk is voor gemeenten. Ze beloofde gemeenten

die wilden meedoen een eenmalige financiële 

bij-drage van de provincie Utrecht in de vorm van 

cofinanciering en ondersteuning bij het organiseren

van de dag door Alleato, Centrum voor Maatschap-

pelijke Ontwikkeling Utrecht.

‘We praten al zoveel met burgers, wat is nu het 

wezenlijke verschil?’ wilde een van de aanwezige 

wethouders weten. De Amersfoortse wethouder Gerda

Eerdmans reageerde daar direct op. ‘Precies wat u

zegt: wij praten al zoveel met burgers, juist door de

Dag van de Dialoog gaan burgers met elkaar praten.

En praat u niet mee in de rol van wethouder, maar als

persoon.’ 

Alleato sloot de middag af met een presentatie over de

manier waarop Alleato de gemeenten dit jaar en in

2009 kan ondersteunen bij de organisatie en uit-

mers gingen aan zeventien tafels in dialoog. Al om half

negen ’s morgens stonden de eerste tafels klaar en

schoven deelnemers aan voor het ontbijt. De organisa-

toren hadden er alles aan gedaan om de ruimtes sfeer-

vol in te richten zodat de deelnemers in een prettige

omgeving naar elkaar konden luisteren en hun per-

soonlijke ervaringen delen. De gesprekken waren ont-

roerend, hoopvol en persoonlijk. Er werd gepraat over

de veranderingen in de wijk, en welke gevoelens die

met zich meebrengen. De deelnemers werd gevraagd

mee te denken over nieuwe initiatieven om de binding

in de wijk te versterken. De dag werd afgesloten tij-

dens de slotbijeenkomst op het Meridiaan College Het

Stromenland, waar leerlingen van de school een heer-

lijke maaltijd hadden verzorgd. Burgemeester Van

Vliet-Kuiper van Amersfoort vertelde deze avond dat

zij de Dag van de Dialoog in 2008 zou willen herhalen

voor de hele stad.

PLANNETJES SMEDEN ALS HET IJZER HEET IS

De Dag van de Dialoog in Amersfoort leverde meer op

dan alleen een leuke ervaring. Zo zijn autochtone

ouderen op een ‘zwarte’ school gaan voorlezen en mag

de moskee gebruikt worden voor buurtoverleg. Ook

gaat de buurtkrant meer aandacht besteden aan posi-

tieve voorbeelden van ontmoeting en contact.

PROVINCIE UTRECHT GAAT VERDER

De provincie Utrecht wil investeren in bewezen 

projecten die dialoog bevorderen en bijdragen aan

onderling contact tussen bevolkingsgroepen. Dat dit

nodig is, blijkt uit het Sociaal Rapport 2006 waarin

staat dat de leefbaarheid en sociale samenhang onder

druk staan in Utrecht. Het contact tussen de autoch-

tone en allochtone bevolking is beperkt, zowel in de

buurt als op school en op het werk. Op verzoek van de

provincie Utrecht gaat daarom Alleato, Centrum 

voor Maatschappelijke Ontwikkeling Utrecht, de 

advisering, projectondersteuning en de methodiek-

ontwikkeling en overdracht verzorgen voor gemeenten

die willen deelnemen aan de Dag van de Dialoog. 

THEMA UITGELICHT

‘Erbij horen in een wijk waarin

veel verandert.’

TIP

Het is van belang dat de organisa-

tie die de uitvoering op zich neemt

lokaal actief is.  In Amersfoort

heeft Alleato de dag vanuit Utrecht

en dus op afstand opgezet. We

realiseren ons dat juist een lokaal

betrokken organisatie zich 

makkelijk kan bewegen tussen 

de maatschappelijke instanties en 

het bedrijfsleven.  Alleato neemt

daarom een meer coördinerende

rol in, op afstand. De uitvoering

leggen we nu lokaal 

neer. 

voering van een Dag van de Dialoog. Op 22 april was

er een vervolgbijeenkomst over de Dag van de

Dialoog, dit keer voor beleidsmedewerkers, 

projectmedewerkers van geïnteresseerde gemeenten

en lokale uitvoerders.

Elf gemeenten uit de provincie Utrecht hebben belangstelling getoond voor deelname aan de Dag van de 

Dialoog in 2008. Zij bezochten een informatiebijeenkomst van de provincie Utrecht op 3 april in het provincie-

huis Utrecht.

ENKELE REACTIES

• ‘Erbij horen is belangstelling 

tonen en zorg hebben’

• ‘Zo’n thema als 'erbij horen' 

is constant om je heen’.

• ‘Het gevoel erbij te horen heeft

alles te maken met dat andere

mensen mij nemen zoals ik ben.

Dát is de sleutel’.

• ‘Je moet er als mensen onder

elkaar gewoon iets leuks van

maken!’.

• ‘Erbij horen is ook iets van

jezelf. Je moet er zelf iets aan

doen’.

• ‘Erbij horen en contact maken 

kun je leren’.

• ‘Een Dag van de Dialoog 

per jaar is niet 

genoeg!’.
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Samen naar de moskee

Iedereen stelde zich 
kwetsbaar op

Bijna had het gesprek eerder die dag niet plaats-

gevonden. ‘Het was best moeilijk om Nederlandse

mensen bereid te vinden om de dialoog aan te gaan in

de moskee’, zegt wijkbewoonster en gespreksleidster

Elly van Westerlaak. ‘We zijn er fantastisch ontvangen

met heerlijke soep, broodjes en Marokkaanse thee.’

MEER OP ELKAAR LIJKEN 

Van Westerlaak vervolgt: ‘Het mooiste was, dat we 

tijdens het eten van al dat lekkers merkten dat we echt

veel te bespreken hadden. We merkten dat hoe langer we

met elkaar praatten, hoe meer we op elkaar leken.’ Dat

vonden Evelien van Eyden en Mohammed Ahabri ook. Zij

woont al haar hele leven in Amersfoort. Hij, de eerste

Marokkaan in de wijk van Evelien, woont er ook al 41 jaar.

Allebei zagen ze hun stad en hun leven veranderen. Niet

altijd ten goede. Het uitwisselen van die ervaringen

bracht Mohammed en Evelien nader tot elkaar. 

JE OP JE GEMAK VOELEN 

Juist dát is voor hem de kracht van de Dag van de

Dialoog, zegt de jonge moskeebestuurder Abdelkarim

Elkarti. ‘Iedereen praatte vandaag over zijn eigen 

‘ik’. Iedereen stelde zich kwetsbaar op. Dat doe je niet

zomaar, daarvoor moet je je echt op je gemak voelen.

Er werd echt naar elkaar geluisterd. Ik heb heel 

ontroerende en persoonlijke verhalen gehoord.’

Aan tafel werd meteen een plannetje gesmeed: elke

week een goednieuwsbericht in de wijkkrant, zou dat

geen goed idee zijn? Abdelkarim en Elly vonden 

van wel en besloten nog ter plekke de wijkkrant te

benaderen. 

’s Ochtends zijn ze in de El Fath-moskee urenlang met elkaar de dialoog aangegaan en

AMSTERDAM

1. EÉN VOOR ALLEN EN ALLEN VOOR ÉÉN

De Dag van de Dialoog Amsterdam is een initiatief van

Amsterdammers vóór Amsterdammers. De Amster-

dammers en de Amsterdamse organisaties bundelen

hun krachten om iets voor hun stad te doen.

Amsterdam is, met al haar organisaties en bewoners,

een stad van zeer uiteenlopende achtergronden en

gedachten; juist dat is de kracht waarvan Platform

Amsterdam Dialoog gebruik wil maken. 

2. DIVERSITEIT BENUTTEN

Door van meet af aan al te zorgen voor een zeer divers

platform, wordt de kracht van diversiteit goed benut.

De diversiteit vindt haar weerspiegeling zowel in de

platformleden als in de deelnemende tafelorganisato-

ren, sponsoren en deelnemers. Van woningcorporaties

tot banken, van Albert Heijn tot diverse ROC’s en

maatschappelijke organisaties; samen bundelen zij

hun krachten en spreken zij hun eigen netwerk aan om

mensen enthousiast te maken. Zo ontstaan er tafels

met diversiteit in leeftijd, culturele achtergrond,

opleidingsniveau, beroep, geslacht en geaardheid. 

3. EEN THEMA DAT JE RAAKT

Platform Amsterdam Dialoog zoekt elk jaar een thema

dat mensen raakt en waarmee veel mensen zich kun-

nen identificeren. Ook in het thema moet de diversiteit

naar voren kunnen komen; de thematiek moet leven

onder het grote publiek; actueel zijn en mensen raken. 

Een goed thema nodigt mensen uit om een persoonlijk

gesprek te voeren, om elkaar te ontmoeten. Want hier-

in ligt de kracht van een dialoog. Door te delen wat je

beweegt, wat je ervaart, welke oordelen je daaraan

verbindt, laat je veel van jezelf zien. Deze kwetsbare

opstelling werkt ontwapenend. Opvattingen over

De Amsterdamse ankers
Elke stad heeft een eigen motivatie om de Dag van de Dialoog te organiseren. Zo ook Amsterdam. De behoefte

om met elkaar in contact te komen en te praten, is hier blijvend. Platform Amsterdam Dialoog formuleerde gaan-

deweg zeven ankerpunten voor de organisatie van de Dag van de Dialoog.

anderen houden geen stand in de aanwezigheid van

een persoon die zijn eigen verhaal vertelt met uitleg,

toelichting en openheid voor gesprek. Veel gehoorde

feedback van deelnemers aan een dialoogtafel is dat

zij zich niet alleen verbaasd hebben over de ander

maar juist ook over zichzelf. Over hun eigen vooroor-

delen en aannames. 

Met een breed thema en uitnodigende vragen is de

Dag van de Dialoog een middel tegen de vervreemding

tussen (groepen) mensen. De dialoog verdiept het

onderlinge contact tussen Amsterdammers en draagt

daarmee bij aan de binding in Amsterdam.

4. KWALITEIT VOOROP

De dialoogmethode met haar vier stappen - kennisma-

ken, ervaringen uitwisselen, dromen, doen - vraagt om

goedgetrainde gespreksleiders. Het voeren van een

dialoog is voor de meesten van ons geen vanzelfspre-

kende manier van spreken. De dialoog vergt van de

gesprekspartners dat zij in staat zijn tot luisteren,

doorvragen en spreken vanuit hun eigen ervaring in

plaats van vanuit algemene analyses en verhalen van

anderen. Drie voorwaarden die gemakkelijk verloren

gaan als een ervaren gespreksleider daar niet op let.

Een gespreksleider kan er bovendien voor zorgen dat

iedereen aan bod komt en dat mensen niet proberen

elkaar van hun eigen gelijk te overtuigen. Dan zou het

immers geen dialoog zijn, maar een debat .

Het investeren in de gespreksleiders staat gelijk aan

het investeren in de kwaliteit van de gesprekken. Hoe

vaardiger de gespreksleider is in het begeleiden van

de dialoog, des te beter zal het gesprek verlopen en

leiden tot uitwisseling van persoonlijke ervaringen,

diepgang, oprechte interesse en betrokkenheid.

Gespreksleiders van de Dag van de Dialoog krijgen

‘De dialoog is iedere keer weer een

bijzondere ervaring. Een waardevol-

le ervaring omdat niemand wordt

uitgesloten. De dialoog is er niet

voor één specifieke doelgroep, maar

echt voor iedereen. Als bank vinden

wij het, net als alle andere deelne-

mende organisaties, belangrijk om

bij te dragen aan een positief leef-

klimaat in onze stad. Aan mijn tafels

op de Herengracht nodig ik altijd

leerlingen uit van basisscholen in de

buurt. Een keer schoof ook prin-

ses Maximá aan, dat was wel 

heel bijzonder.’ Saskia Geraeds 

is vestigingsdirecteur van ING 

Bank en voorzitter van Platform 

Amsterdam Dialoog.

’s avonds, tijdens de slotbijeenkomst in het Meridiaan College Het Stromenland, zijn ze nog steeds niet 

uitgepraat. Abdelkarim Elkarti (30) en Mohammed Ahabri (64) drinken water, Elly van Westerlaak (54), Evelien

van Eyden (63) en Petra Kollen (68) genieten van een wijntje. 

TEKST: PATRICK POUW



018

AMSTERDAM AMSTERDAM

een training van Platform Amsterdam Dialoog om ze

voor te bereiden op hun belangrijke rol. Sinds twee

jaar zijn er twee soorten trainingen; één voor

gespreksleiders die voor het eerst meededen en één

voor gespreksleiders die al vaker een dialoog hebben

begeleid. In de toekomst komt er een nog uitgebreide-

re training voor gevorderde gespreksleiders. Zij gaven

aan geïnteresseerd te zijn in verdieping van hun com-

petenties en vaardigheden. Ze hadden vooral behoef-

te aan meer kennis over de methodiek, het gebruik en

de toepassing van thematieken, het werken met de

dialoogvragen en ook aan het oefenen en verbeteren

van vaardigheden.

5. EEN KRACHTIGE BASIS

Met zoveel enthousiaste mensen en organisaties die

meewerken aan de Dag van de Dialoog is het belang-

rijk om de methodiek en het hele idee achter de Dag

van de Dialoog goed te bewaken. Daarom is er in

Amsterdam een projectorganisatie. De projectorgani-

satie coördineert de Dag van de Dialoog, ondersteunt

deelnemende organisaties, legt verbindingen tussen

partijen en zorgt voor communicatie en publiciteit.

Het platform bestaat uit zo’n vijftien zeer uiteenlopen-

de organisaties en vormt een netwerk dat ook bij

andere vraagstukken of thema’s kan samenwerken.

Daardoor is het platform een stabiele en krachtige fac-

tor in de organisatie van de Dag van de Dialoog in

Amsterdam. Het Platform Amsterdam Dialoog streeft

een drieledig doel na: 

• Amsterdammers en Amsterdamse organisaties met

uiteenlopende achtergronden en visies met elkaar

in contact brengen. 

• Amsterdammers en Amsterdamse organisaties

laten ervaren dat de dialoog een essentieel andere

gespreksvorm is dan methoden als discussie, debat

en vergadering én dat een dialooggesprek een vol-

strekt ander resultaat kan opleveren. 

• Amsterdammers en Amsterdamse organisaties ken-

nis, competenties en vaardigheden bieden op het

gebied van het voeren of eventueel het begeleiden

van een dialoog. 

PRATEN HELPT! 

Ook incidentele, gestructureerde

groepsgesprekken tussen Amster-

dammers van verschillende achter-

grond kunnen een zinvolle bijdrage

leveren aan meer onderling begrip 

en verbondenheid. Dat concludeert

Evelien Tonkens, hoogleraar Actief

Burgerschap aan de Universiteit van

Amsterdam. In 2006 rondde zij haar

onderzoek af naar de effecten van de

Amsterdamse Dag van de Dialoog.

Daaruit blijkt dat 65% van de deel-

nemers Amsterdammers heeft 

ontmoet die ze anders niet snel 

zouden spreken. Van de deelnemers

geeft 81% aan dat het gesprek hen

aan het denken heeft gezet. Meer 

dan de helft voelt zich ook echt ver-

bonden met andere Amsterdammers.

Deze onderzoeks-resultaten werden

in 2007 overgenomen door het SCP

in het rapport Interventies 

voor Integratie.

6. DOOR HET JAAR HEEN

Amsterdammers en Amsterdamse organisaties komen

op de Dag van de Dialoog op een andere wijze dan de

toevallige ontmoeting, het terloopse gesprek, het

debat, de publieke opinie of het conflict met elkaar en

elkaars leefwereld in contact. Hen wordt kennis, com-

petenties en vaardigheden geboden voor het voeren

van onderzoekende en verdiepende gesprekken over

gemeenschappelijke kwesties. Hierdoor ontstaan

nieuwe en ook andersoortige verbindingen. Ook is het

een opstap naar nieuwe ideeën, kansen en concrete

projecten die bijdragen aan samenhang in de stad. Zo

is er ook ruimte om de dialoog als methodiek door het

jaar heen te laten groeien. Uit voorgaande jaren is

gebleken dat hieraan behoefte is; de Dag van de

Dialoog maakt veel energie en ideeën los bij

Amsterdammers waarover zij graag door willen praten

of acties aan willen verbinden. In Stadsdeel Oud-Zuid

is er bijvoorbeeld een buurtcentrum dat regelmatig

een Socratisch Café organiseert. Het buurtcentrum

neemt de organisatie op zich en krijgt steun van het

stadsdeel. Ook in De Baarsjes vindt drie keer per jaar

een dialoog plaats waaraan een training is verbonden.

In Osdorp heeft het Hart van Osdorp zich opgeworpen

om maandelijks een dialoog te organiseren in een

buurtcafé. Woningcorporatie Ymere past steeds vaker

de dialoog toe in haar contact met haar huurders.

Wijkrestaurant VanHarte Resto in Amsterdam-Noord

heeft maandelijks een dialoogdiner. Groeimogelijk-

heden genoeg voor de dialoog als methodiek.

7. ELK JAAR IETS BIJZONDERS

Voorafgaand en tijdens de Dag van de Dialoog zijn er

altijd een paar bijzondere activiteiten. Zo publiceerde

dagkrant Metro een duo-interview met wethouder

Stadig als vooraankondiging van het thema, schreef

hoogleraar Evelien Tonkens in Het Parool over haar

onderzoek naar de effecten van de Dag van de Dialoog,

waren er dialoogtafels op rondvaartboten en een 

slotbijeenkomst over het thema opgroeien in science

center NEMO. Ook sloot de dag eens af met het licht

over de stad van het Yule festival, waren er speed-

dialogen op de Albert Cuyp en vond op de Dag van de

Dialoog een debat plaats over de zin en onzin van

sociale cohesie. In 2007 werd een verrassende erva-

ring opgedaan met theater-dialoogtafels die door

Tafelschikken, een initiatief voor theatervormen aan

tafel, werden georganiseerd bij zorginstelling

Cordaan. Maar zeer bijzonder was natuurlijk de aan-

wezigheid van prinses Maximá op de slotbijeenkomst

in 2005. Zij sprak daarmee haar steun uit voor het

mogelijk maken van de Dag van de Dialoog in heel

Nederland. Dat steunt het Oranje Fonds sinds 2006.

Een politiecursus voor burgers 
Josee Taekema en Saskia Wenniger, beiden werkzaam voor de Academie Politie Amsterdam-Amstelland, zetten

zich in om dialoog handen en voeten te geven binnen het korps van Politie Amsterdam-Amstelland. 

In het dagelijks werk moet de politie grenzen stellen,

knopen doorhakken en gerichte acties ondernemen.

De korpsleden moeten dit doen op een professionele,

maar ook beschaafde en integere manier. De dialoog is

een geschikte gespreksvorm die daaraan vooraf kan

gaan. ‘De ander voelt zich daardoor serieus genomen,’

zegt Wenniger. ‘Door te luisteren, begrip te tonen en

aanspreekbaar te zijn, kom je erachter waar de ander

voor staat. Je kunt ontdekken wat de ervaring van de

ander is en waarom hij of zij zo handelt. Je hoeft het er

niet mee eens te zijn, maar je respecteert de ander en

geeft aan dat je betrokken bent bij de situatie. Met

meer inzicht in iemands ervaring en motivatie is het

ook voor de politie makkelijker om een vervolgaf-

spraak te maken, een oplossing te zoeken of een com-

promis te sluiten.’ 

WETEN WAT ER SPEELT

Taekema is bestuurslid van Platform Amsterdam

Dialoog en ook Wenniger is al vanaf het begin nauw bij

het platform betrokken. Zelf schoven ze al meerdere

malen bij dialoogtafels aan en elk jaar stimuleert en

ondersteunt de vakgroep de organisatie van dialoog-

tafels door het hele korps. ‘Politie Amsterdam-

Amstelland doet elk jaar mee aan de Dag van de

Dialoog, omdat we zo in contact treden met verschil-

lende groepen in de samenleving en bijdragen aan een

prettiger leefklimaat in de stad. Om te kunnen ‘signa-

leren en adviseren’ over veiligheid en leefbaarheid in

de stad, en om ons eigen beleid te ontwikkelen is het

van groot belang te weten wat er speelt.’

EFFECTIEVE GESPREKSVORM

De dialoog wordt in het korps breed toegepast.

Korpsleden voeren hun functionering- en ontwikke-

lingsgesprekken aan de hand van de dialoog. Ook las-

tige gesprekken met collega’s zijn makkelijker te voe-

ren als medewerkers geoefend zijn in de dialoog.

Taekema: ‘Het is van groot belang dat leden van het

korps gezamenlijk een vinger aan de pols houden als

het gaat om professioneel en integer gedrag. De dia-

loog is een effectieve gespreksvorm om elkaar in dit

soort situaties te benaderen.’ Elkaar correct en effec-

tief aanspreken is in alle lagen van de organisatie een

noodzakelijke vaardigheid. ‘Door een dialoog aan te

gaan en te vragen naar de ervaringen van de ander,

voorkom je dat je de verkeerde conclusies trekt en de

situatie onnodig escaleert.’ 

Leidinggevenden binnen de politie leren werken met

het Diversity Dialogue Tool, een methode die hen

helpt de diversiteit van hun teams te verbeteren. Het

klachtenbemiddelingsbureau van de politie past dia-

AANVULLINGEN OP DE 

DIALOOGMETHODIEK

Een dialoog tot stand brengen

vraagt meer dan een mooi thema en

een goede gespreksleider. Je kunt

op allerlei manier zorgen dat het

gesprek op een prettige manier tot

stand komt. Zo kan de gesprekslei-

der een gedicht uitzoeken of foto’s

die passen bij het thema en spon-

taan een gesprek oproepen. Ook 

kan het heel leuk zijn om ervaring

op te doen met aanvullingen op de

dialoog in de vorm van theater of

dans. In 2007 verzorgde Tafelschik-

ken, een initiatief voor theatervor-

men aan tafel, theater-dialoogtafels

bij het thema Zorg. Het stuk dat 

tussen de dialoogvragen door werd

gespeeld, ging over de zorg voor

een moeder die twee uiterst 

verschillende dochters aan elkaar

bindt. Het tussentijds kijken 

naar de voordracht bracht het

gesprek in een stroomversnel-

ling en maakte het gesprek 

intenser en persoonlijker.



021020

AMSTERDAM AMSTERDAM

UITSPRAAK VAN EEN ACHTTIEN-

JARIGE DEELNEMER

‘In mijn zwarte buurt hoor ik alleen

maar negatieve dingen over mezelf.

Dit was anders. Ik kwam binnen

tussen al die onbekende gasten.

Iedereen was vriendelijk.

Sindsdien heb ik het weer naar

mijn zin in Amsterdam.’ 

PLATFORM AMSTERDAM DIALOOG

Founding partners; Albert Heijn,

Stadgenoot (voorheen Algemene

Woningbouw Vereniging), Cordaan,

ING bank, Nieuwe Maan, Politie

Amsterdam-Amstelland, Rabobank

Amsterdam en Omstreken,

Randstad, woningcorporatie 

Ymere. Maatschappelijke partners:

Amsterdam met Hart en Ziel, 

COC Amsterdam, De Balie, Felix

Meritis, Hogeschool INHOLLAND,

Hogeschool van Amsterdam,

Instituut voor Publiek en Politiek,

Meldpunt Discriminatie, Het

Nieuwe Trivium, ROC Amsterdam,

Stedelijk Jongerenwerk Amsterdam,

Vrijwilligerscentrale Amsterdam. 

De Dag van de Dialoog wordt in

Amsterdam mede mogelijk 

gemaakt door de 

gemeente Amsterdam.

loogvaardigheden toe in het gesprek over klachten die

op de afdeling binnenkomen. Een klacht is een belang-

rijk leermoment. Een volledig beeld van welke facto-

ren van beide kanten een rol hebben gespeeld in de

ontstane klacht is daarbij van grote waarde. 

Wenniger: ‘De dialoog heeft nu ook een prachtige

toepassing gekregen in de politiecursus voor burgers.

Buurtregisseurs en buurtbewoners gaan acht avonden

met elkaar in dialoog over veiligheid in de buurt, goed

fatsoen of bellen met de politie. De burger leert zo

over de politie en de politie leert van ervaringen van

burgers.’

Josee Taekema is bestuurslid van Platform

Amsterdam Dialoog en ook Saskia Wenniger is al

vanaf het begin betrokken. Beiden namen deel aan

dialoogtafels in de stad en organiseren daarnaast

dialoogtafels voor het eigen korps.

