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TWEE JAAR DIALOOG IN ACTIE 
Visie, overzicht Activiteiten 2011/2012 en Plannen voor 2013/2014 

 

1. DE VISIE VAN DiA 

 

De stichting Dialoog in Actie is opgericht in oktober 2011, maar de organisatie bestaat als sinds 

2004. Aanleiding was destijds de grimmige sfeer in Amsterdam na de moord op Theo van Gogh. Een 

groepje Amsterdammers nam het initiatief om meer verbinding te scheppen tussen stads-, buurt-, 

straat- en huisgenoten.  

 

"Breng mensen met elkaar in gesprek en het wordt een stuk lastiger om vast te houden aan wrok en 

vooroordeel." Dat is het idee achter Dialoog in Actie. Al bijna tien jaar organiseren wij gesprekken 

tussen mensen van allerlei culturele, etnische en religieuze achtergronden.  

 

2. HET UNIEKE VAN DiA 

 

• Vrijwilligers leiden het gesprek 

De gespreksleiders van DiA zijn gewone Amsterdammers, die een korte training filosoferen 

hebben gevolgd. Onze vrijwilligers verschillen van elkaar in leeftijd, afkomst, ras en religie. Maar 

ze hebben ook veel gemeen. Hun betrokkenheid bij de stad bijvoorbeeld, en hun onafhankelijke 

instelling. Want ze krijgen niet betaald en ze hoeven aan niemand verantwoording af te leggen. 

 

• Wij komen ook overal 

DiA heeft geen eigen locatie; we komen liever naar de mensen toe. Onze gesprekken vinden 

plaats in buurthuizen, kerken, moskeeën en cafés. In stadskantoren, winkels, bedrijven en 

banken. 

 

• Iedereen kan meedoen 

Iedereen is welkom, als deelnemer of als gespreksleider. De gespreksmethode die we toepassen 

vergt niet veel training. Het gaat er vooral om dat mensen zichzelf en elkaar prikkelende vragen 

stellen. En dat we naar elkaar luisteren, zonder ons gelijk te willen halen. Want een dialoog is 

geen debat. Samen nadenken en zoeken vinden we interessanter dan discussiëren. 

 

 

3. DE BELANGRIJKSTE DiA ACTIES IN 2011 EN 2012 

 

De activiteiten van Dialoog in Actie (DiA) zijn te verdelen in 4 categorieën: 

• dialoogbijeenkomsten; 

• trainingen voor vrijwilligers; 

• acties voor tolerantie; 

• dialogen in de klas (apart verslag). 

 

• Stop Subsidie Stadsdeel 

In 2011 stopte het Stadsdeel Zuid met de financiering van de dialoogbijeenkomsten. Het 

stadsdeel stelde wel een subsidie ter beschikking voor de dialogen in de klas. Dit project liep 

door tot augustus 2012. Het dialoogprogramma van DiA kon doorgaan dankzij de steun van de 

Protestantse Diaconie Amsterdam. DiA heeft maandelijks bijeenkomsten georganiseerd. Ook 

heeft DiA regelmatig trainingen gespreksleiding georganiseerd voor vrijwilligers. 
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Training voor de vrijwilligers 

 

 

 
 

Vrijwilligers leiden de gesprekken 

 

 

 
Wij komen overal: DiA in de moskee 
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• Stichting opgericht 

Op 24 oktober 2011 is de Stichting Dialoog in Actie (DiA) opgericht. Er is hard gewerkt aan de 

opstelling van een Businessplan en een website. In de tweede helft van 2012 is gezocht naar 

financiële middelen. Dit is geresulteerd in de toezegging voor drie projecten: dialogen tussen 

jong en oud in Stadsdeel Nieuw West, VITOK: vitaal ontmoet kwetsbaar en twee dialogen in 

stadsdeel Zuid. 

 

• Speerpunt: Filosoferen op School 

In de beide verslagjaren heeft DiA diverse projecten op basisscholen en middelbare scholen 

opgezet en uitgevoerd. Over deze belangrijke activiteit van DiA verschijnt een apart verslag. 

Daarom volstaat hier de vermelding dat het gaat om een opdracht van Stadsdeel Zuid. DiA heeft 

voor deze projecten speciale trainingen voor vrijwillige gesprekleiders opgezet. Ook heeft DiA 

lesopzetten ontwikkeld, gepubliceerd en beschikbaar gesteld aan docenten. 

