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Inleiding 
 

Ook dit jaar is er – mede dankzij jou – weer een Dag van de Dialoog in Rotterdam! Deze 
handleiding is een steuntje voor de dialoogbegeleiders om een boeiende en inspirerende 
dialoog te organiseren en faciliteren.  

Het thema voor 2021 is “Een sprong in het diepe”. Er zijn al een aantal proefdialogen 
geweest en het thema blijkt prachtige en zinvolle gesprekken op te kunnen leveren. Wij 
hebben er zin in en wensen je alle plezier en succes toe bij jouw dialoog. 

Het bestuur van de Stichting In Dialoog 

 

 

Staand: Benji de Levie, Manon Vermeulen, Cor van Drieberge 

Zittend: Margot Hameetman, Ank Jansen, Arita Fibbe, Peter Kruys 

 

 

 

Over de Stichting in Dialoog 

De Stichting In Dialoog brengt mensen van diverse achtergronden samen door 
dialogen te organiseren. Dialogen bevorderen dat mensen met verschillende 
achtergronden en perspectieven op een respectvolle manier met elkaar in gesprek 
kunnen gaan en nieuwe inzichten opdoen over voor hun belangrijke thema’s, die 
raken aan ‘leven in Rotterdam’. Een dialoog creëert ruimte rondom een thema en 
begrip voor andere zienswijzen, die verder gaan mogelijk maakt. 
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Het thema voor 2021 
 

Wellicht volg je als je dit leest, de basistraining ‘Dialoogbegeleiding’ of de workshop van onze 
stichting. In beide trainingen word je voorbereid op het begeleiden van een dialoog, in de vier 
verschillende rondes die daarbij horen. Uiteraard gelden deze ook voor de dialoog “Een 
sprong in het diepe”. Voor een uitgebreide toelichting hierop verwijzen wij naar het 
cursusmateriaal, hieronder volgt de korte samenvatting. 

  

In 2021 is het thema: “Een sprong in het diepe”. 

Kan jij je nog herinneren dat je de eerste keer op de hoge duikplank stond? En daarna de 
sprong hebt gewaagd… Ook andere gebeurtenissen in je leven kunnen voelen als een 
sprong in het diepe. Je weet niet waar het zal eindigen. Maar je zet iets op het spel, dat is 
zeker. Ieder mens maakt in het leven momenten mee die grote gevolgen hebben. Soms 
kies je er zelf voor, soms overkomt het je. Maar een sprong in het diepe is het. Was of is 
deze sprong de moeite waard? 

De themavragen zijn vanaf half oktober beschikbaar, je ontvangt deze in de training of 
workshop, of via jouw contactpersoon in het bestuur. 

 

Als je nog vragen hebt over hoe een en ander aan te pakken of wat dan ook, schroom niet 
een van de bestuursleden hierover te benaderen. 
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Benodigdheden 
 

Het belangrijk is natuurlijk een goed uitgeruste en toegeruste dialoogbegeleider en een 

groep deelnemers die er zin in heeft. Maar er zijn ook praktische dingen nodig:  

- Een geschikte locatie, waarin een rustige ruimte met tafel (liefst een ronde) en 7-8 

stoelen 

- Catering (koffie, thee, water, iets lekkers te eten) 

 

Locatie 
 

Een dialoogtafel kan eenvoudig thuis worden gehouden. Maar wellicht is je huis daar minder 

voor geschikt of heb je liever geen onbekenden op bezoek. In dat geval ga je op zoek naar 

een externe locatie. Je kunt hierbij denken aan:  

• Buurthuis 

• Moskee/kerk  

• (Sport)school 

• Je Rotterdamse werkgever  

• Een groot tuinhuis (als het niet te koud is) 

• Een welzijnsaanbieder 

Als je een locatie benadert, is het handig vooraf goed na te denken over wat je van ze wil 

vragen. Allereerst belangrijk om toe te lichten wat de Dag van de Dialoog inhoudt, waarom jij 

eraan meedoet én wat het de locatie op kan leveren of in hoeverre de doelen van de Dag 

van de Dialoog aansluiten bij die van de locatie.  

Natuurlijk maak je ook duidelijk wat je nodig hebt voor jouw dialoogtafel. Een rustige ruimte, 

tafel en stoelen, gebruik van toilet. Aan tafel worden vaak persoonlijke zaken gesproken, dus 

het is fijn als je niet ‘afgeluisterd’ kunt worden. Spreek ook de tijden goed af: vergeet daarbij 

niet de tijd voor inloop (ca. 2 uur) en napraten (ongeveer een half uur). Is de locatie 

toegankelijk voor mensen met een beperking? En afspraken over catering zijn: kan je 

gebruik maken van de faciliteiten daar? Mag je zelf ook wat meenemen?  