Politie Amsterdam-Amstelland doet mee aan de

Dag van de Dialoog om in contact te treden met

verschillende groepen in de samenleving en bij te

dragen aan een prettiger leefklimaat in de stad.

Naast veiligheid en handhaving is dat een van de

kerntaken van de politie. Het ging vandaag om dialoog, niet om debat. Debat en

dialoog, dat zijn twee verschillende dingen. Een

debat: dat is als ik aan het woord ben, en andere men-

sen proberen er tussendoor te praten. Ik ben een fan

van debatteren en doe ook altijd mee met de debatten

in Lagerhuis op TV. Ik zeg dan precies waar het op

staat. Dat lucht verschrikkelijk op. Als je daar wat wilt

zeggen, hoef je alleen maar te gaan staan. Ik ga

regelmatig staan, en schreeuw mijn mening dan zo

duidelijk mogelijk van mij af. 

Toch, mensen die vaak naar dat programma kijken, her-

kennen mij waarschijnlijk niet. Dat komt omdat ik nooit

in de studio aanwezig ben tijdens de opnamen. Ik meng

mij in het gesprek vanaf de bank. Ik schreeuw tegen

mijn televisie, wat geen enkel probleem is, want nie-

mand luistert naar elkaar in dat Lagerhuis. Of ze mij nu

wel of niet kunnen verstaan, daar gaat het niet om, als

ik maar mijn bijdrage aan het debat kan leveren.

Een ander debat waar ik mij graag in meng is dat van

Barend en van Dorp. Dan mag je stemmen op een stelling.

Via de SMS. Ook daar hoef je het huis niet voor uit. Iedere

avond zit ik klaar, en om elf uur precies stuur ik een SMS

naar Frits en Henk, met de tekst: Ja! Soms heb ik geen tijd

om te kijken wat de stelling is, maar dan SMS ik toch,

want ik vind het belangrijk dat mijn stem gehoord wordt

in het debat. Tot zover het debat. Een dialoog voeren, dat

is andere koek. Een dialoog is als mensen praten, en ik

moet luisteren. Dat is een stuk moeilijker dan praten.

Om half elf kreeg ik mijn eerste kopje koffie in-

Dames & heren,

De eerste Amsterdamse Dag van de Dialoog beschreven door Micha Wertheim. Na een dag van dialoogtafels had Micha

Wertheim anderhalf uur om zijn bevindingen op papier te zetten en de tekst hieronder voor te lezen in club 11.

Vandaag mocht ik per taxi van tafel naar tafel hoppen om zes dialoogtafels in werking te zien. Mijn dag begon

in een kantine tussen spoorwerkers, en eindigde met een tafel hoog in een kantoorflat met enkel bankiers. Voor

ik vertel wat ik tijdens die dialogen heb gehoord even een kleine definitiekwestie.

geschonken. Plastic bekertje in de ene hand, een

kerstboomkoekje in de andere, zo zat iedereen klaar

in de Fatih Moskee, aan de Rozengracht.

Aan tafel zaten de voorzitter van de moskee, een

bestuurslid, een medewerker van de bagage afdeling

op Schiphol, een voormalig medewerker van Stork,

twee studentes communicatie van de Hogeschool

INHolland, een gepensioneerd geestelijk verzorger,

een alleenstaande vrouw uit de Pijp en een non die op

de wallen werkt.

Bij het voorstellen viel mij meteen op dat niet ieder-

een uit Amsterdam kwam. Dat wil zeggen, de Turken

die aan tafel zaten woonden hier al sinds de jaren 60,

de zogenaamde autochtonen wonden hier pas sinds

een jaar of vijf. Les één, er is een groot verschil tussen

nieuwe Nederlanders, en nieuwe Amsterdammers. De

nieuwe Nederlanders bleken oude Amsterdammers,

de nieuwe Amsterdammers bleken oudeNederlanders. 

De tafel werd voorgezeten door een vriendelijke man

die zich keurig aan de afspraak hield. Na het voorstel-

len mocht iedereen iets noemen wat ze fijn vonden in

Amsterdam. Tot mijn verbazing was iedereen het er

over eens dat levend kunstwerk Fabiola een exponent

was van het leuke Amsterdam. Als iedereen Vlaams

gaat praten en een trechter op zijn hoofd zet komt het

dus vanzelf goed met deze stad. 

Daarna kwamen de minder goede ervaringen. Een

vrouw voelde zich niet veilig op straat, een man klaag-

TIP

Organiseer op de Dag van de

Dialoog een aftrap. In Amsterdam

werd bijvoorbeeld een ontbijtbij-

eenkomst georganiseerd waar 

de burgemeester of wethouder,

destijds Ahmed Aboutaleb, de dag

van de dialoog opende in aanwe-

zigheid van tafelorganisatoren en

gespreksleiders. Het is een mooi

moment om de pers voor uit te

nodigen. Daarna gaat iedereen

geïnspireerd de stad in, op weg

naar zijn eigen dialoogtafel. 

Uit het verslag van de dialoogtafel

van het Joods Historisch Museum 

‘Wij zaten vanmiddag met tien

mensen in de zon op de binnen-

plaats van de Hollandsche

Schouwburg aan de Plantage

Middenlaan. Het gesprek liep

gemoedelijk, soms heftig, af en toe

verwarrend maar uiteindelijk in

goede harmonie. Je eigen identiteit

is complex, ingewikkeld en afhan-

kelijk van tijd en plaats. De identi-

teit van de ander, waar we vaak

liever over spreken dan over die

van onszelf, zit vol met beelden en

oordelen waarvan we soms niet

weten dat we die hebben.

We voelen ons veilig in Amsterdam

maar kijken soms wel uit om te

duidelijk voor onze identiteit 

uit te komen.’ 

1e Amsterdamse Dag van de Dialoog

Datum: 21 december 2004

Thema: ‘Samenleven, wonen en werken in Amsterdam’

Aantal gesprekstafels: circa 110 

Aantal deelnemers: circa 850

2e Amsterdamse Dag van de Dialoog

Datum: 21 juni 2005

Thema: ‘Opgroeien in Amsterdam’

Aantal gesprekstafels: circa 200

Aantal deelnemers: 1600

3e Amsterdamse Dag van de Dialoog

Datum: 21 december 2005

Thema: ‘Amsterdam werkt!’

Aantal gesprekstafels: circa 110

Aantal deelnemers: circa 850

4e Amsterdamse Dag van de Dialoog

Datum: 21 september 2006

Thema: ‘Identiteit’

Aantal gesprekstafels: circa 140 

Aantal deelnemers: circa 1000 

5e Amsterdamse Dag van de Dialoog

Datum: 27 september 2007

Thema: ‘Amsterdam ZORG! ervoor?!’

Aantal gesprekstafels: 155

Aantal deelnemers: 1200



’Elk jaar neemt de Vrijwilligers-

centrale Amsterdam actief deel 

aan dit geweldige initiatief. We

organiseren zelf een dialoogtafel 

in ons hoofdkantoor aan de

Hartenstraat en roepen vrijwil-

ligersorganisaties via onze 

website en nieuwsbrief op 

om zelf ook een dialoogtafel 

te organiseren.’ Maribi 

Gomez, directeur VCA.
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de dat de agressie is toegenomen sinds de vierentwinti-

guurseconomie bezit heeft genomen van de stad, en een

meisje vertelde dat zij en haar zus wel eens bespuugd

werden op straat, met de boodschap dat ze maar op

moest rotten naar haar eigen land. Dat lost zich dus niet

op door een trechter op ons hoofd te zetten.

Toen zat mijn tijd er op. Ik werd verwacht op de Ten

Kate-markt om daar een discussie bij te wonen, maar

besloot in de moskee te blijven. Een dialoog voer je niet

in een halfuur, deze wilde ik helemaal meemaken. [...]

Even wilde ik mijn mond open trekken toen de pers de

schuld kreeg. De pers krijgt altijd overal de schuld

van, en dat vind ik te makkelijk, te abstract vooral.

Maar ik hield mijn mond en probeerde het te begrij-

pen. Wat niet zo moeilijk is, want de pers heeft natuur-

lijk overal de schuld van. Het wordt pas problematisch

als iedereen een andere pers bedoelt. Toch, ik leerde

AMSTERDAM AMSTERDAM

‘Stedelijk Jongerenwerk

Amsterdam vindt het belangrijk 

om mee te doen met de Dag van de

Dialoog in Amsterdam. We staan

namelijk altijd open voor een dia-

loog met iedereen die belangstel-

ling heeft voor jongeren en het jon-

gerenwerk. Net zoals voorgaande

jaren nodigen we Amsterdammers

uit om ervaringen te komen delen

aan de dialoogtafels bij de diverse

locaties van SJA. Het thema van

2008, In beweging komen, sluit

trouwens erg goed aan bij het 

jongerenwerk. Jongeren zijn altijd

in beweging!’

Fiona Kröder, Stedelijke

Jongerenwerk Amsterdam.

dat de moskeevoorzitter na de moord op Van Gogh

werd plat gebeld door de pers, met vragen, terwijl hij

niet wist wie Van Gogh dan was. 

Ik heb vandaag veel problemen gehoord. Van mensen

die in hun maag zitten met hoofddoekjes, tot immi-

granten die mij erop wezen dat immigranten hun kin-

deren nooit naar opa en oma kunnen sturen om zelf

even bij te komen, omdat opa en oma nu eenmaal heel

ver weg wonen. Kleine problemen en grote problemen.

Maar een oplossing zat er niet tussen. Die bestaat

natuurlijk ook niet. Oplossingen zijn voor fundamen-

talisten, wij moeten het doen met de problemen. 

Die problemen zitten soms verborgen, door te luisteren

kan je ze horen. Als je ze hoort zitten ze niet meer 

verborgen, en is dat deel van het probleem tenminste

opgelost. Vanavond stuur ik om elf uur een sms’je naar

Frits en Henk met de tekst: Ik weet het eigenlijk ook niet.

Het blijft mij verbazen hoe goed Amsterdammers kun-

nen acteren en hoe weinig ze van elkaar weten. Niet

alleen in Amsterdam, ook daarbuiten denken weinig

mensen echt met je mee. Met de Dag van de Dialoog

moet daar verandering in komen. Iedereen zou ver-

plicht één keer per jaar met elkaar in gesprek moeten

gaan. Amsterdam is te vergelijken met een stuk klei,

altijd kneedbaar mits je na het spelen de deksel van

het potje goed sluit. Amsterdam is klein, bereikbaar,

tolerant en je kunt er anoniem jezelf zijn. Daar moeten

wij Amsterdammers trots op zijn. Thema van dit jaar

was: identiteit. Maar liefst 130 organisaties en 140

geregistreerde tafels deden mee. Een trotse

Amsterdammer ben ik wanneer ik dit lees.

‘Een trotse Amsterdammer ben ik
wanneer ik dit lees’
Of men zich nou verplicht voelde als Amsterdammer of dat men er genoeg van had om in angst en op onbekend

terrein van hoofddoekjes en keppeltjes te leven: de opkomst voor de Dag van de Dialoog had naar mijn mening

een goede afloop. Ook dit jaar heb ik de Dag van de Dialoog van dichtbij mogen meemaken.

TEKST: LOTFI HADDI (2006)

Laten we een vaste datum prikken, laten we van de

Dag van de Dialoog een nationaal spektakel maken.

Door het hele land, mensen met elkaar in dialoog. Mijn

streven geeft me een goed gevoel. Gek genoeg een

weergaloos gevoel. Het zal wel iets Amsterdams zijn.

Veel mensen hadden het over ‘Amsterdammer zijn in

hart en nieren’. Ik kan met deze mensen praten, met

deze mensen sta ik op één lijn. Wat Amsterdammer

inhoudt, vraagt u? Je ‘plezierig voelen’ ongeacht gods-

dienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en

geslacht. Een mond vol woorden, maar het berust wel

op de waarheid. [...]

Mijn conclusie: heb begrip en respect voor elkaar. Wees

niet bang voor veranderingen. Zie veranderingen niet als

negatief, maar juist als positief. Groepen? Niet nodig!

Amsterdam kan weer een wereldstad worden met cultu-

rele diversiteit. Kortom, de sfeer deed iedereen aandach-

tig luisteren en ik verheug mij al op volgend jaar. Dan

wordt het vijfjarig jubileum gevierd. Gegroet!

TIP

Zorg dat de Dag van de Dialoog

breed wordt gedragen. Niet alleen

qua organisaties die het platform

vormen of deelnemen maar ook qua

financiën. In Amsterdam werd de

afgelopen jaren het budget voor

50% door bedrijven en woning-

corporaties bij elkaar gebracht, de

andere 50% kwam van de gemeente

Amsterdam. Nu de gemeente haar

financiële bijdrage afbouwt, wordt

de waarde van het brede draagvlak

alleen maar duidelijker. Bijdragen

van de gemeente of de provincie

blijven echter wel belangrijk voor

het voortbestaan van 

het initiatief.

Lofti Haddi was in 2006 burgerbuddy van

Verdonk en deelnemer aan de Dag van de

Dialoog.

Nieuwe Maan werd geïnspireerd door de Rotterdamse

ervaring met de Dag van de Dialoog. In 2004 zijn wij,

adviseurs voor maatschappelijke vernieuwing, de trai-

ning voor gespreksleiders gaan bijwonen in

Rotterdam. Toen in november 2004 Theo van Gogh

werd vermoord,lagen de plannen voor de Dag van de

Dialoog bij Nieuwe Maan al klaar. 

Versneld hebben we de eerste dag georganiseerd. Dit

lukte dankzij het snelle optreden van burgemeester

Job Cohen en wethouder Ahmed Aboutaleb. Met hun

zegen en een startsubsidie op zak zijn we andere orga-

nisaties in de stad gaan benaderen die ook in no time

Hoe zijn we begonnen aan 
de Dag van de Dialoog?
TEKST: DANIELLE DRIESSEN, OLGA PLOKHOOIJ EN JACQUELINE SLENDERS

hun steentje wilden bijdragen. 

Natuurlijk moesten we ook een dialoogexpert in ons

midden hebben. Want ook ons was vanaf het begin

duidelijk: een dialoog is niet zomaar een gesprek. We

zochten een expert en vonden die in Jos Kessels van

het Nieuwe Trivium. Hij was gelijk enthousiast en

heeft de eerste training voor gespreksleiders ver-

zorgd. Binnen vijf weken was de eerste Dag van de

Dialoog in Amsterdam een feit. Jos Kessels is inmid-

dels bestuurslid van Platform Amsterdam Dialoog.

Nieuwe Maan heeft van initiatiefnemer de rol van pro-

jectcoördinator en spin in het web op zich genomen. 
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Alle zeilen bijgezet
Verhalen uit andere steden brachten het Meldpunt Discriminatie Apeldoorn (MDA), onderdeel van

Maatschappelijke Dienstverlening Veluwe, op het idee om de Dag van de Dialoog ook in Apeldoorn te 

organiseren. Het Platform Duurzaam Dialoog (PDDA) was enthousiast en samen vormden de organisaties 

een projectgroep. Ook welzijnsorganisatie Wisselwerk sloot zich bij de projectgroep aan. Zowel het MDA als

Wisselwerk stelden uren beschikbaar, om de uitvoering handen en voeten te geven. Samen financieren de drie

partijen de Dag van de Dialoog met steun van de gemeente Apeldoorn. De organisatie was een hele onderneming.

Er kwamen vooral praktische zaken aan bod: uitnodigingsbrieven en persberichten schrijven, administratie,

reclame maken en bedenken of er wel of geen maaltijd zou worden geserveerd. Vooral dankzij Wisselwerk, dat

veel in de buurt en de buurthuizen werkt, werd een groot netwerk aangesproken. Het MDA instrueerde de

gespreksleiders. De hectiek was groot in de laatste weken. Alle zeilen moesten worden bijgezet. Zo was er door

de grote aanloop van deelnemers op het laatst nog een avondcursus nodig voor gespreksleiders. De uren van de

projectgroep waren om en dat was maar goed ook; achteraf bleek dat de organisatie van de dag anders onbetaal-

baar was geworden. Uiteindelijk heeft het harde werken zich terugbetaald in een geslaagde eerste Dag van de

Dialoog in Apeldoorn.

TEKST: INGRID WARNERS, MELDPUNT DISCRIMINATIE,  ORGANISATIE DAG VAN DE DIALOOG APELDOORN 

Ieder mens heeft wat te vertellen
Derk Rozema is sinds kort met vroegpensioen en gaat binnenkort in Spanje wonen. Als zeer betrokken persoon

bij de Dag van de Dialoog en andere dialoogactiviteiten, blikt hij terug op de Dag van de Dialoog in Apeldoorn.

WAAROM VINDT U DIALOOG BELANGRIJK IN

APELDOORN? 

‘De dialoog is ook in Apeldoorn belangrijk omdat hier

veel mensen uit andere culturen wonen. Tijdens de

Dag van de Dialoog heb ik vaak gehoord dat mensen

zeiden: ‘Dit is de eerste keer dat ik met een moslim

heb gesproken. Het geeft me een volledig ander beeld

van deze mensen.’ En dat is waar het om gaat.’ 

WAT IS VOOR U HET BELANG VAN ONTMOETING? 

‘Ieder mens is een schepsel van God. Ieder mens heeft

iets te vertellen en van ieder mens kun je wat leren als

je ervoor open wilt staan. Pas als je elkaar door 

dialoog hebt leren kennen, ontstaat er wederzijds

begrip en kan de relatie een stootje verdragen.’

WAT SPREEKT U AAN IN DE DIALOOG? 

‘Netzo als bijvoorbeeld Ghandi ben ik ervan overtuigd

dat de enige manier om conflicten en onenigheden op

te lossen via de gelijkwaardige dialoog loopt. Vanuit

mijn ervaringen als leidinggevende in een grote finan-

ciële organisatie en mijn ervaring in het motiveren

van vrijwilligers, heb ik geleerd dat autoritair leider-

schap niet werkt. Echt luisteren is dé methodiek.

Zeker als je te maken hebt met andere culturen.’

KRIJGT DE DIALOOG VOLDOENDE STEUN VANUIT

DE GEMEENTE?

‘Het huidige college van B en W van Apeldoorn heeft

een zeer sociaal hart en is heel positief over de Dag van

de Dialoog. De gemeente financiert het platform volle-

dig. Via haar genereuze subsidiëring toont de gemeen-

te zich zeer betrokken bij het leven in diversiteit van

minderheden. De start- en slotmanifestatie hebben het

afgelopen jaar plaatsgevonden in het gemeentehuis en

werden ook grotendeels door de gemeente bekostigd.

De gemeente Apeldoorn kan denk ik als voorbeeld 

dienen voor vele andere gemeenten.’ 

Derk Rozema woont dertig jaar in

Apeldoorn en is al die jaren actief

lid geweest van de gereformeerde

kerk en later de PKN. Zo was hij 

als bestuurslid van Het Apeldoorns

Beraad van Kerken lid van de 

interreligieuze werkgroep van

Christenen en Turkse en Marok-

kaanse moslims. Als lid (en later

als voorzitter) van een oecumeni-

sche werkgroep (VONC) in de wijk 

De Maten organiseerde hij jaarlijks 

dialoogavonden en lezingen 

georganiseerd. Daarbij stonden

(etnische) minderheden centraal.

Ook was hij drie jaar secretaris 

van het Platform Duurzaam Dialoog

Apeldoorn (PDDA) en het laatste

half jaar plaatsvervangend 

voorzitter. De PDDA is mede-

organisator van de Apeldoornse

Dag van de Dialoog.

Wisselwerk laat mensen de 
regie nemen
Apeldoorners geven gemiddeld een acht voor de leef-

baarheid van hun buurt (leefbaarheidenquête 2007).

Wisselwerk ziet het zorgen voor een goede leefbaar-

heid als een van haar kerntaken. De organisatie voor

maatschappelijk welzijn stimuleert vrijwilligers,

buurtbewoners en zelforganisaties zelf in actie te

komen en helpt ze waar dat mogelijk, nodig en

gewenst is. 

‘Die aanpak passen we ook toe bij de Dag van de

Dialoog’, vertelt Hans Maassen, manager beleidszaken

en plaatsvervangend directeur van Wisselwerk. ‘Onze

opbouwwerkers werken in de kwetsbare buurten van

Apeldoorn aan bewonersparticipatie. Dat gaat om net-

werken; mensen bereiken, betrekken en betrokken

houden. We zetten geen ellenlange stukken op papier,

we zijn in de buurt te vinden, aan het werk, met men-

sen.’ 

De meerwaarde van Wisselwerk bij de organisatie van

de Dag van de Dialoog ligt in haar brede netwerk en in

de professionele ondersteuning. ‘We organiseren jaar-

lijks een avond waarop we samen de ambitie voor het

komende jaar bepalen. Maar ons uitgangspunt is en

blijft: anderen geen werk uit handen nemen. We zor-

gen dat mensen zelf de regie nemen en hun krachten

bundelen. De Dag van de Dialoog is en moet een geza-

menlijk initiatief zijn. De credits horen bij de burgers,

de vrijwilligers en de zelforganisaties.’

Platform voor participatie van 
minderheden
Een van de organisatoren van de Apeldoornse Dag van de Dialoog is het Platform Duurzaam Dialoog 

Apeldoorn (PDDA). Dit platform is opgericht in 2002, na de aanslagen in New York op 11 september 2001. 

De initiatiefnemers van het PDDA waren onder andere de

gemeente Apeldoorn, het Apeldoorns Beraad van Kerken,

de Turkse en Marokkaanse Moskee, de Antilliaanse

gemeenschap en nog tien andere non-profit organisaties.

De gemeente Apeldoorn financiert het platform. 

DIALOOG IN DE WIJK

Het PDDA wil vooral de sociale en maatschappelijke

deelname van minderheden aan de samenleving 

verbeteren. Bijvoorbeeld door dialoogavonden over

actuele onderwerpen te organiseren in de wijken.

Verschillen aan één tafel tijdens 
Dag van Dialoog

De Stentor | donderdag 16 augustus 2007 | 10:56

APELDOORN - Mensen met verschillende achter-

gronden met elkaar in gesprek brengen. Dat is

het doel van de Dag van de Dialoog in Apeldoorn,

vrijdag 9 november. De deelnemers gaan letter-

lijk met elkaar om de tafel op meerdere locaties

in de stad.

Het kan daarbij gaan om religieuze, maar ook om cultu-

rele of etnische verschillen. De deelnemers vertellen over

hun ervaringen in de Apeldoornse samenleving. Het

thema van de dag is ‘erbij horen’.

De dag is een initiatief van het Platform Duurzaam

Dialoog Apeldoorn (PDDA), het Meldpunt Discriminatie

Apeldoorn (MDA) en WisselWerk.

Er zijn gesprekken in groepen van 6 á 8 personen.

Iedereen krijgt de ruimte om zijn of haar verhaal te doen

en er wordt niet geïnterpreteerd of stelling genomen, stelt

de organisatie. Om daarover te waken en iedereen

zodoende tijd en ruimte te geven voor zijn of haar ver-

haal, wordt aan elke dialoogtafel een gespreksleider toe-

gevoegd. De mensen in die functie krijgen daarvoor een

speciale training.

De organisatie is behalve naar deelnemers, op zoek naar

mensen die gespreksleider willen zijn, maar ook naar

instellingen die ruimte en een tafel beschikbaar willen

stellen. Elke dialoog wordt (bij voorkeur) begonnen of

afgesloten met gezamenlijk eten.

Het is niet per se de bedoeling dat er harde conclusies

getrokken worden of maatregelen uit de gesprekken vol-

gen; doel is de ontmoeting zelf, aldus de organisatie.

Meer informatie is te krijgen via info@apeldoornindialoog.nl. 

Dialoogdagen worden jaarlijks al in verschillende

steden gehouden.
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Daarnaast geeft het platform gevraagd en onge-

vraagd advies over diversiteit aan het college van B

en W en aan beleidsmakers. Ook zitten leden van het

DONDERDAG 14 DECEMBER 2006

‘Erbij horen’

18.00 UUR

De Groenmarktkerk - In de Groenmarktkerk stond 

pontificaal tussen de kerststallen een feestelijk 

gedekte tafel, waaraan gelegenheidskok en butler

Wim Blüm een magistraal driegangen diner serveerde.