 

• Geloof in de Buurt 

In 2011 is in samenwerking met Arkade/Cilon het project Geloof in de Buurt afgerond. Het 

resultaat: een lesmethode voor groep 7 en 8 van de basisschool. Kinderen gaan op onderzoek 

naar religie in de buurt. Zij gaan in dialoog met vertegenwoordigers van religieuze organisaties. 

Joke Jongejan heeft geadviseerd over de integratie van dialoog en het filosoferen met kinderen in 

de methode. Het project is op 8 basisscholen getest. De handleiding voor leraren is uitgebracht 

bij Kwintessens. Er is een website, zie: www.geloofindebuurt.nl 

 

• Buurten voor Vrede 

Samen met de IKV heeft DiA in 2011 'Buurten voor Vrede' uitgebracht. Dit boekje biedt 

welzijnswerkers en vredesgroepen een overzicht van werkzame dialoogtechnieken. 

 

• Tolerantie voor moslims en joden 

In samenwerking met een kerngroep bestaande uit Mohamed Echarrouti van de Al Kabir 

Moskee, Mohamed Rabbae en Harry Polak van de Liberaal Joodse Gemeente zijn er acties voor 

tolerantie gevoerd. In de Pijp en in Nieuw West zijn menselijke ketens tegen discriminatie 

gehouden. Tevens is er een Veiligheidspact in de Westerkerk ondertekend. In samenwerking 

met een aantal Surinaamse organisaties zijn activiteiten rondom de herdenking van de slavernij 

georganiseerd.  Overigens heeft DiA in 2012 de hartelijke banden met zowel de moslims als de 

Joodse gemeenschap verder aangehaald. 

 

• Actieve deelname in Keti Koti viering 

In 2011 en 2012 heeft stichting DiA actief deelgenomen in de organisatie van de herdenking van 

de slavernij in Suriname - en de administratieve afschaffing ervan in 1863. Onderdelen van het 

programma in 2012 waren: een straatfeest, diverse dialogen, diverse rituele maaltijden (Keti-

Koti Dialoogtafels  (in samenwerking met Mercedes Zandwijk), een herdenkingsvaart naar 

Ouderkerk en een demonstratie voor de ambtswoning van de Amsterdamse burgemeester. DiA 

heeft hierin graag en goed samengewerkt met diverse grassroots organisaties, zoals de stichting 

Eer & Herstel, Opo Kondreman en GrandCafé Mansro. Ook voor het kroonjaar 2013 (140/150 

jaar afschaffing) staan diverse activiteiten op de rol. Ook gestart in 2012: de maandelijkse 

dialoog op Carribean Radio (Salto). 
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DiA op de radio, Salto 

 

 
Keti Koti dialoog 

Wie was Eliëzer? 

Op de Joods-Portugese begraafplaats Beth Haim in Ouderkerk aan 

de Amstel ligt de vrijgekochte slaaf Eliezer begraven. Hij was een 

slaaf van de Joodse familie De Pina. Omdat slavernij in Europees 

Nederland niet was toegestaan, was Eliezer vrijgekocht vóór hij 

hier voet aan wal zette. Eliezer verwierf een bijzondere status voor 

een slaaf, hij overleed in 1629 en kreeg een graf met een steen. 

Volgens de Joodse traditie zijn alle doden gelijk. Toch is het 

bijzonder dat hij een officieel graf kreeg; meestal werden (ex-) 

slaven naamloos begraven, buiten het kerkhof.  Elke jaar rond Keti 

Koti organiseert Vereniging Opo Kondreman een 

herdenkingsvaart naar Ouderkerk, met ondersteuning van DiA. 
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• Geweldloze Communicatie 

In 2010 en 2011 organiseerde DiA in het gebouw van de Diaconie een bijeenkomst met Dominic 

Barter. Vanuit zijn achtergrond van Geweldloze Communicatie ontwikkelde Barter Restorative 

Circles (RC). RC is een methode om conflicten te hanteren met actieve participatie van de lokale 

samenleving. RC komt erop neer, dat conflicten en verwijdering worden geheeld door toepassing 

van een bepaalde dialoogtechniek. Dominic Barter ontwikkelde RC in de gewelddadige 

omgeving van de sloppenwijken van Rio de Janeiro. DiA raakte geïnteresseerd in RC naar 

aanleiding van enkel heftige gesprekken in de Surinaamse gemeenschap (over slavernij en 

Zwarte Piet) en de Marokkaanse gemeenschap (over de Palestijnse kwestie). 

