
 
 
Beleidsplan Dialoog in Actie 2021-2023 
 
De stichtingen Amsterdam Dialoog en Dialoog in Actie zijn op 1 januari 2020 samengegaan. De 
(nieuwe) stichting Dialoog in Actie stimuleert en organiseert het voeren van maatschappelijke 
dialogen. In de huidige tijd van polarisatie, complottheorieën en nepnieuws is dat van bijzondere 
maatschappelijke waarde. Met de veelheid aan informatie (off- en online) loert het gevaar van een 
selectie van feiten en meningen die het eigen gelijk bevestigen. Door in dialoog te gaan met elkaar 
leren we andere perspectieven kennen.  
 
Onze uitgangspunten 
Dialoog in Actie (DiA) wil maatschappelijke dialogen organiseren waardoor mensen meer nuances 
zien en standpunten van anderen overdenken. 
 
Kernwaarden 
Zelfbewustzijn en vrijheid, diversiteit en gelijkwaardigheid, respect en democratie zijn onze 
kernwaarden. Nederlanders verschillen dus verrassen elkaar met situaties, gedragingen en 
opvattingen die we niet (meteen) snappen. In dialoog gaan we op zoek naar de achtergronden van 
wat we (nog) niet begrijpen. Wanneer mensen die verschillend zijn, elkaar in dialogen ontmoeten 
dan kan er wederzijds begrip en respect ontstaan. 
 
Nieuwe verbindingen 
In polariserende debatten en discussies komt het tot winnen en verliezen, tot overtuigen en gelijk 
willen krijgen. In dialogen gaan we op zoek naar wat we met elkaar delen, wat ons verbindt en hoe 
we samen verder komen. Uit de eigen bubbel komen en ons in nieuwe netwerken begeven verruimt 
onze horizon en versterkt onderling vertrouwen. Zo maakt dialoog ruimte voor nieuwe verbindingen. 
 
Oordeel uitstellen, luisteren en vragen stellen 
We organiseren dialogen vanuit een onderzoekende houding, gericht op het overbruggen van 
onbegrip. We stellen ons oordeel uit, luisteren en stellen vragen vanuit respect voor elkaar. Waarden 
en perspectieven maken we voor elkaar inzichtelijk aan de hand van persoonlijke belevenissen. We 
organiseren ontmoetings- en kwestie dialogen. 
 
Goede afspiegeling 
Bij dialoog gaat het niet om anderen van het eigen gelijk te overtuigen, maar om te leren over het 
waarom van verschillen. Dialogen zijn dus geen debatten en de uitkomsten van onze dialogen staan 
nooit vast. Voor alle dialogen geldt de uitdaging van het organiseren van gemengde dialooggroepen 
die een goede afspiegeling vormen van de belangen en waarden, standpunten en perspectieven over 
het betreffende maatschappelijke vraagstuk. 
 
Onze dialogen 
Dialoog in Actie organiseert ontmoetings- en kwestie dialogen. Altijd met een maatschappelijke 
meerwaarde en een dialoogvorm die het beste past. 
 
Ontmoetingsdialogen 
Ontmoetingsdialogen gaan over alledaagse onderwerpen en hoeven geen gevolg te krijgen. Elkaar 
ontmoeten is belangrijk. Ze zijn voor gespreksleiders en deelnemers die hun dialoog mindset willen 
onderhouden. Ze zijn ook voor mensen die voor het eerst aan een dialoog meedoen. De afgelopen 



jaren organiseerden we onder meer dialogen over thema’s als Jong ontmoet oud, Vertrouwen, Waar 
sta jij voor op, Verbinding: maak het mee(r), Samen anders, Nieuwkomers in Mokum, Filosoferen op 
scholen, Vrouwenkracht. 
 
Kwestie dialogen 
Kwestie dialogen gaan over maatschappelijke vraagstukken die wringen, over polariserende kwesties 
als slavernijverleden, zwarte piet, institutioneel racisme, godsdienst- en ander overtuigingsfanatisme, 
windmolens, vluchtelingen, LHBTIQ, complotten, lockdown en avondklok, stikstof en boeren. Deze 
dialogen zijn (bij voorkeur) onderdeel van of krijgen een vervolg in andere activiteiten. 
 
Ons netwerk van dialooggespreksleiders 
We brengen organisaties op het idee maatschappelijke dialogen te organiseren. We ondersteunen bij 
het organiseren van dialogen zonder de verantwoordelijkheid over te nemen. Ook onze 
opdrachtgevers verwachten een neutrale, onafhankelijke dialoogbegeleiding. Een kernactiviteit van 
Dialoog in Actie is dan ook het professionaliseren, trainen en begeleiden van dialooggespreksleiders. 
Hiertoe organiseert Dialoog in Actie trainingen, intervisies en coaching. Op (jaarlijkse) netwerkdagen 
bepalen we gezamenlijk wat er nodig is om de kwaliteit en de vernieuwing van het netwerk zowel 
methodisch als in samenstelling te continueren. Ook dialooggespreksleiders kunnen onderwerpen 
aandragen voor en initiatieven/projecten ontwikkelen met ontmoetings- en kwestie dialogen. 
 
Onze primaire focus: organiseren en begeleiden van dialogen 
Dialoog in Actie focust op het organiseren en begeleiden van dialooggesprekken. Een 
evenement/bijeenkomst kan ook bestaan uit onderdelen als inleidingen, samen eten, voordrachten, 
wandelingen. Deze zijn dienstbaar aan, ondersteunend voor de (daaropvolgende) dialooggesprekken. 
Dialoog in Actie geeft prioriteit aan het organiseren en begeleiden van kwestie dialogen. 
 
Organisatie 
 
Bestuur 
Sinds eind 2020 is er een bestuur met ‘oude’ en ‘nieuwe’ bestuursleden: 

● Voorzitter: Hans Zuiver 
● Secretaris: Marijn van Ballegooijen 
● Penningmeester: Cynthia Grootfaam 
● Netwerk gespreksleiders: Elien Rogaar 
● Communicatie: Paul Basset 
● Ambtelijk secretaris en coördinator: Christine de Pee 

Dialoog in Actie heeft een meewerkend bestuur. De voorzitter stuurt de coördinator aan. 
 
Coördinator 
Dialoog in Actie heeft een betaalde coördinator tot eind 2021 voor één dag in de week. De 
coördinator doet de werkzaamheden (voor projecten en communicatie) die zij op zich heeft 
genomen, ‘herinnert’ bestuursleden aan afgesproken klussen, werkt samen met het bestuur aan het 
werven van subsidies/opdrachten en ondersteunt het bestuur met agenda en besluiten- en 
actiepuntenlijsten. 
 
Amsterdam en ver daarbuiten 
Amsterdam is voor Dialoog in Actie de thuisbasis waar voor dialogen nog volop ‘werk aan de winkel’ 
is. Toch slaan we graag onze vleugels uit naar elders in Nederland. En natuurlijk werken we samen 
met ‘dialoogclubs’ in andere steden, dorpen en regio’s. Ook buiten Nederland. 
 
 
Vastgesteld op 2 september 2021 