Willem Brand, fotograaf en journalist, at mee en

schrijft hierover: 

‘Erbij horen blijkt voor velen een hele opgave. Alle

tafelgenoten waren na afloop van de maaltijd 

verbaasd. Dat er in zo’n korte tijd zoveel wederzijds

begrip over tafel ging. Verrassend is die openheid niet

helemaal. Mensen die elkaar niet dagelijks zien, 

hebben weinig te verliezen. En er is natuurlijk een

wezenlijk verschil tussen erbij horen en voelen dat je

erbij hoort. Maar het idee is briljant in zijn eenvoud.

Zorg voor een tafel, een warme maaltijd en een

gespreksleider en je zult zien: er ontstaat verbonden-

heid. Natuurlijk was het introductierondje wat schuch-

ter en stelde ex-personeelschef Cor vast dat het weinig

multiculti was. Maar wat dan nog? 

Het gezelschap in de kerk bestaat verder uit een 

sociaalcultureel werker Moniek, knuffeltherapeute

Loes, een ‘zoekende’ Menno, Rob die als vrijwilliger

werkt voor ‘t Creatief Atelier en gespreksleider Jan

Bodewes, in het dagelijks leven procesmanager.

Natuurlijk, de disgenoten zijn van goede wil, anders

zat men er niet. Het lijkt eenvoudig als het vanzelf

gaat: inspelen op wat de ander zegt door de goede

vragen te stellen of een betekenisvolle ervaring te

delen. Als er een gevoel van begrip en vertrouwen is,

brengen mensen hun intieme gedachtes vanzelfspre-

kend onder woorden. Ook omdat je er op die plek

graag bij wil horen! 

Waar hoor je bij en hoe komt dat? Je hoort bij je gezin,

je vrienden, bij je netwerk, bij mensen van goede wil

en bij je werk. Maar als dat ontbreekt, wat dan? Menno,

die zegt te zijn gehersenspoeld door de Scientolo-

gykerk en daar nog de depressieve vruchten van plukt,

heeft een huis waar hij zich niet thuis voelt, geen werk

Willem Brand is freelance journalist en fotograaf en uitgever van de Haarlemse Hofjeskrant. Hij schrijft en 

fotografeert onder meer voor Het Reinaldahuis (een verzorgingshuis op humanistische grondslag) in Haarlem en 

de digitale wijkkrant Haarlem Oost. Zodoende raakte hij ook betrokken bij de Dag van de Dialoog. De dialoog geeft

hem, als hij voor de ander openstaat, het juiste zetje om die ander te verstaan. Vanuit begrip is veel mogelijk.

Hanny Hazelaar is gepensioneerd docente en woont al zo’n zes jaar in Haarlem. Door haar werk als docente 

kwam ze met veel verschillende culturen in contact. Na haar pensionering miste ze deze contacten zeer. Daarom

meldde zij zich aan als vrijwilligster en hielp een paar uurtjes per week een groep allochtone vrouwen met

Nederlandse les. Vanuit haar ‘geloof’ dat de dialoog een stad of buurt leefbaar maakt voor iedereen, gaf ze 

zich op als gespreksleider.

De Dag van de Dialoog in Haarlem
DOOR DE OGEN VAN WILLEM BRAND EN HANNY HAZELAAR

‘Erbij horen’ op de Dag van de Dialoog

De Stentor | Gonny de Weerd | maandag 12 november 2007 |

03:17

APELDOORN - Op verschillende plaatsen in Apeldoorn deden

vrijdag zo’n 230 mensen mee aan de eerste Dag van de Dialoog.

Meer dan twintig organisaties zetten tafels neer op hun eigen

locatie, waaraan hun medewerkers en inwoners van de stad

met elkaar in gesprek gingen over het thema ‘Erbij horen’.

,,Heb jij het idee dat je erbij hoort?’’, vraagt burgemeester Fred de Graaf

aan Ghizlan Benazzouz (23). ,,Ja’’, antwoordt deze resoluut. ,,Dat komt

omdat ik altijd in gesprek ga. Ik ben ook geboren in Apeldoorn. Maar

ik vind het jammer dat er vaak wordt gesproken over jullie en wij. We

leven toch in één samenleving?’’

Overal in Apeldoorn schoven mensen bij elkaar aan tafel: bij de gemeen-

te, in buurthuizen en kerken, maar ook bij de Rabobank, de

platform in gemeentelijke werkgroepen. De organisa-

tie van de Dag van de Dialoog is een jaarlijks terug-

kerende activiteit van het PDDA.

HAARLEM

Belastingdienst, Centraal Beheer Achmea, Amnesty, Bahá’í, de Herberg,

Wisselwerk, GroenLinks, de Woonmensen, het Humanistisch Verbond

en nog vele andere organisaties.

In een andere zaal van het stadhuis, gaat Halime Fettahoglu met vijf

anderen de dialoog aan. ,,Iedereen heeft vooroordelen, ook Turken

onderling. Als ik tegen Turkse vrouwen vertel dat ik bij de gemeente

werk, dan zeggen ze: ‘Oh, maak je dáár schoon!’.’’

,,Het is vaak het onbekende dat mensen angstig maakt, ook binnen de

eigen familie’’, weet Ayse Bolat. ,,Mijn dochter wilde graag een kerst-

boom in huis, maar haar grootouders hadden daar moeite mee. Toen

heb ik ze de geschiedenis verteld van de kerstboom en uitgelegd dat veel

mensen alleen zo’n boom in huis halen voor de sfeer. Daarna accepteer-

den ze het.’’

Jaarlijks worden in meer dan dertig steden in Nederland Dialoog Dagen

georganiseerd. In Apeldoorn is de eerste Dag van de Dialoog georgani-

seerd door het Platform Duurzaam Dialoog Apeldoorn, het Meldpunt

Discriminatie Apeldoorn en Wisselwerk.
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en geen vrienden. Op Sinterklaasavond liep hij met zijn

ziel onder zijn arm een kerk in. ‘Ik heb heel erg het

gevoel dat ik alleen op de wereld ben, dat er weinig

leuke dingen naar me toekomen,’ zegt hij. Toch zijn er

lichtpuntjes, want hij trekt er wel op uit.

We zoeken allemaal aansluiting bij mensen met wie

we verwantschap voelen, zegt de journalist. Cor, die

het liefst alleen van de natuur geniet, werpt op dat je

allereerst bij jezelf moet horen. ‘Het is ook fijn om een

tevreden mens te zijn.’ Helemaal waar. Je bent het zelf

die de reis maakt. Maar eerlijk is eerlijk, daar horen

toch vaak anderen bij. Loes die knuffelparty’s geeft,

helpt door anderen te helpen ook zichzelf. ‘Ga maar

eens glimlachend de stad in: iedereen lacht terug. Dat

kan je jezelf voornemen.’ Maar voor wie niet goed in

zijn vel zit, valt dat niet mee, zie je aan Menno’s

gezicht. Denk klein is het devies en steek je hand uit

naar mensen die het nodig hebben. Kleine toevoeging:

maar vergeet daarbij jezelf niet.’ 

Zorgcentrum Nieuw Delftweide - Joop Peters, de

gastheer van de tafel, vertelt: ‘Doelgroepenbeleid

heeft als negatieve keerzijde dat onderscheid wordt

gemaakt en dat het erbij horen tegengaat. Veel van de

dromen van de deelnemers gingen in de richting van

meer spontane zorg en aandacht voor elkaar.’

DONDERDAG 22 NOVEMBER 2007

‘Respect’

Van te voren…
DINSDAG 5 JULI 2007 

HET VOORAFJE

‘In het voorjaar las ik in een huis-aan-huisblad over de

Dag van de Dialoog. Het sprak me erg aan’, vertelt

Hanny Hazelaar. ‘Vervolgens ben ik naar ‘het voorafje’

op 5 juli geweest. Dit was een soort opwarmertje, een

eerste kennismaking met de Dag van de Dialoog. Ik

werd zó enthousiast dat ik me heb opgegeven als

gespreksleider. Bovendien wist ik een plek voor een

tafel in het gebouw van Het Apostolisch Genootschap,

waarvan ik lid ben.’ Rimko Danner, van Bureau

Discriminatiezaken Kennemerland: ‘Aan vijf tafels gin-

gen we over vier mogelijke thema’s in dialoog. Aan het

einde van de avond waren er negen nieuwe tafelorga-

nisatoren. Deelnemers van het voorafgaande jaar wis-

ten de nieuwe deelnemers deelgenoot te maken van

hun enthousiasme.’ 

MAANDAG 12 NOVEMBER 2007

19.30 UUR TOT 22.00 UUR

GESPREKSLEIDERTRAINING

Hanny Hazelaar vertelt dat ze met rode wangen de

training uitrolde, zo intensief vond ze de avond. ‘We

werden echt aan het werk gezet; er werd geoefend met

alle aspecten van de rol van gespreksleider. Het

accent van de avond was vrolijk en zo moet het ook.

Een dialoog is geen opgave, maar moet vrolijk zijn.

Het is leuk om anderen te ontmoeten.’

De dag zelf
12.00 UUR TOT 14.00 UUR

DIALOOGLUNCH

Het Apostolisch Genootschap - Burgemeester Bernt

Schneiders neemt deel aan een tafel in de wijk

Schalkwijk bij Het Apostolisch Genootschap. De 

gespreksleider van deze tafel, Hanny Hazelaar,

beschrijft het verloop van het gesprek in haar tafelver-

slag; ‘En toen kwam de 22e november. Toch wel span-

nend, maar gelukkig was een goede vriendin van mij

ook deelnemer. Daardoor hoefde ik niet én de dialoog

én de lunch in de gaten te houden. Zij was mijn steun-

tje in de rug. Een paar kennissen uit Leiden hadden mij

gevraagd om als toehoorder te mogen aanzitten. Ze

willen de dialoog ook in hun stad van de grond krijgen. 

We waren met z’n achten, waaronder onze burgemees-

ter, en de twee toehoorders. Een gemêleerd gezel-

schap, zowel in leeftijd als in achtergrond. Maar al

pratend bleek dat iedereen de noodzaak van een dia-

loog in onze stad groot vond. Het onderwerp respect

leverde veel gesprekstof op. Het viel me op dat ieder-

een de ruimte kreeg om zijn of haar mening naar voren

te brengen. Er werd echt naar elkaar geluisterd en ook

veel gelachen. Halverwege kwam er een fotograaf 

binnen (ja wat wil je, met de burgemeester aan tafel!).

Maar dat stoorde niet, we praatten en aten gewoon

door. Aan het eind kreeg iedereen de dialoogmok mee

en hebben we elkaar bedankt voor het goede gesprek.

Dit initiatief is voor herhaling vatbaar. Zo’n dialoog

was zinnig voor onze tafel, zou het dan niet goed voor

onze stad zijn?’ 

Wanneer er aan Hanny wordt gevraagd waarom ze de

dialoog zinnig vond, praat ze er vrolijk en enthousiast

op los. ‘Het samen in gesprek zijn en open staan voor

elkaar brengt een soort ‘aha-erlebnis’ voort, een

gevoel van ‘zo kan het dus ook.’ Samen op zoek gaan

naar wat ons bindt in plaats van naar de verschillen.

Aan mijn tafel werd dit zo mooi verwoord: ‘Als ik jullie

nu in de stad tegenkom, is het een feest van herken-

ning. Ik ken jullie nu een beetje.’ Hierin zit de kracht

van de Dag van de Dialoog, volgens Hanny. ‘De dag

geeft je meer oog voor het feit dat een warm welkom

en een ontmoeting zo belangrijk zijn.’

Stadhuis - In de burgemeesterskamer van het stad-

huis zaten onder andere wethouder Hilde van der

Molen en Fouad, een jongen van zestien jaar. Hij ver-

telde dat hij blij verrast was dat de mensen naar hem

luisterden en dat ze vonden dat hij goede ideeën had.

17.30 UUR TOT 20.00 UUR

DIALOOGDINER

Het Reinaldahuis - Willem Brand verslaat, voor

onder meer de digitale wijkkrant Haarlem Oost, een

van de drie tafelgesprekken in het Reinaldahuis, een

gesprek tussen jong en oud. Mevrouw Nipshagen (88)

aan tafel 1 kan goed overweg met het thema. Bahar

(19) en Yaël (16) zijn onder de indruk van haar voor-

beelden. Dat zij als weduwe van 32 op een dag ten

einde raad bij Sociale Zaken (een voorloper van de

huidige sociale dienst) aanklopte. ‘Ik had vier kinde-

ren en één winter had ik geen lap stof om te vermaken

voor een winterjas. Wilde die man achter het loket mij

een bon geven. Dat weigerde ik want dan ziet iedereen

dat je een arme donder bent.’

Bahar, werkzaam in het restaurant van het

Reinaldahuis, vertelt dat in haar cultuur ouderen 

vanzelfsprekend respect krijgen. ’Als de oudste niet

aan tafel is, wordt er niet opgediend.’ Helaas zit de

beeldvorming en als gevolg daarvan vooroordelen

respectvol contact in de weg.

De voor priester studerende Nico (28) zegt soms moei-

te te hebben met andersdenkenden. Daar haakt de

katholieke mevrouw Nipshagen op in. ‘Mensen die

geloven, die zijn gek, zei een man een keer tijdens de

gespreksgroep. Met jou wil ik zo niet praten, zei ik.

Komt hij na afloop naar me toe en vraagt: Krijg ik

evengoed een hand van je? Begon diezelfde man toen

hij ernstig ziek was spontaan psalmen te zingen.’ 

‘Respect heeft alles met gelijkwaardigheid te maken,

met de ander in zijn waarde laten,’ vat gespreksleider

Greet Doornenbal samen. ‘Tel tot tien en blijf in

gesprek, is sowieso het devies.’ ‘Het begint allemaal

met de opvoeding,’ vindt Bahar. ‘Goed voorbeeld doet

immers goed volgen.’

Stichting Andere Werkvormen de Schalm - De

dinertafel van de Schalm, aanbieder van leer-/werk-

projecten voor mensen met een afstand tot de arbeids-

markt, stond in de etalage van de kringloopwinkel van

de Schalm. Niels Bloem van De Schalm: ‘Zo’n tafel

midden in een etalage in een winkelstraat in Haarlem,

dat is een aparte ervaring. Tijdens de dialoog bleef

een aantal nieuwsgierige winkelaars staan om te vra-

gen wat we aan het doen waren. Dat was precies onze

bedoeling, de dialoog moet niet achter gesloten deu-

ren plaatsvinden maar juist in het openbaar! Nu nog

de laatste drempel, de schroom om als winkelend

THEMA UITGELICHT

2006: ‘Erbij horen’

2007: ‘Respect’
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‘Er zijn meer kloven dan je denkt’, waarschuwt Liek

Mulder, voorzitter van het Platform Samen Kansrijk.

Hij gelooft allerminst in de harde aanpak en ferme uit-

spraken, zoals die tegenwoordig door politici als

Geert Wilders worden gebezigd. ‘Ik geloof in de zach-

te krachten in de maatschappij; dat je op een rustige

manier en door met elkaar te praten kunt werken aan

een kleurrijk Nederland.’ Mulder beseft dat dit vrij

idealistisch klinkt, maar hij is ervan overtuigd dat het

echt werkt. ‘We hopen dat de dialoog zich als een olie-

vlek verspreidt en dat er goede ideeën uit voortko-

men.’ 

ROTS IN DE BRANDING

Marja Bakker, projectleider van de dag, is erg blij met

het krachtige Platform Samen Kansrijk. Niet alleen

was er meteen een groot draagvlak voor de Dag van de

Dialoog, maar door het enorme enthousiasme van de

organisaties die bij het Platform betrokken zijn, wer-

den veel zaken organisatorisch een stuk gemakkelij-

ker. ‘Ruimtes voor trainingen en vergaderingen waren

altijd zo geregeld en ook nog eens zonder kosten’, ver-

telt Marja. ‘Daar hebben we veel geluk mee gehad,

zeker gezien de korte tijd die we hadden om de dag te

organiseren.’ 

Want in mei kwam de organisatie pas goed op gang.

Via het Platform en vele andere enthousiastelingen

heeft de organisatie veel mensen kunnen bereiken. Zo

hebben de docenten van de ROC-taalgroepen gezorgd

dat veel mensen uit de hoogste NT2 (Nederlands als

Tweede taal) groepen deelnamen aan de tafels; een

groep mensen die weinig of vooral negatief contact

Een olievlek vol goede ideeën
Dat een dialoog tussen mensen van verschillende herkomst, cultuur en levensovertuiging in Harderwijk en

Ermelo hard nodig was, was voor Platform Samen Kansrijk zo klaar als een klontje. Volgens het platform leven

we in een tijd waarin verschillende bevolkingsgroepen steeds meer tegenover elkaar lijken te staan. Dus er is

alle reden voor een goed gesprek. 

heeft met Nederlanders. Na de dag vertelden de deel-

nemers tijdens de lessen dat ze de gesprekken en

nieuwe contacten een verademing vonden. 

Ook een goed initiatief om meer allochtone mensen te

betrekken bij de Dag van de Dialoog is het

Maatjesproject voor allochtone vrouwen. Voor deze

vrouwen is de drempel te hoog om uit zichzelf naar

een tafel te komen. Toen de organisatie van de dag

hun ‘maatjes’ benaderde, bleek dat velen van hen het

wel aandurfden om te komen en ze hebben genoten.

ZINVOL

Een fragment uit de dialoog in het Christelijk College

Nassau-Veluwe in Harderwijk: ‘daar zaten acht men-

sen rond een tafel. Twee Turkse dames, een man uit

Chili en vijf autochtone Nederlanders. Mijn kinderen

zitten tussen twee nationaliteiten, en dus twee cultu-

ren in’, vertelde de Turkse Asuman. ‘Ze vragen: waar

ben ik? Wie ben ik? En wat is moslim? Wat is christe-

lijk? Dan probeer ik wel uit te leggen wat onze cultuur

is.’ 

Gespreksleidster Evelien van Laar vraagt wie zich vrij

genoeg voelt om zijn eigen cultuur te beleven. De

Chileen Victor Lizama is daar wat pessimistisch over.

‘Ik denk dat veel minderheden beperkingen ondervin-

den. We proberen ons niet aan te passen aan andere

culturen, maar meer een conflict te voorkomen. Het

klimaat is de laatste tijd verslechterd.’ Anne Prins valt

hem bij: ‘Ik ben al zo druk me thuis te voelen bij de

top tien van mensen die ongeveer op dezelfde manier

denken als ik. Dan moet je wel veel moeite doen bij

mensen die daarbuiten vallen’. 

HAARLEM

publiek aan te schuiven, kleiner

zien te maken.’ 

20.00 UUR

SLOTBIJEENKOMST IN HET

MONDIAAL CENTRUM HAARLEM

Zoals ‘Het Voorafje’ van de Dag

van de Dialoog ‘genuttigd’ werd in

het Mondiaal Centrum Haarlem,

zo vond ook het nagerecht daar

plaats. Mariëtte van Wenum,

medeorganisator van de dag én

medewerker van het Mondiaal

TIP

Wanneer je als organisatie van de

dag zelf de tafelindeling maakt,

kun je voor bijna elke tafel een

sterk gemêleerd gezelschap garan-

deren. Dit is echter erg veel werk.

Houdt hierbij rekening met 

de deadline voor 

inschrijving.

Centrum, vertelt dat ze het zo opvallend vond dat alle

aanwezigen zo gelukkig en vrolijk waren. ‘Je zag echt

dat de dag hen had geraakt, hen iets moois had ach-

tergelaten. Ontroerend vond ik het verhaal van een

jongen met psychische klachten. Hij zwerft veel over

straat en wordt dus vaak gemeden. Hij was toch maar

bij een tafel aangeschoven en ook naar de slotbijeen-

komst gekomen. Soms een beetje schuchter en

afwachtend, maar hij vertelde dat hij echt een warm

onthaal had gekregen en zich hierdoor ook even erbij

voelde horen. Dat is toch waarvoor de Dag van de

Dialoog is bedoeld?’

HARDERWIJK/ERMELO
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De zin van de dialoog

Victor Lizama (58) werkt bij Stichting Promage

(Protestants Maatschappelijk Activeringswerk

Gelderland). Als adviseur is hij vanaf het eerste uur

betrokken bij Platform Samen Kansrijk. Hij probeert

antwoord te geven op de vraag of je via de dialoog

problemen kunt oplossen. Een interessante vraag die

ook bij één van de dialoogtafels regelmatig terugkeer-

de. Een vraag die menig criticus zichzelf ook regelma-

tig stelt. Maar ook een vraag die ontstaat omdat, vol-

gens Victor Lizama, niet voor iedereen helder is wat

het nut van de dialoog is.

Dialoog is geen discussie, geen debat, geen onderhan-

delingstechniek, geen techniek voor het oplossen van

bijvoorbeeld politieke of maatschappelijke proble-

men. Misschien wel een begin. Politieke problemen

bijvoorbeeld, hebben te maken met belangen, met

machtposities die verdedigd moeten worden. De

oplossing van het ene is niet de oplossing van het

andere. 

Dialoog leent zich niet om je eigen standpunt, je eigen

belang of je eigen prioriteiten te laten prevaleren

boven het standpunt, het belang of de prioriteit van

de ander. Dat is in ieder geval duidelijk. 

Dialoog beoogt, ondanks de verschillen in opvatting

en overtuiging van de deelnemers aan de dialoog, te

begrijpen en te accepteren wat de ander te vertellen

heeft. Al of niet over een vooraf afgesproken thema.

Diegenen die de dialoog aangaan willen ernaar stre-

ven om gezamenlijk iets te ontdekken, te leren en te

begrijpen. 

Dialoog veronderstelt, kortom, ontvankelijk te zijn

voor de ander. Daarmee kunnen nieuwe perspectieven

in het benaderen van situaties, problemen et cetera

ontstaan. In de rust van de dialoog kunnen immers

diepere collectieve angsten en bedoelingen bloot-

gelegd worden. In een discussie of een debat zelden. 

Dialoog is misschien wel één van de beste technieken

HARDERWIJK/ERMELO HARDERWIJK/ERMELO

Na afloop noemt Victor Lizama de dialoog ‘erg zinvol’.

‘Ik kan niet bewijzen dat het werkt, maar ik heb er een

goed gevoel over. Dat de Dag van de Dialoog in steeds

meer steden wordt gehouden geeft wel aan dat men-

sen het belangrijk vinden.’ 

Marja Bakker noemt de dag zelfs boven verwachting

goed. ‘Toen ik op de website van andere steden las dat

de dag helemaal geweldig was, dacht ik ‘jeetje, wat

overdreven!’ Nu kan ik me er helemaal bij aansluiten.

Het is zo bijzonder om mensen te horen zeggen dat ze

altijd al met de Turkse buurvrouw hadden willen klet-

sen, maar dat het er nooit van kwam. De Dag van de

Dialoog biedt al deze mensen een reden om het

gesprek wel aan te gaan. Dat vind ik erg mooi.’ 

TROTS

Marja weet niet of het uniek is, maar ze is trots op het

feit dat de organisatie van de dag zelf voor de tafelin-

deling heeft gezorgd. ‘Het bleek nog een flink gepuz-

zel in Excel, maar het was meer dan de moeite waard.’

De organisatie heeft ervoor gezorgd dat aan (bijna)

elke tafel een man, een vrouw, een jongere, een oude-

re, een autochtoon en een allochtoon zaten. ‘Eén tafel-

organisatie wilde de indeling graag zelf doen’, aldus

Marja. ‘We merkten meteen dat de uitkomsten minder

verrassend waren. Doordat we echt gemêleerde tafels

hadden, werd er met elkaar buiten de eigen kaders

gedroomd, wat voor leuke ‘aha momenten’ zorgde.’ 

‘Dit is de eerste keer

dat ik in Nederland 

het gevoel had dat 

ik er werkelijk bij 

hoorde.’ Aldus een

deelnemer aan de 

Dag van de Dialoog.

om een basis van vertrouwen te scheppen tussen

diverse maatschappelijke actoren die er verschillende

opvattingen op na houden ten aanzien van bijvoor-

beeld maatschappelijke dan wel politieke problemen.

Vertrouwen vormt, over het algemeen, een noodzake-

lijke basis om gezamenlijk naar oplossingen van pro-

blemen te zoeken. Gezamenlijkheid, gedeelde verant-

woordelijkheid, is één van de beste garanties voor het

daadwerkelijke oplossen van problemen. Dialoog als

methode om het gesprek aan te gaan over ingewikkel-

de zaken heeft zeker nut, juist wanneer er sprake is

van tegenstrijdige opvattingen en belangen. 