 

• Website, multimedia 

DiA heeft in 2012 een website laten bouwen en een account ingericht op Facebook. Op 

www.dialooginactie.nl verschijnen regelmatig agenda's, berichten en recensies van onze 

activiteiten. 

 

 

4. PLANNEN VAN DiA VOOR 2013 en 2014 

 

• Uitwaaieren over Amsterdam 

In 2013 werkt DiA aan uitbreiding van het werkgebied over heel Amsterdam. We zijn al actief in 

Amsterdam Oost - project De Meevaart - en Amsterdam Nieuw-West - dialogen tussen Oudere en 

Jongere buurbewoners in opdracht van het stadsdeel. Ook zijn de eerste contacten gelegd met 

stadsdeel Noord. Verder heeft de secretaris van DiA ook zitting in het bestuur van de Dag van de 

Dialoog en werken beide organisaties hartelijk samen.  

 

• Uitbreiding Filosoferen met Kinderen 

Stadsdeel Zuid heeft DiA gesteund in het opzetten van een methode. Ook andere stadsdelen 

hebben interesse getoond. DiA gaat in gesprek met meer scholen en sponsors voor deze 

activiteit. Er bestaat een blauwdruk voor onderzoek naar het positieve effect van dialogen in de 

klas. Met name naar de vermindering van pesten op school door dialooggesprekken.  

Meer informatie kunt u vinden in het aparte verslag over DiA in de klas. 

 

• Dialooggesprekken inzetten in bedrijven 

De socratische dialoog is een probaat middel om mensen met elkaar aan de praat te krijgen. Dat 

kan interessant zijn voor bedrijven en instellingen. DiA kan gesprekken opzetten binnen 

organisaties, met medewerkers, leidinggevenden. Of buiten het bedrijf een dialoog entameren, 

met klanten, omwonenden en andere stakeholders.  

 

• Extra aandacht nodig voor funding 

Tot op heden heeft DiA helemaal gedraaid op de steun van overheden en not-for-profit 

organisaties. De komende jaren willen we nadrukkelijk ook het bedrijfsleven betrekken bij ons 

werk. Steun aan de lopende en de nieuwe activiteiten van DiA is welkom en gewenst. We gaan 

bij bedrijven aankloppen voor support - in de vorm van geld, mensen, locaties - of een 

combinatie daarvan. 

 

• Praktische informatie 

Stichting DiA organiseert dialogen van A tot Z. A is een briefingsgesprek van een uur, om de 

situatie, de doelgroep en het thema helder te krijgen. Samen met de opdrachtgever 

brainstormen we naar een inspirerende vraag. Een dialoogbijeenkomst zelf duurt circa 1,5 à 3 



8 
 

uur. Doorgaans starten we met een plenaire gespreksronde. Vervolgens praten we in kleine 

kringen verder, met een of twee gespreksleiders per kring. De bijeenkomst eindigt ook weer 

plenair. 

 

DiA hanteert een richtprijs van EUR 1.500 all-in. Dat is inclusief voorbespreking, voorbereiding, 

moderatie op locatie en 6 gespreksleiders. We kunnen onze kosten zo beperkt houden, omdat 

DiA een stichting is zonder winstoogmerk en omdat veel werk gedaan wordt door vrijwilligers. 

Heeft u een interessant project maar geen geld? Kom dan toch met ons praten! 

 

 
 

Dialoog in actie!  
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Overzicht Dialogen 2011 

11-01-2011 AFAK (Marokkaanse groep) Geuzenveld)   Vrijheid 

14, 15 jan           Dominic Barter in de Oranjekerk Geweldloos                    

Communiceren 

17-02-2011 Dialoogmaaltijd Ontmoeting, Surinaamse groepen  stemmen uit het 

(naar aanleiding van publicatie 'Meerstemmig Verleden')  verleden 

01-03-2011 Bijeenkomst met Abraham Soetendorp in Den Haag i.s.m. IKV en Samen Wonen 

Samen Leven 

08-03-2011 AFAK (Marokkaanse groep) Geuzenveld   Autonomie 

22-03-2011 Ontmoeting, Turkse Vrouwengroep    Erbij horen  

28-03-2011 Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam Zuid   Identiteit 