Tot slot is belangrijk: wie is je contactpersoon op de dag zelf, wie opent en sluit de locatie en 

is er iemand telefonisch bereikbaar wanneer 

je iets niet weet?  

Persoonlijk langsgaan werkt uiteraard het 

beste. Op die manier kan je je enthousiasme 

laten zien en ook meteen zien hoe de ander 

reageert.  

Overigens is het ook mogelijk om een online 

dialoog te organiseren. Als dat je wens is, 

neem even contact op met ons om te 

overleggen over de mogelijkheden.  

 

Mocht de locatie nu heel 

enthousiast reageren en je ziet 

mogelijkheden om daar meerdere 

dialoogtafels te organiseren, laat 

het weten aan het bestuurslid waar 

je contact mee hebt. Als een andere 

dialoogbegeleider geen locatie kan 

vinden, kunnen wij jullie met elkaar 

in contact brengen. 
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Aanmelden dialoogtafel 
 

BELANGRIJK 

Heb je datum, tijd en locatie compleet? Meld je tafel dan vóór 13 oktober aan via 

https://forms.gle/LAnKfTLrbG5ejG6g7. Deze gegevens gebruiken wij om ons 

aanmeldsysteem te vullen. Laat die deelnemers maar komen dan!  

 

  

https://forms.gle/LAnKfTLrbG5ejG6g7
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Catering 
 

Omdat een dialoog over het algemeen wel 1,5 tot 2 uur duurt, is het fijn als er wat te eten en 

te drinken is. Van oorsprong werden dialoogtafels altijd met een maaltijd georganiseerd, 

vandaar dat er ook placemats zijn voor de deelnemers. Samen eten verbindt.  

Nu de Stichting In Dialoog echter geen subsidie meer ontvangt, kunnen wij dit niet meer voor 

de dialoogbegeleiders regelen. We vragen hier dus je eigen inbreng en creativiteit. Het hoeft 

geen driegangenmenu te zijn. Een lekker gevulde soep met wat brood is al heerlijk en 

makkelijk te maken. En als de dialoog niet rond etenstijd georganiseerd wordt, zijn wat kleine 

(zelfgemaakte) hapjes of koekjes een lekker tussendoortje. 

Ideeën om catering te regelen zijn: 

• Vraag een buurman- of vrouw die graag kookt of bakt om maaltijd / koekjes / hapjes te 

maken.  

• Regel sponsoring, bijv. door de supermarkt in je wijk of door de locatie waar je je dialoog 

organiseert. 

• Vraag alle deelnemers van jouw dialoogtafel om iets kleins mee te nemen. 

• Koop zelf iets en neem dit mee. 

• Kijk eens of er in je wijk vrijwilligersorganisaties actief zijn die mogelijk hieraan mee willen 

werken.  

Onze ervaring is, dat hoe aantrekkelijker en gezelliger je de tafel aankleedt, hoe meer 

verbinding er plaatsvindt. Dit betekent natuurlijk niet dat er veel eten moet zijn.  

Zet tijdens de dialoog het eten en drinken op tafel, dan kunnen deelnemers te allen tijde iets 

pakken.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Hier willen we je ook vast vragen om 

foto’s te maken voor en tijdens de 

dialoog. Voor jezelf en de 

deelnemers. En stuur de leukste 

naar ons op, want wij laten dat ook 

graag zien op onze 

communicatiekanalen. 

Laat je het ons ook weten als 

iemand niet herkenbaar op de foto 

wil? 
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Deelnemers  
 

Een dialoogtafel bestaat niet zonder haar deelnemers, het werven hiervan is een vitaal 

onderdeel. De dialoogbegeleiders hebben een centrale rol in het werven van de deelnemers. 

Voor deze Dag van de Dialoog doe je dat als collectief: je werft niet voor je eigen tafel, maar 

voor alle tafels. Dit doen we bewust, om zoveel mogelijk netwerken te mixen. Hoe leuk is het 

immers om op die Dag van de Dialoog er werkelijk mede voor te zorgen dat Rotterdammers 

nieuwe mensen leren kennen in onverwachte ontmoetingen? Uiteraard zetten wij als 

stichting ons ook in voor de werving, net als samenwerkingspartner Dona Daria.  