De kracht van de Dag van de Dialoog zit in het feit 

dat de dialoog samenlevingsbreed gestimuleerd en

georganiseerd wordt. Als deze activiteit een aantal

jaren in een stad plaatsvindt, kan het wel degelijk een

bijdrage leveren aan het oplossen van ingewikkelde

maatschappelijke problemen. 
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Ook werden er een hoop overeenkomsten ontdekt. Een

echte eye-opener voor één van de jonge meiden:

‘Soms denk je dat jij de enige bent die bepaalde

gedachtes heeft, nu bleek maar weer hoeveel we alle-

maal op elkaar lijken, waar we ook vandaan komen.’

Corrie Kwant voegt toe: ‘Mensen kwamen los van de

‘Nederlandse’ zakelijkheid. Eén van mijn gespreks-

deelneemsters vertelde dat ze zo’n behoefte had aan

een warm woord en een knuffel, maar dat mensen 

daar de tijd niet meer voor nemen. Na afloop heb ik

haar drie zoenen en een knuffel gegeven en dat 

werkte aanstekelijk; zelfs de wethouder deed mee.’

EEN ‘SMAKELIJK’ ALTERNATIEF

Op 29 oktober werd de dag geëvalueerd onder het

genot van borrelhapjes. Bijzonder hieraan was dat de

hapjes waren bereid en geserveerd werden door 

vrijwilligers en leden van stichting de Baan. Deze

stichting zet zich in voor vorming en vrijetijdsbeste-

ding voor mensen met een verstandelijke beperking.

Zo hebben zij ook een kookclub onder begeleiding van

een professionele kok. 

Claire Leenen van stichting de Baan: ‘Het leek ons leuk

om deze groep mensen mee te laten doen. Omdat  een

dialoog voor sommigen erg lastig is, kwamen we op

het idee om ze de hapjes te laten verzorgen. Daardoor

hoorden ze er ook bij.’ Dit ‘smakelijke’ alternatief

werd door alle aanwezigen vol enthousiasme ontvan-

gen; heerlijke hapjes die met een brede glimlach wer-

den geserveerd! Ook over de eerste Dag van de

Dialoog niets dan lof: de aanwezige gespreksleiders

en deelnemende organisatoren kwamen tot de conclu-

sie dat de dag een groot succes was geweest en hoop-

ten op een jaarlijks vervolg.

HOOGTEPUNT

Hetty Jobse is verheugd over de aandacht die burge-

meester Marianne Heeremans gaf aan De Dag van de

Dialoog in een interview. Daarin noemde zij de dag

een hoogtepunt van haar eerste jaar als burgemeester.

Heeremans, die participatie als één van haar speer-

punten heeft, beschrijft de dag als simpel en doel-

treffend. Mensen die elkaar niet zo gauw zouden ont-

moeten, wisselen in kleine kring ervaringen uit waar-

door meer begrip ontstaat. Een methode  waar

Heeremans  zelf  ook  veel  gebruik  van maakt in haar

functie als burgemeester.

HEEMSTEDE

TIPS VOOR GESPREKSLEIDERS

VAN CORRY KWANT 

Gebruik een inspirerend gedicht 

of verhaal als opening; dat maakt

mensen los en haalt de spanning 

er een beetje af.

Leg duidelijk de regels en de vier

gespreksfases uit: kennismaken, 

ervaringen delen, dromen en doen.

Hierdoor is het makkelijker om 

vervolgens in te grijpen als er een

discussie ontstaat.

Mensen die gewend zijn veel aan het

woord te zijn vanwege hun functie,

kun je het best met een grapje 

wijzen op het feit dat het om hen als

persoon gaat, niet om hen in functie.

Mensen die gaan klagen of erg

negatief zijn kun je het beste een

complimentje geven (zeer betrok-

ken), hun klacht even erkennen en

ze vervolgens weer positief bij het

gesprek betrekken.

Ga naar de training! Die zit erg goed

in elkaar, je oefent er goed met een

gesprek en het biedt je een houvast.

Door in het kennismakingsrondje

meteen de wat stillere mensen 

wat leuke vragen te stellen, 

betrek je ze er vanaf het begin 

bij, zo geef je ze de kans 

om ook mee te doen.

In een dorp met een bijzondere demografische samen-

stelling, waar ouderen, jongeren en vluchtelingen

allemaal in dezelfde omgeving wonen, verdient de

ontmoeting enige aanmoediging. Dat een dialoog hier

uitermate geschikt voor is, had Annelies Thijs, 

werkzaam voor Casca en initiatiefneemster van de Dag

van de Dialoog in Heemstede, aan den lijve ervaren.

Als medewerker van het Nova college van Haarlem

kwam zij in aanraking met het concept van de ‘dag’ en

raakte zeer enthousiast: ‘De dialoog levert een schat

aan ideeën om met elkaar in gesprek te blijven. In een

tijd waarin mensen zich steeds meer op hun eigen

groep richten, is dat zeer belangrijk.’ 

NIET TEVEEL TOETERS EN BELLEN

Het was niet moeilijk om de mensen in Heemstede

mee te krijgen vertelt Annelies. ‘Wij hebben bij Casca

een goede achterban en een breed netwerk: alles wat

je nodig hebt voor een juiste start.’

Een goed begin is het halve werk, al ging er toch veel

tijd zitten in het werven van organisatoren en deel-

nemers en in het uitleggen van het concept. Vooral de

term Dag van de Dialoog bleek voor sommige mensen

een lastig en abstract begrip. Van andere steden wil 

ze dan ook graag weten hoe zij het begrip ‘dialoog’

simpel en aantrekkelijk hebben gemaakt. 

Want eenvoud is volgens Annelies de kern van de Dag

van de Dialoog: ‘Het is geen dag vol moeilijke 

woorden en zware gesprekken. Het gaat om de 

Over subcultuur en 
Tweede Wereldoorlog
Een verbinding leggen tussen jong en oud. Daar was het Casca vooral om te doen. De organisatie voor welzijn,

cultuur en kinderopvang én de initiatiefnemer van de Dag van de Dialoog in Heemstede, vond het hoog tijd om

een brug te slaat tussen de generaties in dit ietwat ‘grijze’ dorp. Veel ouderen klaagden over teveel overlast van

(hang)jongeren. Veel jongeren voelden dit als een belediging. De Dag van de Dialoog moest dan ook een dag van

ontmoetingen zijn.

ontmoeting en om een goed gesprek tussen mensen

die nog nooit een gesprek met elkaar gevoerd hebben.

Dus niet teveel toeters en bellen. Een locatie met tafel

en stoelen is al genoeg voor dat goede gesprek.’

DIALOOG CREËERT DIALOOG

Hetty Jobse, eveneens werkzaam bij Casca en betrok-

ken bij de organisatie, vertelt: ‘Door mensen persoon-

lijk te benaderen, door ze als het ware via een dialoog

voor een dialoog warm te maken, bereik je de meeste

mensen.’ Voor haar is dat de belangrijkste les.

Volgend jaar wil Hetty zowel organisatoren als deel-

nemers hier beter bewust van maken: hoe meer per-

soonlijke ontmoetingen met de achterban, hoe meer

enthousiaste deelnemers uit alle windrichtingen, is

haar credo. Dat vindt ook gespreksleider Corrie

Kwant, die een tafel in de Pinksterkerk begeleidde:

‘Als gespreksleider moet je zelf ook mensen aanspre-

ken om mee te doen; zo motiveer je ook de mensen die

zichzelf misschien niet zo snel zouden aanmelden.’ 

DRIE ZOENEN EN EEN KNUFFEL

Op 25 oktober 2007 gingen zo’n zeventig mensen met

elkaar in dialoog. Ouderen werden bijgepraat over

subculturen onder jongeren en jongeren luisterden

geboeid naar de verhalen van ouderen. Bijvoorbeeld

over de Tweede Wereldoorlog. Vluchtelingen vertel-

den hoe zij ‘erbij horen’ in Heemstede beleven. 

Het werd duidelijk dat het hen niet altijd makkelijk

wordt gemaakt om erbij te horen. 

DE ONTMOETING

Je moet van twee kanten komen 

om elkaar te ontmoeten.

Je moet eigenlijk toevallig onderweg

zijn.

Je moet geen doel voor ogen hebben.

En je moet laten gebeuren waarvoor

je bang bent.

Je moet niet alles willen verklaren.

Voor je het weet verklaar je elkaar de

oorlog.

Je moet van twee kanten komen 

om elkaar te ontmoeten.

Je moet jezelf in de ander 

durven zien.

Zonder in die ander te verdwijnen.

Het kan opeens zomaar voor je staan,

het lijkt op iets om uit de weg te

gaan.

Dat is het vreemde van geluk je

maakt het waar of je maakt het stuk.

Het kan je bedreigen. Het kan je

behoeden.

Maar je moet van twee kanten komen

om elkaar te ontmoeten.

Stef Bos

Uit: Gebroken Zinnen 

Uitgeverij: Lannoo

2004

Eén van de gespreksleiders opende 

de dialoogtafel met boven-

staand gedicht 

van Stef Bos.

HEEMSTEDE

Dialoog als kwaliteit
Hoe betrek je jongeren bij de Dag van de Dialoog? Wat maakt de dialoog interessant voor een school? En hoe betrek

ik deze scholen bij de dag? De vragen van Annelies Thijs, projectleider van de Dag van de Dialoog in Heemstede,

werden voorgelegd aan Marjan Besemer, projectmanager van Projectenbureau Talent INHOLLAND te Diemen. 

Het woord dialoog vliegt je de laatste tijd om de oren.

Maar het voeren van een dialoog als competentie is

nog niet verankerd in het onderwijs. Onder leiding van

Daan Andriessen, lector Intellectual Capital bij de

Hogeschool, werkte ik mee aan een onderzoek naar de

kernkwaliteiten van een kenniswerker. De dialoog

bleek nauwelijks te worden ingezet. 

HOE KOMT DAT? 

Het debat en de daarbij behorende competenties heb-

ben mede door de media grote bekendheid gekregen.

Ook onder studenten is het debat vaak populair. De

dialoog als methode om samen kennis te ontwikkelen

is nog enigszins onbekend terrein. 
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‘Als niemand luistert naar niemand,

vallen er doden in plaats van 

woorden.’

Met deze woorden opende 

één van de gespreksleiders 

een van de dialoogtafels.

OVERIJSSEL

GROEISPURT

De Dag van de Dialoog doet het goed in Overijssel.

Werd de dag in 2006 alleen nog in Hengelo georgani-

seerd, in 2007 deden er acht steden mee en in 2008

zijn dat er maar liefst elf. De eerste ‘provinciale’ Dag

van de Dialoog is een feit. Hoe is dat zo gekomen?

Eddy Oude Wesselink, de provinciale projectleider

van de Dag van de Dialoog Overijssel, vertelt hierover.

‘Van meet af aan hadden we al de ambitie om een pro-

vinciale Dag van de Dialoog te organiseren. Maar om

niet meteen in allerlei valkuilen te stappen, wilden we

eerst proefdraaien. In Hengelo ontdekten we het hoe

en wat van zo’n project. We merkten wat lastig zou

worden en wat als vanzelfsprekend zou gaan.’

Hij vervolgt: ‘Vervolgens hebben we in 2007 mensen

van verschillende organisaties uit verschillende ste-

den laten meehelpen in de organisatie. Deze steden

konden dit jaar de Dag van de Dialoog vrijwel zelfstan-

dig coördineren, zo konden wij ons op de nieuwe ste-

den richten. Doordat we met een groot aantal provin-

ciale partijen de Dag van de Dialoog in Overijssel

coördineren, konden we goed kijken welke organisatie

in welke stad de meeste contacten heeft. Hierdoor

werd het mogelijk nieuwe steden de steun te bieden

die ze nodig hadden bij de start, terwijl er tegelijker-

tijd ruimte bleef om de ‘oude’ steden ook te kunnen

begeleiden, indien nodig.’

BIJZONDER

‘Dit jaar wilden we proberen de verschillende gemeen-

De dialoog mist de boot niet!
Het begon allemaal in Hengelo. Meer en meer zagen ze daar Nederland veranderen in een land van gespierde

taal en korte lontjes. Fier overeind bleven de kernbegrippen meedoen, burgerschap en solidariteit. Gemakkelijk

toe te passen wanneer mensen elkaar ontmoeten in dezelfde school, voetbalclub, kerk of vakbond. Maar moei-

lijk als levensopvattingen niet met elkaar in overeenstemming zijn. Met de drie begrippen in het achterhoofd

omarmde Hengelo het idee van de Rotterdamse Dag van de Dialoog. Zeven tafels en vijfenzestig deelnemers

waren het resultaat. 

ten meer betrokkenheid te geven bij de Dag van de

Dialoog,’ vertelt Oude Wesselink. ‘We bedachten dat

het leuk zou zijn om ze als gastvrouw of gastheer in de

steden te laten optreden. We wilden in zoveel moge-

lijk gemeentehuizen tafels organiseren.’ Waarom?

‘Vorig jaar was van een aantal steden de slotactivitei-

ten in het gemeentehuis. Als ware het een toetje. Erg

leuk, maar niet zo zichtbaar. Niet alle deelnemers en

organisatoren komen op zo’n slotbijeenkomst af.

Bovendien zijn de gehele dag veel mensen op veel ver-

schillende plekken tegelijkertijd met elkaar in dia-

loog. Leuk om dat ook in de gemeentehuizen waar te

kunnen maken.’ Tevreden? ‘Jazeker. Het werd een

groot succes. We hadden op zo’n 125 tot 150 mensen

gehoopt per gemeentehuis, in Hengelo kwamen er

zelfs 300 mensen.’

WARM HART VAN GEDEPUTEERDE 

Het startsein voor de Dag van de Dialoog in 2007 werd

gegeven door gedeputeerde Gert Ranter, die onder

andere jeugdbeleid, sociale infrastructuur en evene-

mentenbeleid in zijn portefeuille heeft. Op de boot die

over de IJssel van Deventer naar Zutphen voer, droeg

hij de organisatoren een warm hart toe voor het tot

stand brengen van dit unieke initiatief. Verder bena-

drukte hij dat, om tot vreedzame oplossingen te

komen, er altijd voor de weg van de dialoog gekozen

moet worden.

Het motto van de openingsboottocht was: de dialoog

mist de boot niet! Velen hadden de boot dan ook niet

Mede daarom is juist de Dag van de Dialoog een inte-

ressant evenement voor de Hogeschool om bij aan te

haken. De studenten, maar ook docenten het verschil

laten ervaren tussen debat en dialoog, vind ik belang-

rijk. De techniek van het leren luisteren en samen tot

nieuwe inzichten komen, beheerst lang niet iedereen. 

De studenten worden getraind in het voeren én in het

begeleiden van de dialoog. Dat maakt het aantrekke-

lijk voor ze. Hogeschool INHOLLAND deed in 2007

voor het eerst mee aan de dag. Wij hebben de studen-

ten actief betrokken in de organisatie van de dag op

school. Wie wil je aan tafel? Met wie wil je als student

graag in gesprek?

Daarnaast spelen wij met het idee om de dialoog als

gespreksmethode of gesprekstechniek op te nemen in

de  module communicatievaardigheden. Maar ook de

vrije keuzeruimte van studenten biedt perspectieven

om hen met de dialoog te laten experimenteren. 

Als hogeschool vinden wij het belangrijk dat niet

alleen onze studenten tafels organiseren, maar dat zij

ook de stad in trekken en bij tafels van andere aan-

schuiven. Het verruimt niet alleen hun blik, maar ook

hun netwerk. Daarnaast halen we de buitenwereld

graag binnen. Het is goed als een buurtregisseur, een

agent of een bakker zo nu en dan een kijkje komt

nemen op school en kennis maakt met studenten en

docenten.  

Als je een school wilt betrekken bij een initiatief als

dit, is het de kunst om iemand te vinden die er voor

gaat. Ga te rade bij een bekende, iemand waarvan je

weet dat hij of zij openstaat voor nieuwe dingen en

met je mee wil denken. Het kan ook lonen om direct

hoog in te steken, zodat je commitment van de direc-

tie krijgt. Deze weet vaak de juiste enthousiasteling te

vinden. De insteek zoals jullie die zelf ooit hebben

gekozen, door via filosofiedocenten studenten te

bereiken, lijkt me ook bijzonder waardevol. 

De dialoog is een eenvoudig concept, maar het creë-

ren van draagvlak en het organiseren en inbedden van

de Dag van de Dialoog, vergt het een en ander van de

betrokkenen. Een tip die ik wil geven is om duidelijk

aan te geven wat er verwacht wordt. Dan weet men

waar ze ja of nee op kunnen zeggen.

036

Als directeur van Art.1 in Rotterdam

gaf Marcel Kreuger in 2005 een 

presentatie aan zijn collega’s in

Hengelo. Hij vertelde over de

Rotterdamse Dag van de Dialoog.

Art.1 Overijssel, toen nog Anti

Discriminatie Bureau (ADB), zag

gelijk de kans en besloot in Hengelo

proef te draaien met de Dag van de

Dialoog. Zo zijn in veel steden in

Overijssel antidiscriminatiebureaus

initiatiefnemer geworden van de

lokale Dag van de Dialoog. Net als

voor alle andere initiatiefnemers is

het vervolgens een uitdaging om

andere partijen in de gemeente 

en de provincie te betrekken 

om samen de Dag van de Dialoog 

te organiseren.

De Dag van de Dialoog kan het

noaberschap, ofwel burenhulp, een

duwtje in de rug geven, denkt

Antek Olszanowski, directeur van

Art.1 in Overijssel. ‘De dialoog

brengt de ontmoeting tot stand.

Het is als een olievlekje dat we in

de vijver laten vallen. De rest van

het jaar hopen we op 

uitbreiding.’
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gemist. Zo’n tachtig mensen vormden het zeer

gemengde publiek. Zo waren er onder de dialoogvoer-

ders gasten uit Ghana, Marokko, Suriname, Turkije, de

Nederlandse Antillen, Syrië en Nederland. Een keur

van culturele diversiteit waarbij de dialoog zorgde

voor eenheid.

In vogelvlucht
langs de 
Dag van de
Dialoog in 
de provincie
Overijssel
ALMELO - 2008 - EEN PROGRAMMA

HET PROGRAMMA VAN DE DAG VAN DE 

DIALOOG ALMELO 2008 IN HET STADHUIS

17:15: opening door wethouder Schouten 

17:20: inleidende verhalen over 

ervaringen in en met Almelo

17:40: de 1e dialoogronde (Erbij horen)

starten

18:30 - 19.30: gezamenlijke maaltijd

19:30: 2e ronde van de dialoog

20:30: afsluitingsbijeenkomst in de 

bibliotheek met o.a. Nihad

Hrsutanbejovic (klassieke a

ccordeonist), een Turkse 

dansgroep en een terugkoppeling

van de dialooggesprekken

DEVENTER - 2008 - 

EEN THEMA UITGEWERKT

Wat betekent voor jou erbij horen in de stad? 

Hoe beleef je erbij horen in Deventer?

Wat doe je eraan of wat zou je eraan kunnen 

doen om je thuis te voelen? 

Kan liefde niet mensen binden van verschillende

leeftijden, afkomst, cultuur, geloof etc.?

Met behulp van deze vragen verkenden de 

deelnemers uit Deventer met elkaar het thema

Erbij horen, is alles liefde?

HENGELO - 2007 - DE TOEKOMST IS BEGONNEN

zestien miljoen mensen op een klein stukje land

en een veelheid aan culturen kleurt het land, kleurt het land

zestien miljoen mensen met de vraag waar gaan we heen?

en een wens voor een toekomst met respect voor iedereen

refrein: de toekomst is begonnen voor mij en ook voor jou

voor ieder meisje, elke jongen, voor elke man en vrouw

een toekomst voor ons allen, voor iedereen een deel

en die toekomst is multicultureel, multicultureel

we willen samen leven zonder onderscheid

we willen samen streven naar saamhorigheid

naar een toekomst voor ons allen in onze maatschappij

en die toekomst, die toekomst, die toekomst maken wij

refrein: de toekomst is begonnen voor mij en ook voor jou

voor ieder meisje, elke jongen, voor elke man en vrouw

een toekomst voor ons allen, voor iedereen een deel

en die toekomst is multicultureel, multicultureel

geef iedereen de ruimte, geef iedereen de kans

om zich te kunnen uiten in muziek en zang en dans

want al onze verschillen leiden op den duur

naar een kleurrijke toekomst, een kleurrijke cultuur

refrein: de toekomst is begonnen voor mij en ook voor jou

voor ieder meisje, elke jongen, voor elke man en vrouw

een toekomst voor ons allen, voor iedereen een deel

en die toekomst is multicultureel, multicultureel

elke stad wil een centrum, elk dorp wil een plein

om elkaar te ontmoeten, om daar samen te zijn

om elkaar te begroeten met eigen kleur en taal

voor een kleurrijke toekomst voor ons allemaal

refrein: de toekomst is begonnen voor mij en ook voor jou

voor ieder meisje, elke jongen, voor elke man en vrouw

een toekomst voor ons allen, voor iedereen een deel

en die toekomst is multicultureel, multicultureel

Wouter Muller, 2007

TIP

Overijssel maakt onderscheid 

in het voorbereiden van tafel-

organisatoren en gespreksleiders. 

De taken zijn heel verschillend. 

De gespreksleider moet het thema 

en de dialoogmethodiek goed in 

de vingers hebben terwijl de tafel-

organisator met praktische dingen

bezig is. Afstemming tussen die

twee, bijvoorbeeld over de tijden

waarop het eten geserveerd wordt,

is aan te raden. Anders wordt het

gesprek misschien op een onhan-

dig moment onderbroken.

TRAINING VAN TRAINERS EN

GESPREKSLEIDERS

Op 27 februari 2008 werd in de

Centrummoskee aan de Smyrna-

dwarsstraat 2 te Deventer door

Sigrun Scheve en Olga Plokhooij,

de nationale coördinatoren van de

Dag van de Dialoog, een training

gegeven aan mensen die in te 

toekomst zelf de gespreksleiders 

in Overijssel willen gaan trainen. 

De training was kort en bondig 

en werd door de deelnemers zeer

positief gewaardeerd. Het was 

voor de nationale coördinatie 

een pilot training om te kijken 

hoe de kennis en ervaring met 

het trainen van gesprekslei-

ders lokaal kan worden 

overgedragen.

DEEL UIT HET PERSBERICHT 

VAN 2 JUNI 2007

Duizend deelnemers in acht

gemeenten gaan in gesprek over

‘Erbij horen’ Overijsselse Dag van

de Dialoog steekt van wal

DEVENTER - Ruim zeventig mensen

uit heel Overijssel hebben op

zaterdag 2 juni de provinciale Dag

van de Dialoog ten doop gehouden.

Tijdens een boottocht over de

IJssel kregen zij een voorproefje

van de unieke gebeurtenis die 

acht gemeenten de komende

weken te wachten staat: honderden

Overijsselaars gaan dan dialoog-

gesprekken aan over het thema

‘Erbij horen’. Deelnemende organi-

saties die een dialoogtafel aan-

bieden blijken uit alle hoeken 

van de samenleving te komen. 

Zo nemen er veel levensbeschou-

welijke instellingen deel vanuit

christelijke, islamitische en 

humanistische zijde, maar ook

organisaties als het COC, Amnesty

International, de Politie, lokale

culturele- en welzijnsinstellingen

en jongerenorganisaties. De pro-

vinciale organisatie is in handen

van het Anti Discriminatie Bureau

Overijssel, COS Overijssel, het

Maatschappelijk Activeringswerk

(Dienstencentrum PKN, IMAO,

Humanitas, KCWO) en 

VariYa.

De kracht van muziek

Een interview met Wouter Muller, die een lied voordroeg op de Dag van de Dialoog

Wouter Muller werkt als stafmedewerker bij welzijnsorganisatie Scala in Hengelo. Tegelijkertijd is hij muzikant,

tekstschrijver en componist. Hij woont in Enschede en is geboren in Bandoeng, West Java. Zijn Indische afkomst

is een grote inspiratiebron voor zijn muzikale werk maar hij bezingt ook universele thema’s als liefde en verlies. 

‘Het is onafwendbaar dat we, net als nu, in de toe-

komst met veel verschillende culturen te maken zullen

hebben. Hoe je het ook wendt of keert, de toekomst is

multicultureel. Het valt mij steeds meer op dat het

integratiedebat of het interculturele debat, hoe je het

wilt noemen, harder en harder wordt. Er wordt veel

geschreeuwd en minder geluisterd. Bij Scala zorgen

wij ervoor dat er activiteiten zijn waarin ontmoetin-

gen kunnen plaatsvinden tussen mensen, wijken en

buurten.