15-04-2011 Gelagkamer Diaconie: Carin Giesen    Sonnevanck: wat kan 

de welzijnssector leren van een buurtcafé in Wijk aan Zee 

10-06-2011 Gelagkamer Diaconie, i.s.m. Wereldhuis   Gezien worden  

27-06-2011 Keti Koti Dialoogtafel in Stadsdeelkantoor Zuid  Erkenning 

11-10-2011 Amsterdams Lyceum in Willem de Zwijgerkerk  Helpt geloof 

samen met senioren 

10-11-2011 Dag van de dialoog      Jong en oud 

locaties: 

- Coenen/Lydia 

- Liberaal Joodse Gemeente 

- Welkom (Marathonweg) 

- Selimiye Moskee 

- Café Mansro 

- Olympus (kids en senioren) 

- Café Mansro 

- KNCCA (Koerdisch Centrum) 

23-11-2011 Ontmoeting Dialoogmaaltijd    thuis-voelen 

15-12-2011 Gelagkamer diaconie met Mar Oomen   Wanneer is het 

genoeg: meer doen met minder 
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Overzicht Dialogen 2012 

15-01-2012 Zoekende ziel, Café Alverna, West    Opnieuw beginnen 

23-02-2012 Opening Preken in Mokum in Mozeshuis  i.s.m. Liberaal joodse Gemeente, Al 

Kabir Moskee, Mohammed Rabbae, Harry Polak en Mohammed Echarrouti 

12-03-2012 Dialoog Al Kabir  Moskee(Amsterdam-Oost)   Opvoeding 

08-05-2012 Dialoog Kizilirmak (Turkse Stichting Geuzenveld)   Discriminatie 

13-06-2012 Surinaams Café Mansro Keti Koti dialoogtafel  Verzoening 

16-10-2012 Amsterdams Lyceum en Willem de Zwijgerkerk  Geloven 

17-10-2012 Kizilirmak (Turkse Stichting Geuzenveld)   Thuis voelen 

01-11-2012 Dag van de Dialoog, verschillende locaties A’dam Zuid Crisis  

27-11-2012 Dialoog Surinaams Café Mansro    Onafhankelijkheid 

 

20-12-2012 Dialoog Al Kabir Moskee Weesperzijde   Zorg 

Trainingen voor vrijwilligers 

03-03-2011 Training voor gevorderden in de dialoog door Pieter Mostert (Nieuwe Trivium) 

27-10-2011 Training Karel van Haaften (Nieuwe Trivium) voor beginners in de dialoog 

22-03-2012 Training Pieter Mostert Nieuwe Trivium voor gevorderde vrijwilligers 

21-11-2012 Training Karel van Haaften (Nieuwe Trivium) voor beginners 

Acties voor tolerantie in samenwerking met anderen 

13-03-2011 Menselijke keten in de Pijp voor solidariteit i.s.m. Moskee Al Kabir, Liberaal 

Joodse Gemeente, Selimiye Moskee, Protestantse Diaconie Amsterdam 

17-06-2012 Menselijke keten voor solidariteit in Amsterdam Nieuw West i.s,m. Liberaal 

Joodse Gemeente, Sjoel West, Al Kabir Moskee, Moskee Nour, Protestantse  

Diaconie Amsterdam 

23-06-2011 Herdenking afschaffing slavernij op de Joodse begraafplaats in Ouderkerk aan 

de Amstel, i.s.m. Vereniging Opo Kodreman 

27-06-2012 Herdenking slavernijverleden op de Joodse begraafplaats in Ouderkerk aan de 

Amstel i.s.m vereniging Opo Kondreman, Helga Fredison en Stichting Eer en 

Herstel 

30-09-2012 Ondertekening veiligheidspact tegen discriminatie in de Westerkerk, i.s.m. 

andere organisaties 

Elke eerste zaterdag van de maand en maandag: Dialoog in de Noorderkerk i.s.m. Noorderkerk 

Elke laatste donderdagavond van de maand: dialoog op Salto Radio  
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Inkomsten en uitgaven Dialoog in Actie 
 
In 2011 en 2012 zijn er geen inkomsten en uitgaven van de Stichting DiA. 
Alle activiteiten zijn uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Diaconie 
Amsterdam 
 
 
 

 

Dialoog in Asielzoekerscentrum Luttikhuize  
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Ontmoeting 17 febr. 2011    Ontmoeting 22-03-2011 

 

 
Menselijke keten maart 2011 

 

 

Buurthuis Olympus Dag van de Dialoog 10 nov. 2011 
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Preken in Mokum 23-02-2012 

 

Dialoog Al Kabir 12-03-2012   Menselijke keten Amsterdam West juni 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Kizilirmak, 17-10-2012    Vrijwilligers in de Badcuyp 


