P E R S O O N L I J K E

U I T N O D I G I N G

De magie van de dialoog
‘Zwarte Piet, geen discussie mogelijk’
Datum
Locatie

17 oktober 2014, 14.00-17.00 uur
Hogeschool Inholland, Plaza, eerste etage
Posthumalaan 90, Rotterdam

Vrijdag 7 november 2014 viert Rotterdam haar 13e Dag van de Dialoog. In die dertien jaar deelden duizenden
Rotterdammers hun diepste gevoelens en gedachten met bekende en onbekende stadsgenoten. De
dialoogmethodiek maakte het mogelijk maatschappelijk heikele kwesties op een veilige manier met elkaar te
bespreken. Vanuit belangstelling, niet vanuit een oordeel. Men neemt de tijd voor zichzelf en de ander, wat leidt
tot unieke, magische en onvergetelijke momenten.
Voorafgaand aan de Dag van de Dialoog 2014 willen we als Stichting In Dialoog op vrijdag 17 oktober met onze
partners van gedachten wisselen over de verschillende manieren waarop de dialoogmethodiek kan worden
gebruikt. De dialoog zal dan religieus/ethisch en vanuit het bedrijfsleven als netwerkmethode worden belicht.
Verder willen we tijdens deze bijeenkomst met onze partners en met de ‘moederorganisatie’ Nederland In
Dialoog experimenteren of het lukt om over het ambivalente thema ‘Zwarte Piet’ via de dialoogmethodiek met
elkaar een gesprek te hebben. Dit onderwerp ligt in Nederland enorm gevoelig, een normaal openbaar gesprek
erover is bijna onmogelijk, en zouden we via de dialoog in staat zijn om elkaars emoties te begrijpen en oprecht
naar elkaar te luisteren?
De bijeenkomst gaat langs de bekende stappen van kennismaken, ervaringen delen, dromen en doen en
wordt verzorgd door Karin Oppelland (sociaal ondernemer, directeur Nederland in Dialoog) uit Rotterdam.
Programma
13.30 uur

Inloop

14.05 uur

Start programma en welkomstwoord

14.15 uur

Dialoog religieus/ethisch bezien, door dr. Piet van Veldhuizen (theoloog/predikant)
Dialoog en ’t bedrijfsleven, door Ronald van Raay (rayondirecteur Rabobank Rotterdam)

14.45 uur

Theorie van Appreciate Inquiry, de magie van de
dialoog en het thema ‘Zwarte Piet’

Aanmelden/informatie

15.05 uur

Pauze en tafelindeling

15.15 uur

Aan de dialoogtafel: ‘Zwarte Piet, geen discussie
mogelijk’

Graag vooraf aanmelden via e-mail
info@donadaria.nl. Deelname is
beperkt.

16.45 uur

Interactieve afsluiting: bewust worden van onze
dagelijkse stappen die wij zetten, wensen voor de
toekomst/dialoog

Bel voor meer informatie Peter
Kruys, bestuurslid (06 12 65 26 01),
René Kronenberg, voorzitter (06 22
22 47 91) of Karin Oppelland (06 28
44 08 92).

17.00 uur

Borrel (tot 17.45 uur)

Zie ook www.dagvandedialoog.nl.