‘Als muzikant vertel ik verhalen en breng ik mensen

samen. De officiële aanleiding voor het schrijven van

mijn lied De Toekomst was de opening van de multi-

culturele markt in Enschede. Ik zong het ook op de

Dag van de Dialoog. Een grote inspiratiebron voor het

lied is Geert Wilders. Ik krijg steeds vaker het gevoel

dat wat wij stapje voor stapje opbouwen, mensen

zoals hij in korte tijd volledig weten stuk te maken.

Natuurlijk schrijf ik dan geen anti-Wilders lied, maar

ik heb wel een boodschap: een goede dialoog neemt

vooroordelen weg en brengt daar iets anders voor in

de plaats.’ 

DE KRACHT VAN MUZIEK 

‘Van alle cultuurvormen die ik ken, is muziek de meest

laagdrempelige en toegankelijke manier om elkaar te

leren kennen. Muziek, de klanken, de zang; het voegt

zo veel meer toe aan een tekst. Ik ben ervan overtuigd

dat muziek mensen verbindt. Muziek kan dat, dat is de

kracht van muziek. Als een koor samen een lied zingt,

gebeurt er veel meer dan zestig mannen en vrouwen

die samen zingen. Er ontstaat iets magisch. Met

muziek kun je echte gevoelens overbrengen. Ook een

goede dialoog blijft bij woorden en uitwisseling van

ervaringen. Dat is geweldig, maar de juiste muziek

kan daar iets aan toevoegen. Het is niet alleen een

sfeermaker maar het brengt mensen ook in een

bepaalde stemming. Bijvoorbeeld een gevoel van ver-

trouwen. Dat kan de inhoud van de dialoog dan weer

versterken. Tijdens de Dag van de Dialoog tref je veel

mensen van goede wil die iets van een ander te weten

willen komen. In iedere mens zit een beetje natuurlij-

ke nieuwsgierigheid. Als wij dat met Scala en

ikzelf met mijn muziek,

door een lied

en een goed

georganiseerde

Dag van de

Dialoog kunnen

prikkelen dan is

dat geweldig.’ 
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TIP

Het is erg belangrijk om als provin-

ciale coördinator op twee niveaus

te werken. Om te beginnen is het

goed om een aantal organisaties

die provinciebreed werken zo

enthousiast te maken, dat ze zich

willen committeren aan de Dag van

de Dialoog. Zo creëer je meteen

een sterk netwerk voor de gehele

provincie. Samen kun je dan de kar

trekken en op zoek gaan naar loka-

le organisaties die willen meedoen.

Vervolgens is het van belang om in

elke stad een organisatie te vinden

die lokaal die kar trekt. Zeker in de

eerste twee jaren heb je per stad

een aantal zeer enthousiaste mede-

werkers nodig. Als centrale provin-

ciale organisatie kun je hoogstens

vijf of zes steden begeleiden 

zonder deze steun. Hoe eerder 

je decentraal goed aan de 

slag bent, hoe meer je er 

als centrale organisatie uit 

kunt halen.

Alle thema’s
op een rij

Eddy Oude Wesselink, provinciale projectleider van

de Dag van de Dialoog Overijssel, vertelt over het

steeds terugkerende ‘erbij horen’ in de thema’s van de

steden: ‘We hebben de steden meegegeven dat ‘erbij

horen’ een uitnodigend thema is voor een goed dia-

looggesprek. Daarbij hebben we ze wel uitgedaagd

vooral te experimenteren met het thema en de bijbe-

horende vragen. Ga maar oefenen met je gesprekslei-

ders. Daarmee sla je twee vliegen in één klap. Op de

eerste plaats creëer je zo voor de gespreksleiders de

kans om te oefenen met de gevoelens en gedachten

die een thema losmaakt. Tegelijkertijd kun je als

plaatselijke organisatie meteen ontdekken wat er pre-

cies leeft in een stad, wat werkt en wat niet. Zo zijn er

per stad toch kleine nuanceverschillen ontstaan in de

thema’s en dat is goed. Ik ben er groot voorstander

van om steeds opnieuw te oefenen met de thematiek.

Een goed concept is een fijne basis, maar je moet elk

jaar stilstaan bij de eventuele verbeterpunten.’

Almelo: Erbij horen in Almelo, 

de stad waar u woont

Deventer: Erbij horen, is alles Liefde?

Enschede: Erbij horen in Enschede, 

de stad waar u woont

Hengelo: Erbij horen

Kampen: Erbij horen, word ik 

geaccepteerd zoals ik ben?

Oldenzaal: Erbij horen

Raalte: Jezelf blijven en erbij horen, 

kan dat?

Rijssen: Erbij horen

Steenwijk: Erbij horen

Zwartewaterland: Erbij horen

Zwolle: Erbij horen in de stad 

waar u woont

RAALTE - 2007 - EEN REACTIE

Ellen Overesch van VluchtelingenWerk

Raalte zegt over de Dag van de Dialoog

2007: ‘Dit initiatief is bedoeld om diverse

groepen in de maatschappij naar elkaar te

laten luisteren. Bijvoorbeeld mantel-

zorgers, mensen en cliënten uit de 

psychiatrie, vluchtelingen, ouderen; heel

breed. Door met elkaar te praten en

elkaar te leren kennen, ontstaat meer

begrip voor elkaar.’

Het thema van deze eerste Dag van de Dialoog is ‘Erbij

horen’. Nieuwe contacten kunnen leiden tot nieuwe

inzichten en dat is precies de bedoeling van deze Dag

van de Dialoog. Er wordt dan ook nadrukkelijk op

gewezen dat een dialoog geen discussie is. Het is niet

de bedoeling dat er standpunten verdedigd worden,

wel dat naar elkaars opvattingen wordt geluisterd. De

bijeenkomst begint met een welkomstwoord door wet-

houder H. ter Keurst. Daarna is er een gezamenlijke

maaltijd met tafelgesprekken. Tussendoor zijn er

optredens van de rapper Zukarn.

ZWOLLE - 2007 - EEN TAFELVERSLAG

Cecile Bramer, een gespreksleider, beschrijft beel-

dend hoe de dialoog aan de tafel in de Ulu moskee

ging: ‘7 juni. Dag van de Dialoog. En een dag van nieu-

we ervaringen. Onze gespreksgroep bestaat uit elf

mensen. Een aantal daarvan heeft ervaring met dia-

looggesprekken, voor anderen is dit de eerste keer. De

locatie, de Ulu Moskee, is voor de helft van de groep

een vertrouwde plek, sommigen komen er zelfs dage-

lijks meerdere keren. Voor de rest van de aanwezigen

is het toch wel bijzonder: voor niet-moslims is het niet

zo vanzelfsprekend ongenodigd een moskee binnen te

lopen. Toch voelt iedereen zich welkom door het zeer

gastvrije onthaal en het bestuur van de moskee nodigt

ons uit ook in de toekomst vaker binnen te komen. Het

begin van de bijeenkomst verloopt wat rommelig en

moeizaam: er is wat onduidelijkheid over wie er komt

en wanneer. Ook is het even zoeken naar hoe je de dia-

loog met elkaar voert, want dat is niet zo vanzelfspre-

kend als het lijkt. Als echter het - overigens heerlijke -

eten op tafel komt wordt de sfeer meer ontspannen en

Eerste Dag van de Dialoog met 
gezamenlijke maaltijd inwoners
RIJSSEN - Ook de gemeente Rijssen-Holten haakt in op het landelijke initiatief Dag van de Dialoog. In het Parkgebouw

is morgen van 17.00 tot 21.00 uur een bijeenkomst waarop allochtone en autochtone inwoners elkaar treffen.

beginnen geleidelijk aan de gesprekken de vorm te

krijgen van dialogen. Uiteindelijk wordt er een groot

aantal onderwerpen besproken en vanuit diverse

gezichtspunten toegelicht. Thema’s die aan de orde

komen zijn o.a. de verschillen tussen allochtonen en

autochtonen, de groepen waar je bij wilt horen of juist

niet, je eigen verantwoordelijkheid nemen en het

bevorderen van dialogen en samenwerking in de wij-

ken. Wat me raakte waren een aantal uitspraken die

over tafel kwamen. Ik heb ze nog even opgeschreven: 

Het vergt tijd om ergens bij te horen

Iedere generatie zal weer bij zichzelf moeten beginnen

Iedereen hoort bij meerdere groepen

Niets is automatisch

Eerlijk zijn is essentieel

Soms wil je niet bij een bepaalde groep horen

Mensen zoeken steeds weer nieuwe verschillen

Voor acceptatie moet je bij de opvoeding beginnen

Erbij horen begint bij jezelf

De omgeving is belangrijk, je vormt zelf ook de omgeving

voor anderen

Het gaat om mensen

Om de samenleving te laten groeien, moet je je soms erg

inspannen

Hoe leer je open te staan voor een ander?

Mijn conclusie: de Dag van de Dialoog mag van mij in

Zwolle een vervolg krijgen, zeker op grotere schaal. Ik

heb gemerkt dat de dialoog niet alleen gaat om het

vertellen van je standpunt, maar vooral om het luiste-

ren naar de standpunten van de ander, met de intentie

die ander te begrijpen.’

DE GROEISPURT VAN DE DAG 

VAN DE DIALOOG IN PROVINCIE

OVERIJSSEL

2006

Hengelo

2007

Almelo

Deventer

Enschede

Hengelo

Kampen

Oldenzaal

Raalte

Zwolle

2008

Almelo

Deventer

Enschede

Hengelo

Kampen

Oldenzaal

Raalte

Rijssen

Steenwijk

Zwartewaterland

Zwolle

Rijssen - 2008 - In de media - geplaatst: 4-6-2008, 06:52 door TCTubantia - (http://www.rijssen.tctubantia.nl)

Ik ben er groot 

voorstander van 

om steeds opnieuw 

te oefenen met 

de thematiek.
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ROTTERDAM

Hoe het in Rotterdam begon 

Tijdens de Dag van de Dialoog zouden mensen in

Rotterdam de mogelijkheid krijgen elkaar te ontmoe-

ten in gevarieerd samengestelde groepen aan over de

stad verspreide tafels. De eerste editie vond plaats op

zaterdag 12 oktober 2002. Het evenement bleek 

dusdanig succesvol dat andere steden snel volgden.

Onder meer Amsterdam, Schiedam en zelfs Berlijn

namen het Rotterdamse initiatief over. 

MET ELKAAR, VOOR ELKAAR

Vanaf het begin was duidelijk dat de dag alleen een

succes kon worden als iedereen eraan zou bijdragen

en met elkaar de verantwoordelijkheid zou nemen.

Daarom werd de organisatie van de dag niet onderge-

bracht bij een van deelnemers aan het platform en 

verdiende geen van de organisaties geld aan de Dag

van de Dialoog. Deze werkwijze is fundamenteel voor

de Rotterdamse organisatie. We doen het met z’n allen

of we doen het niet, is de achterliggende gedachte. 

De lijnen werden (en worden) uitgezet door het 

platform De Dialoog, een samenwerkingsverband van

organisaties en individuen. In het enthousiasme voor

de dag wordt wel eens over het hoofd gezien dat er

ook erg veel werk moet worden verricht: pr, tafels

organiseren, deelnemers verdelen, evalueren et 

cetera. Een tijdelijk projectbureau zorgt elk jaar voor

de organisatorische werkzaamheden. Verder is er een

aparte stichting opgericht, met een bestuur dat de

dagelijkse bestuurszaken voor haar rekening neemt.

Belangrijk is ook de opstelling van de gemeente.

Vanaf het begin heeft de gemeente Rotterdam de rol

van het platform benadrukt en ondersteund. De

gemeente maakt de Dag van de Dialoog financieel

mogelijk. Zij betaalt de kosten voor pr en voor het 

projectbureau. De platformleden zijn zelf verantwoor-

delijk voor hun inzet. 

ENTHOUSIASME

Vanaf de eerste editie in 2002 bleek de Dag van de

Dialoog een enorm succes. Het aantal tafels steeg van

negentig in 2002 tot tweehonderdtien in 2007. Deze

stijging heeft mede te maken met de enthousiaste

reacties van deelnemers aan eerdere edities. Mensen

ervaren de gesprekken over het algemeen als bijzon-

der plezierig en leerzaam. 

Rotterdam is de uitvinder van de Dag van de Dialoog. Het idee kwam voort uit een maatschappelijk ongenoegen

over de vervreemding tussen bevolkingsgroepen. Vooral na de aanslagen van 11 september 2001.

Maatschappelijke en levensbeschouwelijke organisaties en verontruste burgers staken de koppen bij elkaar.

Dankzij de inspirerende aanwezigheid van Roos Nabben van de Brahma Kumaris Spirituele Akademie, ontstond

zo de Dag van de Dialoog. 

OVERIJSSEL

REACTIES UIT 2007

Verzorgingshuis De Leeuwenhoek:

‘De tafelgasten vonden het zinvol

om mee te doen aan de Dag van de

Dialoog. Bovendien is het gewoon

gezellig om op deze manier eens 

te praten met elkaar. Juist in het

weekend, dat toch al zolang duurt.’ 

Rabobank: ‘Naast het leren kennen

van verschillende mensen was de

openheid van de deelnemers een

openbaring. De dialoog is een 

prettige omgangsvorm, het zal ook

eens in een werkoverleg toegepast

worden. Actiepunten hoefden er

niet uit te komen, we hebben

besloten om gewoon vaker 

gedachten uit te wisselen.’ 

Een deelneemster uit de wijk het

Oude Noorden: ‘Ik heb genoten 

van de rust en de ruimte, dat we

niet werden afgeleid en dat ieder

aan zijn trekken kon komen. En al

dat lekkere Hindoestaanse 

eten, het was heerlijk.’ 

‘Dialoog is niet iets vanzelf-

sprekends. Voor een respectvolle

samenleving moeten we continu 

de weg van de dialoog zoeken. 

Dit initiatief is zeker herhaalbaar.

WETHOUDER KNOL TIJDENS DE 

SLOTBIJEENKOMST VAN 2007 IN 

HET STADHUIS VAN ZWOLLE.

‘Acht vrouwen - acht ingrediënten

voor een heerlijke soep.’

DE DAMES DIE IN HET INTERNATIONAAL

VROUWENCENTRUM 

BIJEENKWAMEN IN 2007.

Twentsche Courant Tubantia, 
02-03-2006
Aan tafel met andermans waarden, helden en

idealen

HENGELO - Moslim of atheïst, Turk of Tukker,

drs. of stratenmaker; de overeenkomsten zijn

groter dan de verschillen. Maar dat blijkt pas in

persoonlijke gesprekken. Daar zijn ze bij het Anti

Discriminatie Bureau (ADB) Overijssel, de Raad

van Kerken en het Katholiek Centrum voor

Welzijnsbevordering Overijssel (KCWO) heilig

van overtuigd. Ze houden daarom donderdag 23

maart voor de tweede keer de ‘Dag van de

Dialoog’. De bedoeling is om mensen van diver-

se pluimage bij elkaar aan tafel te zetten om ze,

onder het genot van lekker eten, aan het praten

te krijgen over wie hun helden en wat hun

idealen zijn en waar ze zich bij thuis voelen om

zo te appelleren aan de onderlinge solidariteit.

‘We hopen op een aha-erlebnis’, aldus A.

Olszanowski van het ADB. ‘Als mensen elkaar

het achterste van de tong durven laten zien, zul-

len ze zien dat de overeenkomsten groter zijn

dan ze denken.’ E. Oude Wesselink van KCWO:

‘Je komt dan sneller tot elkaar dan wanneer je in

gesprekken alleen boven de wenkbrauwen blijft.’

De maaltijden worden geserveerd van 17.00 tot

19.00 uur op zes locaties, voor groepen van onge-

veer acht personen. Die plekken zijn: de

Mariakerk, de Ayasofia moskee, de

Lambertusbasiliek, welzijnsinstelling Scala, het

politiebureau en het kantoor Woonpartners van

de woonstichtingen aan de Marskant. Daarna is

er vanaf 19.30 uur een gezamenlijke bijeenkomst

in het stadhuis. De theatergroep Op Afroep gaat

dan, via improvisaties, in op wat er tijdens de

maaltijden is besproken.

Vorig jaar werd ook al gepoogd Hengeloërs op

dezelfde manier aan tafel te krijgen. Dat ging uit-

eindelijk niet door. ‘Het was vlak na Pasen en we

waren te laat begonnen met mensen uit te nodi-

gen’, legt Oude Wesselink uit. De gezamenlijke

bijeenkomst ging wel door en was volgens hem

een succes. ‘Niet dat er heel concrete dingen uit

voortkwamen, maar het stimuleerde mensen

wel. Een persoon heeft laten weten dat hij sinds-

dien altijd zijn buurman groet. Daar begint het

mee.’

Om het initiatief, vier jaar geleden ontstaan in

Rotterdam ten tijde van Fortuyn, verder te ver-

spreiden, houden de instellingen donderdag 20

april een studiedag. Die wordt gehouden op

diverse plekken in Deventer en is bedoeld voor

professionals en vrijwilligers uit het kader van

lokale en provinciale organisaties.

‘In het enthousiasme

voor de dag wordt wel

eens over het hoofd

gezien dat er ook 

erg veel werk moet

worden verricht.’
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Geen slotbijeenkomst meer

WEL EEN KICK OFF

Rotterdam klaagt niet over belangstelling voor de Dag

van de Dialoog, maar toch ontbreken er elk jaar weer

interessante doelgroepen. Om die reden is er de 

laatste jaren een kick off bijeenkomst in het stadhuis.

De afgelopen jaren was er speciaal aandacht voor

woningcorporaties, bedrijven en scholen. Vertegen-

woordigers werden uitgenodigd om, in aanwezigheid

van leden van het college van B en W, kennis te maken

met de Dag van de Dialoog. Het platform verwacht dat

deze mensen hun enthousiasme overdragen op de 

collega’s binnen de sector. Een bijkomend effect is dat

de pers enthousiast aandacht besteed aan deze 

startbijeenkomst. 

NIEUWE INVALSHOEKEN

De Dag van de Dialoog gaat niet meer alleen om de

dag zelf. Organisaties en individuen krijgen nadruk-

kelijk de uitnodiging om de methodiek door het jaar

heen zelf te hanteren. De platformleden werken 

continu aan vernieuwing van de methodiek. Voor een

speciale jongerendialoog werden de vragen minder

algemeen gemaakt en het thema werd naar de directe

leefwereld van de jongeren gehaald. Een ander voor-

beeld is de dialoogcyclus ‘Laat van je Horen’, waarbij

vrouwen met verschillende culturele achtergronden

meningen of ideeën uitwisselen. 

Tijdens de dialoogbijeenkomsten in Rotterdam is ook

gelegenheid om in gesprek te gaan met een politicus

of belanghebbende. In juni 2007 waren de Turkse

vrouwen van de Rotterdamse wijk Pendrecht aan de

beurt om hun mening te laten horen. Onder het genot

van een uitgebreid Turks ontbijt kwamen de onder-

werpen integratie met behoud van eigen cultuur, en

veiligheid op straat en contact met de wijkagent aan

de orde. De dialooggesprekken leverden direct 

resultaat op. De vrouwen gaan hun wijken opfleuren

en ontmoeten daarbij hun wijkagent. 

In april 2008 tot slot gingen vaders met verschillende

achtergronden met elkaar in gesprek in buurtcentrum

Schiemond. Het thema was Opgroeien in Schiemond.

Jonge vaders met veel vragen spraken met doorgewin-

terde vaders over de opvoeding en over het beste 

willen voor je kinderen. 

ONDERHOUD 

De methodiek als zodanig vraagt ook om ‘onderhoud’.

Steeds meer aandacht is er in Rotterdam voor de 

training van gespreksleiders. Gespreksleiders mogen

alleen een dialooggesprek leiden als ze deze training

hebben gevolgd. De training is de afgelopen jaren

steeds verder verbeterd. Ook is het trainingsaanbod

uitgebreid: er zijn nu trainingen voor beginnende en

voor ervaren gespreksleiders. 

De meeste leden van het platform hebben al enige

ervaring met de Dag van de Dialoog. Toch is het elk

jaar weer moeilijk om een goed thema te vinden en de

daarbij behorende vragen te bedenken. Daarom orga-

niseert het Rotterdamse platform elk jaar een aantal

proeftafels. Platformleden, vrienden en bekenden tes-

ten dan de bruikbaarheid van een thema en de vragen.

DIALOOG AWARD

Als je zes jaar bestaat, komen er mensen en organisa-

ties ‘bovendrijven’ die heel erg belangrijk zijn

geweest. In 2007 is besloten om een Dialoog Award

uit te reiken aan deze mensen. Er zijn inmiddels twee

awards toegekend. Burgemeester Ivo Opstelten ont-

ving een award omdat hij aan de wieg stond van de

eerste Dag van de Dialoog en zich bijzonder actief

heeft ingezet om anderen enthousiast te maken. De

tweede award was voor Roos Nabben, omdat zij als

het ware de inhoudelijk grondlegger is van de Dag van

de Dialoog en bleef hameren op de kwaliteit van de

gesprekken. 

DOEL BEREIKT?

Vanaf het begin hebben de initiatiefnemers zich

bescheiden doelen gesteld. Geen grote woorden, geen

langdurige trajecten. De Rotterdamse Dag van de

Dialoog nodigt deelnemers uit elkaar beter te leren

kennen. Met behulp van een gespreksformule en een

thema wisselen Rotterdammers van allerlei pluimage

denkbeelden en ervaringen uit: een goed gesprek in

een prettige ambiance. Meer niet, maar ook zeker niet

minder! 

Zes jaar verder kan de rekening worden opgemaakt.

Heeft de Dag van de Dialoog bijgedragen aan het 

versterken van de sociale cohesie? Is Rotterdam nu

een betere stad? Natuurlijk zijn die vragen niet simpel

te beantwoorden. Wel kunnen we concluderen dat de

afgelopen jaren duizenden Rotterdammers een goed

gesprek met elkaar hebben gehad over maatschap-

pelijk en persoonlijk relevante zaken. 

Iedereen beleeft de Dag van de Dialoog natuurlijk

anders. Voor de een was het simpelweg een leerzaam

gesprek. Sommige gespreksdeelnemers bleven elkaar

na de dag ontmoeten. Weer anderen introduceerden

de dialoog methode in eigen organisatie of bedrijf. De

Rotterdamse organisatoren zijn ervan overtuigd dat

de deelnemers de prettige gesprekservaring ook 

zullen gebruiken in de privé-sfeer. Een leuk bijeffect

was verder dat de platformleden elkaar beter leerden

kennen. Er ontstonden nieuwe samenwerkingsverban-

den en netwerken.

De diversiteit aan de tafels was groot. Natuurlijk 

missen we altijd mensen, maar het opbouwwerk en de

maatschappelijke en levensbeschouwelijke partners

in het platform zijn in staat geweest om hun achterban

te mobiliseren. In een maatschappelijk klimaat waar-

in het lijkt dat de afstand tussen burgers onderling

eerder toe- dan afneemt, kunnen dergelijke ontmoe-

tingen een belangrijke positieve rol vervullen.

MARCEL KREUGER, 

PROJECTBUREAU DAG VAN DE DIALOOG ROTTERDAM.

‘Zonder dialoog 

is alleen de betere

spreker de winnaar.’

De Dag van de Dialoog is voor de organisatoren elk jaar weer een leerproces. Door de jaren is een aantal zaken

aangepast. De eerste jaren eindigde de dag met een grote slotbijeenkomst. Dat gebeurt nu niet 

meer. Het bleek dat de deelnemers niet erg enthousiast waren en het vaak teveel van het goede vonden. Soms

wekte de slotbijeenkomst zelfs ergernis op. De kracht van de Dag van de Dialoog is het persoonlijke gesprek.

Veel mensen vonden het een teleurstelling om daarna in een zaal met veel mensen te moeten 

luisteren naar sprekers op een podium. De laatste jaren is er daarom alleen nog een afsluitende borrel 

voor de gespreksleiders.

POËTISCHE KLANKEN 

Na 11 september 2001 ontstond 

in Rotterdam het Platform de

Dialoog. We beseften dat we als

Rotterdammers te veel langs elkaar

heen leefden en dat we elkaar te

vaak bekeken door de bril van onze

vooroordelen. We wilden dichter

bij elkaar komen door naar elkaar

te luisteren en organiseerden in

2002 de eerste Dag van de

Dialoog. 