 Werving 
Werving is soms een lastig onderdeel bij het organiseren van dialoogtafels. We leven in een 

maatschappij waarin mensen het druk hebben, er ontzettend veel bijeenkomsten 

georganiseerd worden én alles een duidelijk doel moet hebben. Onze dialoogbijeenkomsten 

gaan daar een beetje tegenin. We nemen de tijd, vertragen en de dialoog zelf is het doel. Je 

weet vooraf niet hoe het gaat, wie je gaat ontmoeten en of je nieuwe inzichten krijgt.  

Toch leert de ervaring ons dat veel mensen open staan om nieuwe mensen te ontmoeten en 

dat de mensen die meedoen aan de dialoog het bijna allemaal een mooie ervaring vinden. 

Hoe werkt de werving vanuit onze ervaring het beste, zodat mensen zich werkelijk gaan 

inschrijven? We geven je graag de volgende tips.  

• Benader mensen persoonlijk, dit werkt echt het beste. Vergeet niet dat je ook 

onbekenden persoonlijk kunt benaderen, bijv. bij de kapper, supermarkt of in de lift. 

Gebruik de flyer als herinnering om mee te geven aan geïnteresseerden.  

• Geef aan dat veel mensen alleen komen en dat het eenmalig en gratis is.  

• Bedenk je eigen verhaal over waarom de Dag van de Dialoog belangrijk is en nodig 

vanuit dat enthousiasme mensen uit om deel te nemen. Gebruik dit verhaal zowel 

persoonlijk als online. 

• Zorg voor naamsbekendheid en bereik. Hang op zoveel mogelijk plekken posters op, 

deel elke dag iets op de social media (als dat bij je past) en benader mensen ook 

persoonlijk via sociale media. Praat erover. Je krijgt van de Stichting In Dialoog posters 

en flyers. Online materialen kan je vinden in onze map met promotiematerialen op 

Google Drive (linkje – wordt voor half oktober nog verder gevuld). 

• Mail vrienden, familie en kennissen in Rotterdam. Indien mogelijk persoonlijke mails, 

waarom jij denkt dat de Dag van de Dialoog echt iets voor die persoon is. Vergeet niet na 

te bellen.  

• Vermeld altijd de website https://www.dagvandedialoog.nl/dag-van-de-dialoog-2021/, 

zodat mensen meer informatie kunnen vinden én zich kunnen inschrijven.  

• Gebruik bestaande netwerken. Online zijn dat bijv. social media groepen waar je lid van 

bent, offline kan dat bijv. via organisaties die activiteiten in de wijk organiseren of 

verenigingen waar je zelf lid van bent.  

• Wellicht helpt het om eerdere ervaringen te delen. Bekijk deze video en deze video (nog 

in oude huisstijl) over hoe anderen hun eerste dialooggesprek ervaren hebben. 

Als mensen vragen wat het oplevert, kan je aangeven: nieuwe mensen ontmoeten/een nieuw 

netwerk, leren van anderen, inzichten over jezelf opdoen, een moment van rust in het 

jachtige bestaan, eens een keer geen discussie en je mening klaar hebben, maar rustig naar 

anderen luisteren, horen wat er speelt in Rotterdam, etc.   

https://drive.google.com/file/d/1zavHie5-NrBGkOKOFgHPIVFSPkPg8oA1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zavHie5-NrBGkOKOFgHPIVFSPkPg8oA1/view?usp=sharing
https://www.dagvandedialoog.nl/dag-van-de-dialoog-2021/
https://youtu.be/s2H8xcfjl40
https://youtu.be/MnqEL7l2mJo
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Inschrijven 
Deelnemers kunnen zich schrijven via onze website: https://www.dagvandedialoog.nl/dag-

van-de-dialoog-2021/. Op deze website verschijnt half oktober een linkje naar het 

inschrijfsysteem dat wij gebruiken, met daarin alle dialoogtafels die georganiseerd worden. 

Deelnemers kunnen zich inschrijven bij de dialoogtafel waar ze aan deel willen nemen. Ze 

krijgen direct een bevestiging per e-mail. Als ze die niet ontvangen hebben, wil je dan vragen 

of ze bij hun spam mail willen kijken of de mail daar misschien bij staat?  

Namens de Stichting In Dialoog houdt Ank Jansen de inschrijvingen bij. Zij zal regelmatig 

updates sturen hoe het ervoor staat met de inschrijvingen. Je kunt haar ook vragen stellen 

via ankjansen@dagvandedialoog.nl.  

 

https://www.dagvandedialoog.nl/dag-van-de-dialoog-2021/
https://www.dagvandedialoog.nl/dag-van-de-dialoog-2021/
mailto:ankjansen@dagvandedialoog.nl