Debat en dialoog zijn beide nodig.

Want het debat scherpt de geest 

en de dialoog verzacht het hart. 

Sinds die tijd heb ik aan vele 

dialooggesprekken meegedaan.

Aan één van die tafels vertelde 

een Marokkaanse moeder hoe 

trots ze was op haar dochtertje 

dat in een kinderkoor zong. 

Nu schrijven we samen liedjes. 

Het verschil zit aan de buitenkant;

in ons klinkt dezelfde poëzie.

Arie van der Krogt, beleidsmede-

werker van de gemeente Rotterdam

en van 2002 t/m 2003 

voorzitter van het 

Platform de 

Dialoog.

TIP: KIES EEN POSITIEF THEMA

Annemieke Bakker: ‘Denk goed na

over de keuze voor een thema.

Richt je niet op problemen maar

zorg voor een positief thema dat

uitnodigt om op zoek te gaan naar

het gemeenschappelijke. Geef ook

aandacht aan de vier vragen en

bovenal: test het thema zelf en

benoem de valkuilen. Bedenk 

wat je daar aan zou kunnen 

doen of hoe je daarop zou kunnen

reageren.’

‘Vergelijk het met planten. De dia-

loog moet breed gedragen worden

in een stad. Onkruid groeit snel en

woekert overal, vooral daar waar

het wil woekeren. Één kleurrijke

orchidee staat prachtig in een

mooie pot, maar die verlept 

weer na verloop van tijd’. 

Karin Oppelland en 

Marcel Kreuger
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De wijkpredikant: 
wandelend in dialoog
Waarom zitten als je ook lopen kunt? Dat dacht Peter van Helden, dominee van de protestantse gemeenschap

maar bovenal wijkpredikant van de Rotterdamse wijk Kralingen. Hij is medeoprichter van het platform Kralingen

in Dialoog en actief als platformlid in de grootstedelijke Rotterdamse stichting In Dialoog. In 2007 bedacht hij

de Dialoop: wandelend in dialoog. 

‘Ik voelde dat de Dialoogtafels werkvorm aan het

institutionaliseren was en wilde iets nieuws verzin-

nen. Een alternatief naast de bekende dialoog aan

tafel’, vertelt Peter van Helden. ‘Als ik met iemand wil

bijpraten, doe ik dat graag wandelend. Ik had ook al

eens wandelingen langs gebedshuizen georganiseerd

en dat beviel goed.’ 

DIALOOP

En zo geschiedde. Tijdens de Dag van de Dialoog in

2007 werd er gewandeld in Kralingen. Zo’n 35 wijk-

bewoners en professionals meldden zich aan voor de

Dialoop. Het was niet zomaar een wandeling, de groep

wandelaars kreeg opdrachten mee als: ‘zoek een

medewandelaar die je nog niet kent en maak kennis’.

Van Helden: ‘Vooraan de stoet liep een vaandeldrager

met een prachtige regenboogvlag. Ik ben misschien

een beetje een mafkees, maar dat is toch een geweldig

gezicht, zo’n vredesoptocht door de wijk? Ik dacht: die

vlag gaat mooi mee!’ 

Het thema Luister Nou van de Rotterdamse Dag van de

Dialoog was leidraad voor de gesprekken. Tijdens de

wandeling zorgden een aantal haltes voor nieuwe ken-

nismakingen en gespreksstof. ‘Zo werden de 

wandelaars op de hoek van een winkelstraat ontvan-

gen door winkeliers. In een kort groepsgesprek vertel-

den de winkeliers over het winkelier zijn. De groep

wandelaars vroeg de winkeliers of ze het gevoel had-

den dat er naar ze werd geluisterd’, vertelt Van

Helden. 

STUDENTEN EN DAKLOZEN

Een van de haltes was een straat waarin aan de ene

kant een studentenhuis en aan de andere kant een

opvanghuis voor zwervers en daklozen waren geves-

tigd. ‘Beide huizen hadden een afgevaardigde de

straat op gestuurd waar de groep wandelaars zich had

verzameld. De student en de dakloze gingen met

elkaar in dialoog over wie nu eigenlijk de meeste over-

last veroorzaakte of last had van de ander. Dat werd

een prachtig gesprek, beide partijen hadden het

begrepen. De groep was laaiend enthousiast’, vertelt

dominee Van Helden lachend. 

Met een gewone dialoog aan tafel, ontstaan prachtige

gesprekken, vindt Van Helden. ‘Maar mijn ervaring is

dat bij de Dialoop de drempel lager is. Je hoeft geen

pand in, je hoeft geen deur door, je hoeft geen 

drempel over. Je loopt in een groep door je eigen wijk.

Er ontstaat een groepsgevoel; een groep wandelaars

in hun eigen wijk, maar ook zij die onderweg worden

ontmoet maken al snel deel uit van deze groep.’ Een

mooie wandeling, vindt Peter van Helden. ‘Volgend

jaar weer! Het zou prachtig zijn als anderen dit idee

ook oppakken.’ 

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet…
Soms werkt het, soms werkt het niet. Annemieke Bakker is opbouwwerker bij Stichting Delphi opbouwwerk

Rotterdam Delfshaven. Als actief platformlid in Rotterdam ziet ze steeds weer kansen om de dialoog toe te passen.

Ze organiseert bijvoorbeeld ouder-kind dialogen, de dialoog tijdens de vaderweek en brengt jeugdambassadeurs

met elkaar in gesprek. 

Overlastgevende, portiekhangende, luidruchtige jon-

geren in gesprek met argwanende, in eerste instantie

weinig flexibele gesettelde ouderen. Hoe pak je dat

aan? Bakker weet het: ‘Begin niet direct met elkaar

over het conflict dat zich langzaam maar zeker heeft

opgebouwd. Er moet eerst iets ontstaan. Ik wil ervoor

zorgen dat ze eerst weer iets in elkaar herkennen. Op

het moment dat een van die jongeren met glinstering

in zijn ogen vertelt over zijn moeder die haar rijbewijs

heeft gehaald, zie je de ouderen verzachten. Er zit

minder verwijt in de ogen, de houding wordt toegan-

kelijker.’ 

ALS IK NAAR BUITEN KIJK…

Een ander voorbeeld? ‘Als ik in een straat aan de slag

ga, begin ik met het op laten bloeien van het contact

tussen de bewoners.’ De eerste stap van de dialoog-

methodiek biedt vaak direct openingen. Bakker 

vertaalt de eerste stap van kennismaking naar een cre-

atieve openingsvraag.  ‘Vul de volgende zin aan: als ik

naar buiten kijk, dan zie ik… Ik verwonder me elke

keer weer over de diversiteit aan antwoorden. Mensen

hebben natuurlijk ook letterlijk een ander uizicht op

de straat, maar het zegt ook veel over hoe ze kijken’

aldus Bakker. Vaak geeft dit voldoende 

aanleiding om met elkaar in gesprek te gaan en elkaar

beter te willen leren kennen. 

DIALOOG ALS VOORPORTAAL

Met deze ice-breaker krijgt de professional, die van

buitenaf de straat in loopt,  een kijkje in de keuken

van de bewoners en kan hij of zij zijn eigen kijk

bespreekbaar maken. ‘Ik help de deelnemers vanuit

zichzelf te spreken en ook echt tijd te nemen voor de

vier stappen: kennis maken vanuit het hart en het

hoofd, ervaringen delen, dromen en doen.’ Hoewel ze

een groot liefhebber is van de dialoogmethodiek, ver-

wacht Bakker niet dat een dialoog wonderen verricht.

‘Ik geloof dat je de dialoog niet moet inzetten om een

conflict op te lossen. De dialoog is een voorportaal,

daar moet je eerst doorheen.’ 

ROTTERDAM

GROOTSTEDELIJK GEBABBEL

‘Dialoogtafels creëren wat ik

gespreksruimtes noem. Dit zijn

ruimtes waar mensen weer aanslui-

ting vinden bij hun omgang met de

stad, de stad zoals hij gebouwd en

bedoeld is en dus ook de vreemde

en slecht bewoonbare stad. De stad

die we dagelijks naar onze hand

moeten zetten. Dit naar de hand

zetten gebeurt in de grote metro-

pool op talloze manieren, onder

meer in talrijke verhalen, het ste-

delijk gebabbel in cafés, bij de

kapper, op trams en in alle cellen

en organen van het rijke stedelijke

leven. Dat aanhoudend grootstede-

lijk gebabbel biedt doorgaans wei-

nig handvatten voor een meer

effectieve omgang met de stad. De

dialoogtafels bieden die steun

waarschijnlijk wel. Ze creëren

ruimte voor gesprek - op zich al

een meer effectieve omgang met

de stad - en vaak ruimte voor een

beter begrip van wat er in 

iemands leven gebeurt of 

te gebeuren staat.’ 

Paul Blondeel in Sociale 

integratie … zo doen we dat

ROTTERDAM DOOR DE JAREN HEEN

1e Rotterdamse Dag van de Dialoog

Datum: zaterdag 12 oktober 2002

Thema: ‘Ontmoet een ander en laat

jezelf zien!’

Aantal gesprekstafels: circa 90

Aantal deelnemers: circa 750 

2e Rotterdamse Dag van de Dialoog

Datum: zaterdag 25 oktober 2003

Thema: ‘Respect voor elkaars 

waarden!’

Aantal gesprekstafels: circa 100

Aantal deelnemers: circa 800 

3e Rotterdamse Dag van de Dialoog

Datum: zaterdag 27 november 2004

Thema: ‘Rotterdam Deug(d)t!’

Aantal gesprekstafels: circa 110

Aantal deelnemers: circa 850 

4e Rotterdamse Dag van de Dialoog

Datum: zaterdag 18 juni 2005

Thema: ‘Erbij horen!’

Aantal gesprekstafels: circa 125

Aantal deelnemers: circa 1000 

5e Rotterdamse Dag van de Dialoog

Datum: zaterdag 24 en 25 november

2006

Thema: ‘Gaan voor je stad!’

Aantal gesprekstafels: 187  

Aantal deelnemers: 1450 

6e Rotterdamse Dag van de Dialoog

Datum: vrijdag en zaterdag op 

2 en 3 november

Thema: ‘Luister nou!’.

Aantal gesprekstafels: ruim 210

Aantal deelnemers: 1600

‘De eerste stap van 

de dialoogmethodiek

biedt vaak direct 

openingen.’
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LUISTEREN

‘Als ik je vraag naar mij te luisteren 

en jij begint mij adviezen te geven 

dan doe je niet wat ik je vraag. 

Als ik je vraag naar mij te luisteren 

en jij begint mij te vertellen 

waarom ik iets niet zo moet voelen als ik het voel 

dan neem je mijn gevoelens niet serieus. 

Als ik je vraag naar mij te luisteren 

en jij denkt dat jij iets moet doen om mijn probleem op te lossen 

dan laat je mij in de steek hoe vreemd het ook mag lijken. 

Misschien is dat de reden waarom voor sommige mensen bidden werkt 

omdat God niets terug zegt en hij geen adviezen geeft of probeert om de dingen te regelen. 

Hij luistert alleen maar en vertrouwt erop dat je er zelf wel uitkomt. 

Dus, alsjeblieft, luister alleen maar naar me en probeer me te begrijpen. 

En als je wilt praten wacht dan even en ik beloof je dat ik op mijn beurt naar jou zal luisteren.’

Gedicht van Leo Buscaglia. Een gedicht dat door diverse gespreksleiders werd gebruikt om de

dialoogtafel te openen.

Het Rotterdamse college van B en W doet

elk jaar enthousiast mee aan de Dag van

de Dialoog. Ook veel raadsleden schuiven

aan. Burgemeester Opstel-ten is bereid

gevonden om beschermheer te zijn van de

Rotterdamse Dag van de Dialoog.
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‘Eigenlijk houden we ieder jaar een gezamenlijke

speurtocht naar wat Schiedammers bezighoudt, wat

ze denken, hoe mensen leven en met welke idealen en

wat ze bezielt‘, vertelt Tik Ho Ong van het anti-discri-

minatiebureau RADAR, initiatiefnemer van de

Schiedamse Dag van de Dialoog. Steeds weer probeert

de organisatie goed te kijken naar de Schiedamse con-

text.

‘Een gedegen voorbereidingen is belangrijk’, vertelt

Ong. De dialoogmethode had anders nooit een vaste

voet aan de grond kunnen krijgen in Schiedam. ‘Al tij-

dens de eerste platformvergaderingen paste ik de dia-

loogmethode toe’, stelt Ong. ‘Als voorzitter probeerde

ik iedereen te betrekken. Tijdens diverse rondjes kre-

gen alle platformleden uitgebreid de mogelijkheid om

zijn of haar verwachtingen, wensen of ideeën tot

uiting te brengen.  Hierdoor kost overleg - zeker in de

beginperiode - relatief veel tijd. Aangezien er echter

sprake was van een samenwerking tussen meerdere

organisaties was het belangrijk om voldoende tijd te

steken in het bespreekbaar maken van de mogelijke

verschillen in opvattingen of belangen. Er ontstond

hierdoor meer wederzijds begrip. Het dialoogproces

versterkte ook de samenwerking tussen de diverse

partners.’

Ong wijst erop dat het steeds weer betrekken van

nieuwe partijen en het enthousiast houden van de

reeds betrokkenen veel creativiteit en doorzettings-

vermogen vraagt. Toch is alle moeite niet voor niets.

Uit evaluaties blijkt dat het organiseren van de Dag

van de Dialoog niet genoeg is voor de Schiedammers. 

Speurtocht naar wat ons bindt
De realiteit van een kleine stad als Schiedam is anders dan die van een metropool als Rotterdam of Amsterdam.

Daarom wilde Schiedam het concept niet klakkeloos en zonder eigen bezieling overnemen van Rotterdam. In

2002 startte men in Schiedam zelf met de Dag van de Dialoog.

Bewoners en organisaties hebben behoefte aan meer

activiteiten door het jaar heen. Daarom is er nu, naast

het Platform Schiedamse Dag van de Dialoog, een

werkgroep die het hele jaar actief is: Schiedam in

Dialoog. Sommige organisaties zijn betrokken bij

zowel het stedelijke platform als de werkgroep, zoals

RADAR, woningcorporatie Woonplus en Stichting

Welzijn Schiedam (SWS) wijkwerk. Zowel de werk-

groep als het platform maken dankbaar gebruik van

het netwerk, de publiciteitskanalen, ruimtes en vele

andere faciliteiten van SWS wijkwerk.

DIALOOG OP ÉÉN LOCATIE 
Het Platform Schiedamse Dag van de Dialoog heeft

besloten de dag dit jaar eens heel anders aan te

pakken. In plaats van dialoogtafels verspreid over

Schiedam, is er in 2008 één locatie. Het thema zal

Dromen & Idealen zijn. 

Het platform wil de nadruk leggen op de gezamen-

lijkheid van de dialoog en de verbondenheid van

de Schiedammers. Ergens centraal in Schiedam

gaan daarom tweehonderd mensen in één ruimte

in dialoog. Bussen halen de dialoogvoerders,

gehuld in eigen wijkshirts, op uit hun wijken. De

Dag van de Dialoog gaat om saamhorigheid, om

het gezamenlijk werken aan de saamhorigheid en

de sfeer in de stad. Het plan is om ook één groot

stadsdiner te organiseren. ‘We praten met zijn

allen, we eten met zijn allen’, zegt Jeffrey Davids

van Woonplus. 

De samenstelling van het Platform

Schiedamse Dag van de Dialoog

wisselt elk jaar. Organisaties die

meedoen zijn: Anti-discriminatie-

bureau RADAR, Opbouwwerk

SONOR, Stichting Welzijn

Schiedam, Woonplus Schiedam,

gemeente Schiedam, Politie

Schiedam, Vluchtelingenwerk

Schiedam, Stichting Eigen Werk,

Nederlandse Hervormde Kerk, 

Raad van Kerken Schiedam,

Ouderenwerk NWN, Bibliotheek

Waterweg, Bewonersvereniging

Wonen en Leven, Turkse Vereniging

Schiedam, St. Narcis, St. Epah,

Somalische vereniging, Soedanese

vereniging, Akaram Tamil

Payilakam, Barbaros moskee,

Muradiye moskee en vele anderen. 

De Dag van de Dialoog wordt

mogelijk gemaakt door financiële

bijdragen van: gemeente

Schiedam, Woonplus Schiedam en

startsubsidies voor de eerste drie

jaren door het Oranjefonds en 

het Fonds Schiedam 

Vlaardingen. 
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Full exposure op dialoogbankje 
Eenmaal per jaar een Dag van de Dialoog, dat vinden veel Schiedammers niet genoeg. In een brainstorm bedach-

ten bewoners een dialoogplein, een plek waar mensen op ‘bankjes van de dialoog’ ongedwongen met elkaar in

gesprek kunnen gaan. Jeffrey Davids van Woonplus Schiedam vertelt. 

De link met de Romeinen was snel gelegd. In de

Romeinse cultuur werd veel met elkaar nagedacht en

van gedachten gewisseld. De schets ademde de sfeer

van een amfitheater uit. ‘Er mochten geen tafels

komen, dan zou het een picknickplek worden’, vertelt

Davids. De bankjes waren gepland op een plein in

Nieuwland, een van de veertig Vogelaarwijken. Veel

narigheid komt er, net als in andere wijken, voort uit

onbegrip en vooroordelen. Mensen vinden het tegen-

woordig al eng om elkaar gedag te zeggen. ‘We kun-

nen uren keuvelen met vrienden, maar een goed

gesprek met een wildvreemde staat mijlenver van ons

vandaan.’

LET OP: RISICO OP GOED GESPREK 

Net als de Dag van de Dialoog is het dialoogplein

bedoeld om elkaar beter te leren kennen. Davids:

‘Vroeger had je een ongeschreven sociale controle

waarbij je als vanzelfsprekend je buren kende.

Nieuwland kent 62 culturen waardoor oude systemen

niet meer als vanzelfsprekend gelden. Er is al veel ver-

anderd in de wijk, maar er moet ook nog veel gebeu-

ren.’ De dialoogbankjes kunnen daarbij helpen. ‘Bij

het bankje moet een bordje komen te staan waarop we

uitleggen wat we ermee bedoelen. Dat de kans bestaat

dat wanneer je op deze plek plaats neemt, een wild-

vreemde naast je gaat zitten en een gesprek start.’ 

IN DEN BEGINNE

Davids vervolgt: ‘In het begin zul je dialogen of ande-

re activiteiten moeten organiseren om ruchtbaarheid

aan de plek te geven. We hopen dat het in de loop der

tijd een ongedwongen plekje wordt, waarvan mensen

weten dat ze daar met andere mensen in gesprek kun-

nen komen.’ Het gaat daarbij vooral om de ontmoe-

ting, dus de methodiek met de vier stappen van ken-

nismaken, ervaringen delen, dromen en doen staat

niet centraal. ‘Helaas heeft de gemeente op het plekje

dat wij voor ogen hadden speeltoestellen neergezet.

We zijn nu op zoek naar een nieuwe plek .’

De kracht van beeld 
Luuk Poorthuis was tijdens de Dag van de Dialoog in 2004 druk aan het tekenen. Hij maakte illustraties van de

wensen die de mensen uitspraken. 

‘Over het algemeen werk ik vanuit mijn ivoren toren,

vanachter mijn beeldscherm. Daar maak ik plaatjes voor

boeken en reclames’, vertelt Poorthuis. Daarnaast gaat

hij regelmatig de straat op. ‘Veldwerk’, noemt hij dat.

‘Ik pak dan mijn koffertje, vaak met collega-illustrator

Geert Gratama. We installeren ons in de ruimte waar

‘het’ gaat plaatsvinden, een fusiegesprek, een buurtbij-

eenkomst of bijvoorbeeld een evenement als de Dag van

de Dialoog. We zetten onze oren en ogen wijd open en

de handen gaan aan het werk.’ 

Waarom tekeningen? ‘Door in sterke, eenduidige

beeldtaal de essenties vast te leggen, kunnen wij inge-

wikkelde processen verduidelijken. Als je soms politi-

ci hoort praten met bewoners, vliegen de vraagtekens

je om de oren. En vice versa’, vertelt Poorthuis met

een grinnik. ‘Als je beelden gebruikt, staat de taal met

al haar nuances niet meer in de weg. Met beeldtaal en

beeldgrapjes kun je in één oogopslag een blijvende

opname maken. Dikke rapporten worden echt op den

duur niet meer gelezen. Tekeningen duiken vaak ook

later weer op. Mensen grijpen er naar terug. Het zijn

blijvende, sprekende herinneringen.’ 

Omdat illustratoren buiten alle aanwezige partijen

staan, kunnen Poorthuis en Gratama in beeld makke-

lijker prikkelend commentaar geven, dan iemand die

in een woordelijk verslag een weergave schetst. ‘Wij

zitten er niet om de boel op de spits te drijven. Maar

een beetje prikkelen zet vaak weer aan tot nieuwe

gesprekken. Het leuke is juist om te laten zien dat je

met kleine stapjes zaken bespreekbaar maakt.

Tekeningen zijn toegankelijk, je kunt er je eigen invul-

ling aan geven en van vinden wat je wilt. Je bent vrij

om je fantasie te gebruiken, het luistert minder nauw.’

Je eigen tag, één artwork 
In Schiedam gaan ook tieners met elkaar in dialoog. Brenda Flapper van Stichting Welzijn Schiedam leidt het pro-

ject Kunstpuntcom (kunst en communicatie) voor kinderen en ouders. 

‘Natuurlijk doen wij met de tieners ook mee aan de

Dag van de Dialoog’, vertelt Flapper. ‘Maar alleen met

ze aan tafel zitten en een gesprek voeren, leek ons niet

uitnodigend. We organiseren daarom een dag met veel

activiteiten. Daar hoort een kringgesprek bij, maar

ook opdrachten waarbij tieners samenwerken.’ 

Voor de jongeren werd in 2007 een thema gekozen dat

aansluit bij hun belevingswereld: respect voor ande-

ren. Het was een afgeleide van het thema Hoezo

anders?, waarover in Schiedam twee jaar eerder werd

gesproken tijdens de Dag van de Dialoog. ‘De groep

sprak eerst in een kring over onderwerpen als respect

voor elkaar en respect voor elkaars uitingen. Daarna

maakten ze onder begeleiding van twee professionele

graffitiartiesten één groot kunstwerk’, vertelt Flapper.

‘Iedereen kreeg een eigen paneel, maar om er één

geheel van te maken, moesten de tieners natuurlijk

overleggen. Dat is een hele opdracht voor acht tot vijf-

tienjarigen.’

Een jaar eerder stond graffiti ook centraal. Toen 

gingen tieners de straat op om wijkbewoners te 

interviewen over graffiti. ‘Dat was interessant omdat

graffiti een kunstvorm is, waar verschillende leeftijds-

groepen uiteenlopende ideeën over hebben. De 

tieners brachten het positief, als kunstvorm dus en

niet als bekladding. Je kunt je voorstellen dat dit aar-

dig wat gespreksstof opleverde.’ Alle tieners ontwier-

pen met hulp van de graffitiartiesten ook nog een

eigen tag, een soort handtekening in graffiti. Die zijn

in de graffitiwereld heel belangrijk. Over andermans

tag spuiten is not done, ook hier gaat het om respect

voor elkaars uitingen. Met de tags hebben we later de

Tienerchillclub gepimpt.’

Over andermans tag

spuiten is not done,

ook hier gaat het 

om respect voor

elkaars uitingen!

Met beeldtaal en 

beeldgrapjes kun 

je in één oogopslag 

een blijvende 

opname maken.



053052

SCHIEDAM SCHIEDAM

Dialoog op de fluisterboot
De werkgroep Schiedam in Dialoog organiseert het hele jaar door dialoogactiviteiten. Zo wil ze de dialoog meer

voeten in de aarde geven. In 2006 was er een Fluisterboot Dialoogtocht. 

Schiedam is rijk aan grachtjes. In het seizoen varen de

fluisterboten dan ook volop met rondvaarten voor groe-

pen vanaf tien personen. Ronald Loch vertelt: ‘Als werk-

groep wilden we Schiedammers niet alleen met een boot

door de grachten sturen maar hen ook met elkaar in

gesprek brengen over de stad. We kozen er bewust voor

om eens op een andere manier naar de stad te kijken,

simpelweg niet vanaf de stenen maar vanaf het water.‘

ZICHTBAAR GENIETEN

Hij gaat verder: ‘Onder de ruim dertig deelnemers

waren veel dames van, ik geloof, Turkse afkomst. Zij

genoten zichtbaar van de tocht. Er was voor hen

gezorgd voor een tolk.’ Veel oude pandjes passeerden

de revue en bij sommige bruggetjes moesten de dames

en heren bukken om zonder kleerscheuren door te

varen. De groep had tien kleine cameraatjes meegekre-

gen en kreeg de opdracht om met elkaar de mooie en de

minder mooie plekjes in beeld te brengen. De tocht

werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd waar

aan de hand van twee vragen de gesprekken op gang

werden gebracht: Wat valt u op in Schiedam? Is u tij-

dens deze dialoogmiddag nog iets anders opgevallen? 

Een aantal dagen na de tocht werd iedereen weer uit-

genodigd om de foto’s te bekijken. Loch maakte een

selectie uit de ruim driehonderd foto’s. Aan een grote,

ronde tafel werden de foto’s besproken en werd de

beste, meest aansprekende foto gekozen. Wat bleek:

de minder mooie plekjes waren op één hand te tellen.

Schiedam was zo lelijk nog niet… 

Het doel was bereikt: de contacten tussen verschillende

bevolkingsgroepen waren versterkt. Er waren goede in-

houdelijke en vooral ook leuke gesprekken gevoerd en de

deelnemers en organisatoren gingen tevreden naar huis.

Interculturele Dialoog strijkt neer
op markten 
Het moet normaal zijn dat mensen elkaar weer groeten en met elkaar spreken. Onafhankelijk van de diversiteit

aan culturen, of van jong of oud. Met het project de Interculturele Dialoog wil Stichting Welzijn Schiedam (SWS)

wijkwerk de contacten tussen de verschillende bevolkingsgroepen in Schiedam versterken. 

De Interculturele Dialoog komt met een heus dialoog-

offensief. De dialoogorganisatie zoekt contact met

Schiedammers en Schiedamse organisaties door

markten, braderieën en evenementen te bezoeken. De

bestelauto met logo en beeldmerk, bedacht door

bewoners van Schiedam, is voor iedereen herkenbaar.

De Interculturele Dialoog is zo een reizende ontmoe-

tingsplek die neerstrijkt op plaatsen waar mensen bij

elkaar komen, of het nu een markt is of een ruimte van

een deelnemende organisatie. Als mensen maar direct

en in een open sfeer in dialoog kunnen gaan. 

Wat de Interculturele Dialoog is, dat zal de mensen in

Schiedam snel duidelijk zijn dankzij allerlei soorten publi-

citeit: advertenties, artikelen in bladen van deelnemende

organisaties, websites, lokale kranten en weekbladen,

posters, flyers en lokale televisie. In 2009 zal er ook een

centrale ontmoetingsruimte komen waar Schiedammers

uit zichzelf en op uitnodiging binnen kunnen komen. 

Continuïteit en diepgang zijn belangrijk voor de

Interculturele Dialoog. Daarom komt er een bestand

met meer dan tweeduizend namen van bewoners van

Schiedam die al eens meededen aan de Interculturele

Dialoog. Ook gaat de Stichting maatschappelijke orga-

nisaties vragen zich actief in te zetten voor de

Interculturele Dialoog. Verder willen de mensen van

de Interculturele Dialoog de methodieken uitwerken

en verankeren door bijvoorbeeld medewerkers te trai-

nen en organisaties te coachen als ze voor het eerst

met dialoog aan de slag gaan. Het is de bedoeling dat

ten minste de helft van de betrokken organisaties de

dialoog gaat gebruiken op de werkvloer. 

Tekst op basis van het projectplan van de Intercul-

turele Dialoog.

MARCELLE JANSEN EN JO OUWENS-MULLER

25 maart 2006
Guus Flater, Tarzan en Winnie de Pooh. Over de vierde Dag van de Dialoog in De Blauwe Brug.

Hoe praten mensen met elkaar? In de kijkdoos van de

tv passeren allerlei voorbeelden de revue. Een van de

programma’s waar ik met een zekere graagte naar

keek, was Het Lagerhuis. Er kwamen immers actuele

thema’s aan de orde. Maar het programma was ook

boeiend omdat het tegelijk een wedstrijd was waarin

mensen elkaar probeerden af te troeven, de ander pro-

beerden uit te schakelen of aan de kant te zetten met

behulp van scherpe argumenten. Ik keek er graag

naar, maar tegelijk zag ik soms emoties op het gezicht

van iemand en had ik graag gehoord wat die te vertel-

len had - maar die kon er maar niet tussen komen. Zo

gaat het vaak wanneer mensen met elkaar praten.

Bij andere praatprogramma’s is het soms net alsof aller-

lei typische stripfiguren zich voor het gesprek aange-

meld hebben: Smurfen, Tom Poes, Guus Flater, Tarzan,

Winnie de Pooh, Kuifje, Garfield, Suske en Wiske, tante

Sidonia, Heer Bommel, het trio Kwik Kwek en Kwak of

hun oom Donald Duck. Het is bijna voorspelbaar wat ze

denken, wat ze gaan zeggen, hoe ze gaan reageren op

een ander. Zo kunnen we ook zelf soms bij een gesprek

als een van die figuren uit een stripverhaal zijn.

De Dag van de Dialoog is anders. Startpunt is open-

heid en de bereidheid om te luisteren naar elkaar. Dan

gaat het niet om gesprekken met mensen die je al door

en door kent - vaak zijn het onbekenden, mensen van

een andere leeftijd, mensen met een andere achter-

grond. Bij de dialooggesprekken gaat het er niet om

elkaar af te troeven of een ander de les te lezen. Het is

een speurtocht naar wat mensen bindt, een speurtocht

ook naar wat een ander bezighoudt, wie de ander is,

wat de ander bezielt. 

FRAGMENT UIT COLUMN VAN JAN JETSE BOL  - 

(DEELNEMER EN GESPREKSLEIDER AAN DE DAG VAN

DE DIALOOG) 
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Vele Vlaardingers Eén Huis
De aanslagen in New York op 11 september 2001 maakten ook Vlaardingen duidelijk dat bevolkingsgroepen

steeds meer tegenover elkaar komen te staan. Een paar maanden na de aanslagen werd Vele Vlaardingers 

Eén Huis opgericht: een platform dat zorgt dat mensen met verschillende culturele en religieuze achtergronden

elkaar ontmoeten. Sinds 2005 organiseert het platform ook de Dag van de Dialoog.

Meer dan honderd organisaties hebben het convenant

Vele Vlaardingers Eén Huis getekend. Maar het bleef

niet bij goede voornemens, vertelt Rob van

Herwaarden, diaconaal consulent van de Protestantse

Gemeente Vlaardingen. ‘Al snel kwam er een stichting

en werden er allerlei activiteiten georganiseerd. Er is

een Meldpunt Discriminatie gekomen en we hebben

een netwerk van wijkcontactpersonen opgericht.’

Deze wijkcontactpersonen spelen een bemiddelende

rol bij crisissituaties. ‘Bijvoorbeeld toen er spannin-

gen ontstonden bij een moskee die eens in de week

een oproep voor gebed wilde doen. Maar ook toen er

overlast was van een grote groep Polen die samen in

een flat woonden, is er bemiddeld.’ 

EEN EIGEN PAND

Rob van Herwaarden kende de Dag van de Dialoog uit

Schiedam en introduceerde het bij Vele Vlaardingers

Eén Huis. Het idee viel in goede aarde. In 2005 vond

de eerste Dag van de Dialoog plaats in Vlaardingen. De

eerste keer was de organisatie in handen van Van

Herwaarden en zijn diaconie. De jaren daarna was de

beurt achtereenvolgens aan Vluchtelingenwerk en Het

Bureau Welzijnsprojecten. Vanaf 2008 organiseert de

stichting Vele Vlaardingers Eén Huis de dag. ‘We krij-

gen binnenkort een eigen pand, dat we gaan delen met

het Steunpunt Integratie Vluchtelingenwerk. Het is

heel groot, een dubbel winkelpand. We nemen een

sociaal-cultureel werker in dienst die onder andere de

Dag van de Dialoog gaat organiseren.’ 

Elk jaar doen er in Vlaardingen meer mensen mee aan

de Dag van de Dialoog. In drie jaar tijd nam het aantal

deelnemers toe van 271 naar 370. ‘We willen nog iets

groeien’, zegt Van Herwaarden. ‘Het zou mooi zijn als

we uitkomen op ongeveer vijfhonderd deelnemers.’ In

het oog springt het grote aantal privé-tafels bij gastge-

zinnen. Dat waren er de laatste keer negen, tegenover

zestien tafels bij organisaties. ‘Er waren gesprekstafels

bij autochtone en allochtone gezinnen, meestal met

zo’n acht deelnemers. De gastgezinnen krijgen hiervoor

een onkostenvergoeding en er is een gespreksleider

zodat de gastheer of gastvrouw de handen vrij heeft om

af en toe naar de keuken te lopen.’

De afgelopen jaren heeft Van Herwaarden gemerkt dat

niet alle thema’s aanspreken. Waardering en De ander

dat ben jij waren voor veel mensen te abstract. ‘De

laatste keer hebben we daarom gekozen voor een heel

concreet thema: Samen aan één tafel. Er waren vragen

als: welke ervaringen heb je zelf aan tafel, op reis of

juist thuis. Ook vroegen we met wie de deelnemers

zelf aan tafel zouden willen zitten om een goed

gesprek te voeren. Dit onderwerp leverde betere

gesprekken op dan de jaren daarvoor.’ 

EEN EIGEN BAKEN

In Vlaardingen gebeurt er van alles om de Dag van de

Dialoog een feestelijk tintje te geven. ‘Afgelopen jaar

hebben we een ontbijt georganiseerd op een school en

een lunch in de stadsbieb. Ook zou er een groot diner

zijn op de markt maar dat is door de storm in het water

gevallen.’ De Dag van de Dialoog heeft in Vlaardingen

inmiddels een eigen baken gekregen. In 2006 

adopteerde Vele Vlaardingers Eén Huis het kunstwerk

Kleurrijk Overbruggen op de Julianabrug tussen Oost-

en West-Vlaardingen. De opening van het kunstwerk

was een groot spektakel met fakkels, bootjes en veel

DIT VONDEN DE DEELNEMERS

ERVAN ...

‘Ik ben deze avond veel rijker

geworden. Iedereen gaat overal

naar toe op vakantie, grenzen 

worden steeds meer verlegd. Laten

we in Nederland gewoon samen

één zijn. We hebben allemaal een

rugzakje en als je medemens daar

iets van weet, dan heb je meer

begrip voor elkaar. Dan voelen wij

ons allemaal een beetje thuis.’

‘Ik was vooral onder de indruk 

van een hoofddoek dragende,

Koerdische jonge vrouw die bij ons

aan tafel zat. Dan denk je met je

vooroordelen: wat zal dat worden?

Maar deze vrouw weet van wanten

en is voor geen kleintje vervaard.

Haar kun je op iedereen afsturen,

autochtoon en allochtoon; ze weet

mensen wel te activeren!’

‘Beter inzicht, onwisbare indruk-

ken opgedaan. Het was de 

eerste keer dat ik bij Turkse 

mensen te gast was. Heel 

leerzaam. Ik zou de mensen 

zo uitnodigen om ook bij 

mij langs te komen.’

VLAARDINGEN

Experimenteer: doe eens iets geks
Annemiek Engels is projectleider van Stichting Eigen Werk. Niet alleen organiseert zij de dialoog binnen haar

eigen stichting. Ook neemt zij deel aan het platform dat de Dag van de Dialoog in Schiedam organiseert en zit zij

in de werkgroep die is opgericht om de dialoog ook door het jaar heen op kleinere schaal te promoten. 

MENSEN MET EEN VERLEDEN

‘Stichting Eigen Werk richt zich op mensen zonder werk

die geen plekje vinden via de reguliere paden. Het zijn

over het algemeen mensen die een beetje uit de toon val-

len door bijvoorbeeld een verleden met alcohol, autis-

me, homoseksualiteit, taalproblemen of kleedgedrag.’ 

OPVALLENDE MELANGE 

‘Stichting Eigen Werk wil een zo groot mogelijke

diversiteit aan mensen in huis hebben. Havo 4-leerlin-

gen lopen als maatschappelijke stage mee in de pot-

tenbakkerij en de houtwerkplaats. Ook de reclasse-

ring is kind aan huis en regelmatig tref je jongeren die

een taakstraf van bureau HALT moeten uitvoeren.

Deze diversiteit maakt de dialoogactiviteiten elke

keer weer relevant.’ 

GEEN KLAVERJASSERS 

‘In 2006 werd ons thema Hoezo anders? stadsbreed

opgepakt. Anders zijn werd toen het centrale thema.

Dat er met onze mensen veelal ‘iets’ is, betekent niet

dat ze zitten te smachten naar een avondje klaverjas-

sen of de bingo. Het zijn mensen met een brede inte-

resse die vaak wel in zijn voor een goed gesprek.’

BEETJE EIGENWIJS 

´We zijn een beetje eigenwijs en passen de dialoog-

methodiek niet al te strikt toe. We zijn allemaal anders

en iedereen verleid je op een andere manier tot

gesprek. Wij beginnen met zijn allen, dus met zo’n 32

mensen aan één grote tafel. Naarmate de avond vor-

dert gaan de mensen uit elkaar in groepjes. Dat

gebeurt vanzelf. Er zijn altijd voldoende mensen die

de methodiek al kennen en vaker hebben meegedaan.

Zij leggen dat de nieuwelingen uit.’

‘TADAAAA’

‘We betrekken de mensen bij de Dag van de Dialoog.

Zo neemt een gast met een eigen bloemenwinkel altijd

een paar mooie boeketten mee en bakt een trotse

Kroatische meneer de heerlijkste pannenkoeken. Die

hij met een grote `Tadaaaaa´ en glimmende ogen keer

op keer meebrengt.’ 

DIALOOG TE VOET 

‘Al vier jaar organiseren we de dialoog te voet. Met

een groep van zo’n zestien mensen maken we vier

avonden achter elkaar een wandeling van tien kilome-

ter. Van 70-plussers die alle oud-Hollandse liederen

moeiteloos kunnen herproduceren tot jongeren die

hen weer introduceren in de wereld van de MP3.’

DIALOOG MET IDA

‘In de nacht van Ida, wat wij ook wel de dialoog met Ida

noemen, wordt werk van schrijfster en dichteres Ida

Gerhardt voorgedragen. Ze werd geboren in 1905 en

woonde als kind in ons pand. Ook dragen we voor uit

het werk van een poëet uit diezelfde tijd maar met een

heel ander leven. Deze vergelijkingen leveren mooie

gesprekken op. Zo bereiken we weer nieuwe mensen,

met hetzelfde idee, kennismaken en elkaar beter leren

kennen. Ik heb al veel dialoogdagen in andere steden

bezocht om inspiratie op te doen. Ik blijf om me heen

kijken om creatief om te gaan met de dialoog.’
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muziek. Van Herwaarden: ‘Het kunstwerk symboli-

seert het kleurrijk overbruggen tussen de oost- en

westkant van Vlaardingen. Het wordt een traditie om

de Dag van de Dialoog op de brug te beginnen of te

eindigen.’ Convenant Vele Vlaardingers 

Wij werken met vele anderen in Vlaardingen aan

een goede verstandhouding tussen bewoners met

een verschillende culturele en godsdienstige ach-

tergrond. 

‘DE ELFDE SEPTEMBER’ MAG DIT PROCES NIET

IN GEVAAR BRENGEN 

Wij zien het als onze blijvende verantwoordelijk-

heid om open te staan en aandacht te hebben voor

iedereen in Vlaardingen, zonder vooroordelen.

Samen-werking, verdraagzaamheid en respect zijn

de bouwstenen voor ons gemeenschappelijke huis. 

DAAROM SPREKEN WIJ MET ELKAAR AF

• dat wij in onze eigen organisaties open staan voor

andere culturen in onze samenleving. 

• dat wij zullen werken aan contacten tussen bur-

gers van verschillende culturen en godsdiensten.

• dat wij, als wij in eigen kring vooroordelen 

ten opzichte van medeburgers signaleren, deze

zullen bestrijden door degenen die deze vooroor-

delen uiten daarop aan te spreken. 

Zo willen wij meewerken aan een positief, 

vreedzaam en open leefklimaat voor alle inwoners

van Vlaardingen.

MEER DAN HONDERD ORGANISATIES HEBBEN

HET CONVENANT VELE VLAARDINGERS EÉN

HUIS GETEKEND.

Kleurrijk overbruggen
De oude havenbrug in Vlaardingen is de verbinding tussen oost en west - letterlijk

benoemd in Oostwijk en Westwijk, in de Oosthavenkade en de Westhaven-kade. Het

is een kleurrijke verbinding tussen stadsdelen, maar ook tussen culturen en tussen

mensen. Kleurrijk Overbruggen is een kunstwerk van Jan van Dorp. De vlam symbo-

liseert het vurige, maar ook de haatliefde verhouding met de Botlek. Overdag valt

vooral het kleurenspectrum van de paaltjes op en ‘s avonds dient het licht van de

vlammen zich zachtjes aan. Bruggen bouwen, bruggen slaan, overbruggen in een

veelkleurige multiculturele stad. Door de adoptie van dit kunstwerk straalt de Stichting Vele Vlaardingers Eén

Huis op een symbolische manier haar gedachtegoed uit, middenin de stad.

TIP: ORGANISEER OOK 

VROUWENTAFELS

Rob van Herwaarden: ‘Sommige

moslimvrouwen zitten liever niet

met mannen aan één tafel. Daarom

organiseren we ook vrouwentafels.

Natuurlijk letten we er daarbij 

wel op, dat er vrouwen aan tafel

zitten van verschillende leeftijden

en met verschillende achtergron-

den. Daarnaast hebben we ook

tafels speciaal voor 

jongeren en voor 

ouderen.’ 

‘Het gesprek heeft mij weer eens een

kijkje gegeven in de keukens (ook 

letterlijk) van andere levens. Hoe

iedereen vanuit zijn situatie zoekende

is. Hoe levens verlopen. Hoe het is

voor iemand die uit een andere 

cultuur komt. Wat een kracht en 

andere goede eigeschappen iemand

soms meebrengt.’

‘We moeten ervoor zorgen dat we 

allemaal Nederlands spreken, ons niet

afvragen van welke afkomst iemand is

en het woord ‘allochtonen’ afschaffen!

Bij ons aan tafel is het woord ‘inochto-

nen’ (alle inwoners) ontstaan en 

volgens een van de kinderen aan tafel

moet dat woord in het woordenboek

komen. Laten we daar naar luisteren!’

Eén van de gastvrouwen vertelt dat

een tafel in je eigen huis organiseren

ontzettend leuk is, maar ook heel

zwaar. ‘Je voelt je er verantwoordelijk

voor dat alles goed verloopt.’ Uit de

velen teruggekregen evaluaties bleek

dat de deelnemers zeer op prijs stel-

den dat er goed voor ze werd gezorgd

in de gastgezinnen. Zo vertelt iemand:

‘Goed dat er op zoveel plekken, ook 

in particuliere huizen, maaltijden

gehouden werden. Het was échte 

gastvrijheid.’ Weer een ander is

gecharmeerd van de kookkunsten: 

‘Als de burgemeester werkloos 

wordt, kan zijn vrouw een vege-

tarisch restaurant beginnen. 

Haar kookkunsten overtreffen 

de superlatieven. Hulde!’

VLAARDINGEN
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DEELNEMENDE ORGANISATIES

IN 2007

Sri Sanatan Dharm Maha Sabha

Zaanstad, de Zeskanter Zaandam,

Hervormde Gemeente, Parteon, St.

Leefbaarheid Zaanstreek, Hicret,

Turkse jongerenvereniging De

Hoek, St. Koogerpark, St. Welsaen,

sociaal cultureel werk Wormerland,

Politie Zaanstreek-Waterland, St.

Dharma, Bureau Jeugdzorg

Oostzaan, St. Interkerkelijk

Diaconaal Beraad Z-W, Baháï

Gemeenschap Zaanstad, St.

Vluchtelingenwerk & Nieuwkomers

Zaanstreek, Jozef Parochie

Kogerveld, Kaapverdiaanse Omroep

Zaanstreek, Gemeente Zaanstad,

Turkse Culturele Vereniging

Anatolia, Protestantse Gemeente

Zaandam, Stichting Oeverloos,

Menorah-Zaanstad. Verschillende

dialoogtafels werden georgani-

seerd door particulieren.

TIP VAN EEN DEELNEMER

Kijk of het mogelijk is om bij 

de plaatselijke radio omroep 

een tafel neer te zetten en ‘live’ 

de gesprekken uit te 

zenden. 

Van daklozenkrantenverkoper tot politicus en van huisvrouw tot fabrieksdirecteur: onder het genot van een

uitgebreid diner wisselden ze ervaringen uit in de Zaanstreek. Het doel was begrip te krijgen voor elkaar en

zo de leefbaarheid te vergroten. Ook in de Zaanstreek begon de dialoog als gespreksmethode, onder het genot

van een lekkere maaltijd, te leven onder de bewoners. Maaltijden die werden geserveerd op uiteenlopende

locaties als het politiebureau, het gemeentehuis, in kerken, bij particulieren, in verschillende buurthuizen en

bij de woningcorporatie. In de Zaanse Koekfabriek konden de deelnemers aan de dialoogmaaltijden in de

Zaandamse Koekfabriek kennismaken met de andere deelnemers. Tijdens deze feestelijke slotbijeenkomst

traden sazspeler Reçai Varli en zangeres Violeta Meta op. Wethouder Corrie Noom vertelde haar bevindingen

tijdens de Dag van de Dialoog. Stadsdichter Hans Kuyper vroeg daarop naar ervaringen uit het publiek. De

stemming was opperbest.

TWEE WOORDJES

Ik heb ze zelf wel eens gezegd. 

Vaak zat. En even zovele keren 

er spijt van gehad.

En ik word hels als 

mijn jongens ze gebruiken.

Niet dat ze lasterend zijn,

of plat, iemand beledigen -

verre van dat.

Maar ik word hels als

mijn jongens ze gebruiken.

Afzonderlijk zijn ze onschuldig 

als wat. Ze komen wel duizend 

keer daags op je pad.

Toch word ik hels als 

mijn jongens ze gebruiken.

De twee meest harteloze, 

rotste, zieldoorsnijdend botste, 

dodelijkste woordjes die ik ken:

Nou en. 

Door stadsdichter Hans Kuyper 

speciaal voor de Dag van de Dialoog

geschreven.

Het is een gemiste kans als positieve ontwikkelin-

gen in onze multiculturele samenleving niet in de

spotlights worden gezet. Dat vindt Dialoog in

Zaanstad, de organisator van onder andere de

Zaanse Dag van de Dialoog. 

Na de moord op Theo van Gogh sloegen verschillen-

de Zaanse organisaties de handen ineen om polari-

satie tegen te gaan en tolerantie te bevorderen. Het

is hoog tijd voor een realistische en evenwichtige

kijk op de multiculturele samenleving, vinden ze.

Waardering voor de culturele diversiteit van de

Zaanse gemeenschap staat hierbij centraal. 

TALRIJKE ONTMOETINGEN

Dialoog in Zaanstad wil jongeren en ouderen met

uiteenlopende culturele achtergronden met elkaar

in gesprek brengen en houden. Sinds 2005 hebben

‘We hebben mooie gesprekken

gehad. Nu ik weet hoe het in zijn

werk gaat, wil ik volgend jaar ook

bij mijn ouderenvereniging één of

meer tafels organiseren.’

‘Ik had al een netwerk van 

mensen die elkaar in hun 

werkzaamheden kunnen 

inspireren en ook gezamenlijke

activiteiten ondernemen. Nu heb

ik nog meer mensen leren 

kennen die mijn netwerk goed

aanvullen. Als je samen kunt 

werken is 1 plus 1 opeens 3.’

‘Fantastisch, dit zou veel 

vaker dan eens per jaar 

moeten plaatsvinden.’

Het allereerste Zaanse StadsDiner op 31 maart 2005

was een geslaagde en gezellige gebeurtenis. Ruim

zeventig mensen van verschillende culturen kwamen

bij elkaar om elkaar te ontmoeten. Het initiatief is

voor herhaling vatbaar, vonden alle aanwezigen.

Wethouder Robert Linnekamp hield een toespraak

namens het gemeentebestuur. Hij vond initiatieven

als deze belangrijke bijdragen om mensen bij elkaar

te brengen. 

Naast Linnekamp waren ook twee wethouders, Judith

Schouten, Harm Jan Egberts en zes raadsleden van

verschillende partijen aanwezig. Presentatrice Samira

Abbos moedigde de mensen aan om diep met elkaar in

gesprek te gaan en vragen te stellen. Stadsdichter

Hans Kuyper las voor uit een van zijn boeken. De

bedoeling van de avond was dat iedereen een onbe-

kende meenam naar het diner. In de praktijk bleek dat

moeilijker dan verwacht. Verder bleek het idee vooral

aan te slaan bij mensen die actief zijn in vrijwilligers-

werk of verenigingen. 

VRAGEN OP PLACEMATS

In restaurant Anatolië werd een smakelijk menu

geserveerd. Tijden het eten ontstonden al snel geani-

meerde gesprekken, mede naar aanleiding van vragen

op de placemats als: wat is het mooiste plekje van

Zaanstad? En, iets diepgaander: wat zijn de basisre-

gels om met elkaar om te gaan? Verder ging het

gesprek over allerlei alledaagse zaken. We zijn er ach-

tergekomen dat we voor 95 tot 98 procent hetzelfde

zijn. ‘We moeten de overeenkomsten benadrukken en

niet de verschillen’, vond bezoeker H. Kroese. 

Tussen het voor- en hoofdgerecht kwam een buikdan-

seres het publiek vermaken. Na het hoofdgerecht werd

Eerste Zaanse StadsDiner is het begin
van een olievlek in de Zaanstreek
TEKST: BRAHIM FATTAH

Impressie van de 
Dag van de Dialoog 2007

Bekend maakt bemind Dialoog 
in Zaanstad

een Turkse vriendschapsdans ingezet. Al snel slinger-

de een sliert van dertig mensen zich door het restau-

rant. Verder zijn ook ideeën ontstaan om deze

StadsDiners elders in de wijken te gaan houden.

Initiatiefgroep Dialoog in Zaanstad gaat hiermee ver-

der aan de slag. Het Instituut voor Publiek en Politiek

(IPP), Initiatiefgroep Dialoog in Zaanstad, Restaurant

Anatolië en de gemeente Zaanstad hebben dit

StadsDiner op de Zaanse kaart gezet.

al talrijke ontmoetingen plaatsgevonden om het

wederzijds begrip te vergroten. Het onderliggende

idee hierbij is: bekend maakt bemind. 

Sinds januari 2005 heeft Dialoog in Zaanstad met

haar samenwerkingspartners hard gewerkt om de

samenhang binnen de Zaanse samenleving verder

te stimuleren. Dialoog in Zaanstad heeft vier 

projecten onder de hoede: de Dag van de Dialoog,

gastlessen op basisscholen over de Tweede

Wereldoorlog, wedstrijd armbandjes ontwerpen

voor scholieren en

een tolerantieproject.

Dialoog in Zaanstad

is ook de initiatief-

nemer van de

Zaanse StadsDiners.
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TIP 

Denk goed na over het thema en

test het, het zal je verbazen hoe-

veel verschillende meningen er

over een thema bestaan. Een wet-

houder in Oostzaan die erg enthou-

siast was over de Dag van de

Dialoog, sloot de voorlichtingsbij-

eenkomst in november 2006 af. Hij

eindigde met de vraag hoe relevant

het thema ‘Erbij horen’ is voor

Oostzaan: ´Oostzaan is een eiland,

speelt die vraag hier überhaupt?

Laten we dat vooral vragen tijdens

de dialoog en niet al invullen voor

elkaar.’ 

Het gaat als volgt: drie vrijwilligers kiezen een ver-

schillende gesprekshouding. De ´ja´ is meeslepend

enthousiast en houdt niet op met praten, de ´nee´ is

betrokken maar negatief ingesteld en de ´ijskast´ is

afwezig en lijkt meer aandacht voor de klok of zijn

eigen schoenveters te hebben dan voor de andere aan-

wezigen. Een vierde vrijwilliger leidt het gesprek en

staat voor de uitdaging om met drie zeer uiteenlopen-

de gesprekshoudingen om te gaan. 

IN GOEDE BANEN

Het doel van de oefening is de gespreksleider te laten

inzien wat de invloed van deze gesprekshoudingen op

het verloop van het gesprek is. Maar ook wat je als

gespreksleider kan doen om het gesprek in goede

banen te leiden. De verleiding zal groot zijn om veel

aandacht aan de positieve persoon te besteden. De

ontdekking kan zijn dat de negatief ingestelde per-

soon, tegen de eerste verwachting in, heel geënga-

Wie is de ijskast?

geerd is en aandacht vraagt voor zijn zorgen. Met de

ijskast, ofwel de onverschillige gespreksgenoot, is het

vaak het lastigst omgaan. Het advies is om ´ijskas-

ten´ de ruimte te geven zich thuis te gaan voelen en

misschien wat minder te laten praten dan anderen.

Een manier om iemand die zich afzijdig blijft houden

alsnog te betrekken, is om geen open vragen te stellen

maar een aantal opties voor te leggen.

Het overstijgende doel van deze, vaak ook grappige,

oefening is om de gespreksleider en de toeschouwers

te laten inzien dat iedereen een andere gesprekshou-

ding aanneemt. Dat een negatieve houding niet per se

betekent dat iemand lastig is, maar ook gewoon een

slechte dag kan hebben of zich zorgen maakt. En voor-

al dat er creatieve manieren zijn om om te gaan met de

verschillende gesprekshoudingen. Na de oefening

volgt altijd een warm applaus voor de vrijwilligers. Zo

ook op 27 november 2006 in Oostzaan!

Hoe ga je als gespreksleider om met mensen die een positieve, negatieve of juist onverschillige houding aanne-

men? Dat  liet op Daniël Schut, debater en sinds 2005 trainer bij de Dag van de Dialoog, de gespreksleiders 

tijdens zijn training 27 november 2006 ervaren. De oefening gaat de geschiedenis in als ´ja-nee-ijskast´. 

‘Er kwam uit de gesprekken heel goed

naar voren dat er wel wat spanning is

tussen het zelf geven van zorg en het

kunnen ontvangen van zorg. Er waren

heel persoonlijke verhalen die ik niet

zomaar kan navertellen.’

‘Het was zo leuk: het idee om een

Blijbrigade op te richten is geboren.

We hebben samen allerlei nieuwe

ideeën bedacht om mensen blij te

maken.’

‘Ik heb weer kunnen ervaren dat je

door de dialoogmethode in minder

dan twee uur een band kan hebben

met mensen die je daarvoor niet

kende. Heel bijzonder.’

‘De tijd was te kort. Deze avond krijgt

nog een staartje. We hebben een vol-

gend etentje bij een ander thuis afge-

sproken om elkaar nog beter te leren

kennen.’ 

‘Ik ben onder de indruk van wat 

ik heb meegemaakt. Ik ga mijn 

vrienden aansporen om deze 

ervaring volgend jaar ook mee 

te gaan maken.’

‘(..) Ik heb gehuild door de 

verhalen die ik te horen kreeg. 

Twee keer zelfs!’

Astrid Bruitzman, werkzaam bij Bureau Discrimina-

tiezaken Zaanstreek/Waterland en projectleider van

de Dag van de Dialoog, beschrijft haar gevoel over de

dag.

Dag van de
Dialoog krijgt
een staartje

‘Ook dit jaar heb ik weer kunnen ervaren dat je

door de dialoogmethode in minder dan twee uur

tijd een band kunt krijgen met mensen die je daar-

voor niet kende. Heel bijzonder. De avond vulde

zich met de zorgen die eenieder had, maar vooral

ook op welke wijze men probeert daar een eigen

verantwoordelijkheid in te nemen om die zorg te

verlichten. Dat deel was heel boeiend en de tijd

bleek te kort. 

De gesprekken waren zo bijzonder en we hadden nog

veel te bespreken. Daarom spraken we af om elkaar

bij een van de deelnemers thuis tijdens een etentje

beter te leren kennen. In februari was het zover. Ook

deze avond was weer bijzonder. We hadden geen dia-

loogvragen bedacht, we kwamen gewoon vanuit het

positieve gevoel van ons vorige gesprek bij elkaar.

Het kwam er nu op neer dat wij naar elkaars levens-

verhalen hebben geluisterd. Het voelde heel ver-

trouwd en het was ook erg gezellig. In het kader van

het thema van de Dag van de Dialoog, Jouw zorg is

mij’n zorg, hebben we gekeken of we iets voor elkaar

kunnen betekenen in de dingen waar we nu mee

bezig zijn.

Half april staat er wederom een etentje gepland, weer

bij een andere deelnemer! En zo krijgt de Dag van de

Dialoog een staartje.’

THEMA UITGELICHT

Jouw zorg is mij’n zorg

WIST U DAT...

… er in 2007 ruim 252 deel-

nemers aan ruim 36 tafels met

elkaar de dialoog aangingen 

in de Zaanstreek?

DAG VAN DE DIALOOG IN DE

ZAANSTREEK

Eerste: 14 december 2006

Tweede: 22 november 2007

ZAANSTREEK

Alkmaar, Haarlem en Zaanstreek

besloten in 2006 en 2007 geza-

menlijk de Dag van de Dialoog te

organiseren met hetzelfde thema.

De provinciale samenwerking

maakte dat ervaringen en soms

ook kosten gedeeld konden wor-

den. Ervaring leerde dat er bij de

organisatie van de eerste Dag van

de Dialoog veel tijd gaat zitten in

het informeren en betrekken van

organisaties. Het creëren van een

platform gaat makkelijker nádat de

eerste Dag van de Dialoog heeft

plaatsgevonden. Daarbij is het

goed om te realiseren dat de orga-

nisaties die je in je platform wilt

hebben, wel al gelijk de eerste

keer mee laat doen. Wie eenmaal

heeft meegedaan wordt enthou-

siast en dat maakt het makke-

lijker een rol van betekenis te 

spelen in de organisatie van 

de volgende Dag 

van de Dialoog.
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DE THEMA’S DIE DE AFGELOPEN JAREN VOORBIJ 
ZIJN GEKOMEN
ALKMAAR, 2006 - ERBIJ HOREN - ALKMAAR, 2007 - SAMEN: IK VOOR JOU, JIJ VOOR MIJ, WIJ VOOR ONS - ALMELO, 2007 – ERBIJ HOREN - ALMELO,

2008 - ERBIJ HOREN IN ALMELO, DE STAD WAAR U WOONT - ALMERE, 2007 - IDENTITEIT - AMERSFOORT, 2007 - ERBIJ HOREN IN EEN WIJK WAAR VEEL VERANDERT - AMSTERDAM,

2004 - SAMEN WONEN, WERKEN EN LEVEN IN AMSTERDAM - AMSTERDAM, 2005 -  OPGROEIEN IN AMSTERDAM - AMSTERDAM, 2005 - AMSTERDAM WERKT! -

AMSTERDAM, 2006 - IDENTITEIT - AMSTERDAM, 2007 - ZORG! AMSTERDAMMERS ZORGEN ERVOOR?! - APELDOORN, 2007 - ERBIJ HOREN - DEVENTER, 2007 - ERBIJ HOREN -

DEVENTER, 2008 - ERBIJ HOREN, IS ALLES LIEFDE? - ENSCHEDE, 2007 - ERBIJ HOREN - ENSCHEDE, 2008 - ERBIJ HOREN IN ENSCHEDE, DE STAD WAAR U

WOONT - ERMELO, 2007 - ERBIJ HOREN - HAARLEM, 2006 - ERBIJ HOREN - HAARLEM, 2007 - RESPECT - HARDERWIJK, 2007 - ERBIJ HOREN - HEEMSTEDE, 2007 - ERBIJ

HOREN EN MEEDOEN - HENGELO, 2006 - ERBIJ HOREN - HENGELO, 2007 - ERBIJ HOREN - HENGELO, 2008 - ERBIJ HOREN - KAMPEN, 2007 - ERBIJ HOREN - KAMPEN, 2008 - ERBIJ

HOREN, WORD IK GEACCEPTEERD ZOALS IK BEN? - OLDENZAAL, 2007 - ERBIJ HOREN - OLDENZAAL, 2008 - ERBIJ HOREN - RAALTE, 2007 - ERBIJ HOREN

- RAALTE, 2008 - JEZELF BLIJVEN EN ERBIJ HOREN, KAN DAT? - RIJSSEN, 2008 - ERBIJ HOREN - ROTTERDAM, 2002 - ONTMOET EEN ANDER EN LAAT JEZELF ZIEN! - ROTTERDAM,

2003 - RESPECT VOOR ELKAARS WAARDEN! - ROTTERDAM, 2004 - ROTTERDAM DEUG(D)T! - ROTTERDAM, 2005 - ERBIJ HOREN! - ROTTERDAM, 2006 - GAAN

VOOR JE STAD! - ROTTERDAM, 2007 - LUISTER NOU! - SCHIEDAM, 2003 - SCHUIF AAN EN ONTMOET ELKAAR - SCHIEDAM, 2004 - JONG ZIJN - SCHIEDAM, 2005 - HOEZO ANDERS?

- SCHIEDAM, 2006 - VOOR ELKAAR? - SCHIEDAM, 2007 - VRIENDSCHAP - STEENWIJK, 2008 - ERBIJ HOREN - VLAARDINGEN, 2005 - WAARDERING - VLAARDINGEN,

2006 - DE ANDER DAT BEN JIJ - VLAARDINGEN, 2007 - SAMEN AAN ÉÉN TAFEL - ZAANSTREEK, 2006 - ERBIJ HOREN - ZAANSTREEK, 2007 - JOUW ZORG IS MIJ’N

ZORG - ZWARTEWATERLAND, 2008 - ERBIJ HOREN - ZWOLLE, 2007 - ERBIJ HOREN - ZWOLLE, 2008 - ERBIJ HOREN IN DE STAD WAAR U WOONT

EEN IMPRESSIE VAN DE BETROKKEN ORGANISATIES 
IN DE VERSCHILLENDE STEDEN
ADB FLEVOLAND - ALLEATO - ANTI DISCRIMINATIE BUREAU KENNEMERLAND - ANTI DISCRIMINATIE BUREAU RADAR - ART. 1 - ART. 1 NHN - BEWONERSONDERSTEUNING DG

FEIJENOORD - BEWONERSVERENIGING WONEN EN LEVEN - BIBLIOTHEEK WATERWEG NOORD - BRAHMA KUMARIS SPIRITUELE AKADEMIE - BUREAU DISCRIMINATIEZAKEN -

BUREAU DISCRIMINATIEZAKEN ZAANSTREEK&WATERLAND - BUREAU JEUGDZORG OOSTZAAN - CASCA - CED GROEP - CENTRALE WONINGSTICHTING - CHRISTELIJK COLLEGE

NASSAU-VELUWE - CMO STIMULANS - COC AMSTERDAM - CORDAAN - COS - COS RIJNMOND & MIDDEN HOLLAND - COS STEUNPUNT STEDENDRIEHOEK - DE HEUVEL - DE NIEUWE

HORIZON - DELPHI - DELPHI OPBOUWWERK - DISCK - DOCK - DONA DARIA - FOCUSCULTURA - GEMEENTE ALMERE - GEMEENTE AMERSFOORT - GEMEENTE SCHIEDAM - GEMEENTE

ZAANSTAD - H. CATHARINA PAROCHIE HARDERWIJK - HET MELDPUNT DISCRIMINATIE APELDOORN - HUMANISTISCH VERBOND NOORDWEST VELUWE - HUMANITAS - ING BANK -

INITIATIEFGROEP DIALOOG IN ZAANSTAD - INTERKERKELIJKE WERKGROEP KERK EN ISRAËL - KERN 8 - KNOOPPUNT KRALINGEN - KOSMOPOLIS ROTTERDAM - KSA -

MAATSCHAPPELIJK ACTIVERINGSWERK - MARA PROJECTEN - MAROKKAANS EDUCATIEF CENTRUM - MAROKKAANSE VERENIGING - MELDPUNT DISCRIMINATIE - OPZOOMERMEE -

OUDERENWERK NWN - PLATFORM DUURZAAM DIALOOG APELDOORN - PLATFORM KRALINGEN - PLATFORM SAMEN KANSRIJK - PLUSPUNT - POLITIE AMSTERDAM-AMSTELLAND -

POLITIE SCHIEDAM - POLITIE ZAANSTREEK&WATERLAND - PROTESTANTSE GEMEENTE ZAANDAM EN KOOG&ZAANDIJK - PROVINCIE UTRECHT - RAAD VAN KERKEN SCHIEDAM -

RABOBANK ALKMAAR - RABOBANK ALMERE - RABOBANK AMSTERDAM EN OMSTREKEN - RADAR - RANDSTAD - ROC AMSTERDAM - ROC FLEVOLAND - ROC LANDSTEDE - SAG - SBAW

- SCWO - SONOR - SPIOR - STADSMUSEUM HARDERWIJK - STEDELIJK JONGERENWERK AMSTERDAM - STEUNPUNT VRIJWILLIGERSWERK HARDERWIJK - STICHTING BEVORDERING

BETROKKENHEID HARDERWIJK - STICHTING DE SCHOOR - STICHTING DHARMA - STICHTING EIGEN WERK - STICHTING EUROMAROCNED - STICHTING IN DIALOOG - STICHTING

KATHOLIEK ONDERWIJS HARDERWIJK - STICHTING LOKAAL ROTTERDAM - STICHTING MULTICULTUREEL SCHIEDAM - STICHTING NARCIS - STICHTING NAVITAS - STICHTING PINEL

- STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS NOORD-VELUWE - STICHTING RADAR - STICHTING VLUCHTELINGENWERK MIDDEN GELDERLAND - STICHTING WELSAEN - STICHTING

WELZIJN OP MAAT - STICHTING WELZIJN OUDEREN - STICHTING WELZIJN SCHIEDAM - THUIS OP STRAAT - TURKSE MOSKEE - VARIYA - VELE VLAARDINGERS EÉN HUIS -

VERENIGING ETTAOUHID - VLUCHTELINGENWERK SCHIEDAM - WENK - WISSELWERK - WONINGBOUWCORPORATIE YMERE - WONINGBOUWCORPORATIE YMERE - WOONPLUS

SCHIEDAM - ZIEKENHUIS ST JANSDAL - ZORGCENTRUM DE AANLEG - KIJK VOOR EEN VOLLEDIG BEELD OP WWW.NEDERLANDINDIALOOG.NL

TAFELS EN DEELNEMERS

IN 2006
ALKMAAR: RUIM 104 DEELNEMERS AAN RUIM 21 TAFELS

- AMSTERDAM: RUIM 950 DEELNEMERS AAN RUIM 140

TAFELS - HAARLEM: RUIM 161 DEELNEMERS AAN RUIM 23

TAFELS - HENGELO: RUIM 65 DEELNEMERS AAN RUIM 7

TAFELS - ROTTERDAM: RUIM 1450 DEELNEMERS AAN

RUIM 187 TAFELS - SCHIEDAM:  RUIM 180 DEELNEMERS

AAN RUIM 23 TAFELS - VLAARDINGEN: RUIM 272 DEELNE-

MERS AAN RUIM 32 TAFELS - ZAANSTREEK: RUIM 250

DEELNEMERS AAN RUIM 31 TAFELS

KORTOM: RUIM 3432 DEELNEMERS AAN RUIM 464

TAFELS!

TAFELS EN DEELNEMERS

IN 2007
ALMERE: RUIM 400 DEELNEMERS AAN RUIM 47 TAFELS -

ALKMAAR: RUIM 150 DEELNEMERS AAN RUIM 30 TAFELS -

AMERSFOORT: RUIM 136 DEELNEMERS AAN RUIM 17

TAFELS - AMSTERDAM: RUIM 1200 DEELNEMERS AAN

RUIM 153 TAFELS - APELDOORN: RUIM 270 DEELNEMERS

AAN RUIM 33 TAFELS - HAARLEM: RUIM 70 DEELNEMERS

AAN RUIM 10 TAFELS - HARDERWIJK & ERMELO: RUIM 190

DEELNEMERS AAN RUIM 21 TAFELS - HEEMSTEDE: RUIM

80 DEELNEMERS AAN RUIM 10 TAFELS - ALMELO -

DEVENTER - ENSCHEDE - HENGELO - KAMPEN -

OLDENZAAL: RUIM 400 DEELNEMERS AAN RUIM 50

TAFELS - RAALTE - RIJSSEN - STEENWIJK -

ZWARTEWATERLAND - ZWOLLE - ROTTERDAM: RUIM 2000

DEELNEMERS AAN RUIM 210 TAFELS - SCHIEDAM: RUIM

221 DEELNEMERS AAN RUIM 27 TAFELS - VLAARDINGEN:

RUIM 375 DEELNEMERS AAN RUIM 34 TAFELS -

ZAANSTREEK: RUIM 252 DEELNEMERS AAN RUIM 36

TAFELS 

KORTOM: RUIM 5744 DEELNEMERS AAN RUIM 678 TAFELS!

ROTTERDAM

12 oktober 2002

25 oktober 2003

27 november 2004

18 juni 2005

24 & 25 november 2006

2 & 3 november 2007

SCHIEDAM

24 mei 2003

15 mei 2004

4 juni 2005

25 maart 2006

24 maart 2007

AMSTERDAM

21 december 2004

21 juni 2005

21 december 2005

21 september 2006

27 september 2007

VLAARDINGEN

3 juni 2005

22 september 2006

9 november 2007

HENGELO

23 maart 2006

5 juni 2007

17 april 2008

ALKMAAR

14 december 2006

22 november 2007

HAARLEM

14 december 2006

22 november 2007

ZAANSTREEK

14 december 2006

22 november 2007

ALMELO

6 juni 2007

16 april 2008

1e DAG VAN DE DIALOOG

2e DAG VAN DE DIALOOG

3e DAG VAN DE DIALOOG

4e DAG VAN DE DIALOOG

5e DAG VAN DE DIALOOG

6e DAG VAN DE DIALOOG

1e DAG VAN DE DIALOOG

2e DAG VAN DE DIALOOG

3e DAG VAN DE DIALOOG

4e DAG VAN DE DIALOOG

5e DAG VAN DE DIALOOG

1e DAG VAN DE DIALOOG

2e DAG VAN DE DIALOOG

3e DAG VAN DE DIALOOG

4e DAG VAN DE DIALOOG

5e DAG VAN DE DIALOOG

1e DAG VAN DE DIALOOG

2e DAG VAN DE DIALOOG

3e DAG VAN DE DIALOOG

1e DAG VAN DE DIALOOG

2e DAG VAN DE DIALOOG

3e DAG VAN DE DIALOOG

1e DAG VAN DE DIALOOG

2e DAG VAN DE DIALOOG

1e DAG VAN DE DIALOOG

2e DAG VAN DE DIALOOG

1e DAG VAN DE DIALOOG

2e DAG VAN DE DIALOOG

1e DAG VAN DE DIALOOG

2e DAG VAN DE DIALOOG

1e DAG VAN DE DIALOOG

2e DAG VAN DE DIALOOG

1e DAG VAN DE DIALOOG

2e DAG VAN DE DIALOOG

1e DAG VAN DE DIALOOG

2e DAG VAN DE DIALOOG

1e DAG VAN DE DIALOOG

2e DAG VAN DE DIALOOG

1e DAG VAN DE DIALOOG

2e DAG VAN DE DIALOOG

1e DAG VAN DE DIALOOG

2e DAG VAN DE DIALOOG

1e DAG VAN DE DIALOOG

1e DAG VAN DE DIALOOG

1e DAG VAN DE DIALOOG

1e DAG VAN DE DIALOOG

1e DAG VAN DE DIALOOG

1e DAG VAN DE DIALOOG

1e DAG VAN DE DIALOOG

1e DAG VAN DE DIALOOG

1e DAG VAN DE DIALOOG

DEVENTER

7 juni 2007

17 april 2008

ENSCHEDE

7 juni 2007

14 april 2008

KAMPEN

21 juni 2007

14 april 2008

OLDENZAAL

7 juni 2007

16 april 2008

RAALTE

7 juni 2007

18 april 2008

ZWOLLE

7 juni 2007

17 april 2008

ALMERE

27 september 2007

AMERSFOORT

8 november 2007

APELDOORN

9 november 2007

ERMELO

18 oktober 2007

HARDERWIJK

18 oktober 2007

HEEMSTEDE

25 oktober 2007

RIJSSEN

5 juni 2008

STEENWIJK

17 april 2008

ZWARTEWATERLAND

16 april 2008


