EEN HANDIGE GIDS MET TIPS VOOR
HET ORGANISEREN VAN EEN DIALOOGTAFEL

Het organiseren van een dialoogtafel kan leuk en inspirerend zijn. In deze gids staat stap voor stap
beschreven hoe je er een kunt organiseren. Voor deze stappen is een tijdsplanning gegeven. Deze
tijden worden door veel mensen als prettig ervaren, maar je eigen planning is natuurlijk ook goed!
Veel succes en plezier met het organiseren van je eigen dialoogtafel!

4 WEKEN VAN TEVOREN
Stap 1
Meld je tafel aan bij Breda in Dialoog, compleet met een foto van je locatie en een korte
omschrijving. Begin met het uitnodigen van mensen aan je dialoogtafel. Bel aan bij mensen in de
buurt, spreek mensen aan op straat, of benader bekenden en onbekenden via mail, telefoon of
social media. Hoe diverser en uitgebreider je uitnodigingen, hoe meer kans op een interessante,
diverse dialoog. Probeer als tafelorganisator zo'n vier mensen te stimuleren tot deelname aan je
eigen tafel.
Aanmelden
Mensen die onze website bezoeken kunnen zich als deelnemer aanmelden waarbij ze een kort
formulier invullen. Het is fijn om de deelnemers die u werft te vragen zich aan te melden via deze
link. Zorg ervoor dat je minstens vier deelnemers werft, wij zorgen voor de overige 2 tot 4
deelnemers.Meer deelnemers interesseren is natuurlijk ook heel mooi, verwijs ze dan naar andere
dialoogtafels via de website.
Tip:
Breda in Dialoog heeft inspiratiekaarten beschikbaar die je als uitnodiging kunt gebruiken voor je
dialoogtafel. U kunt ook verwijzen naar www.dialooginbreda.nl voor meer informatie.
Stap 2
Zorg voor een getrainde gespreksleider om de dialoog aan jouw tafel te leiden. Als je zelf geen
gespreksleider wil zijn of geen gespreksleider kunt vinden dan kunnen wij zorgen voor een
gespreksleider op jouw locatie.
Tip:
Als het je niet lukt om een gespreksleider te vinden kun je erover denken om zelf een
gespreksleidertraining te volgen! (kijk op www.dialooginbreda.nl voor informatie). Ook kun je
contact opnemen met Breda in Dialoog zodat zij een gespreksleider voor je kunnen regelen.

3 WEKEN VAN TEVOREN
Stap 3
Neem contact op met de mensen die je uitgenodigd hebt voor je dialoogtafel om te horen of ze
daadwerkelijk mee willen doen. Breda in Dialoog vult jouw deelnemers aan met geïnteresseerden.
Als we beide zoeken naar een diversiteit in de deelnemers zijn we verzekerd van een dialoog met
een mooie diversiteit aan mensen.
Stap 4
Maak een lijst van de genodigden aan je dialoogtafel en bekijk (indien mogelijk) hoe divers je
gezelschap aan uw dialoogtafel is. Als je nog niet tevreden bent dan heb je nog tijd om verder te
gaan met het werven van deelnemers of contact te zoeken met Breda in Dialoog voor hulp.
Tip:
Diversiteit aan de dialoogtafel kan leiden tot een zeer interessante avond. Zet je netwerk in om
bekend te maken dat je een dialoogtafel organiseert om mensen van verschillende culturen,
achtergronden en leeftijden te bereiken. Denk ook aan deelnemers van ‘buiten’ die het leuk
zouden vinden om aan te sluiten. Wanneer je binnen je organisatie een dialoogtafel hebt,benut
dan bijeenkomsten/vergaderingen om zoveel mogelijk mensen op de hoogte te brengen.

2 WEKEN VAN TEVOREN
Stap 5
Zorg voor een hapje en een drankje tijdens de dialoog. Misschien kan een locatie je tegemoet
komen of wil iemand je sponsoren. Eventueel kan Breda in Dialoog je daarmee helpen. Laat het
ons weten via dialooginbreda@gmail.com
D

1 WEEK VAN TEVOREN
Stap 6
Om er zeker van te zijn dat je deelnemers er zijn op de afgesproken locatie en tijd, kun je de
deelnemerslijst nabellen of mailen. Zo voorkom je misverstanden en deelnemers die niet op komen
dagen. Wij zorgen ervoor dat de andere deelnemers nagebeld worden. Je krijgt vooraf (per mail)
een deelnemerslijst van de mensen die Breda in Dialoog geplaatst heeft.
Tip:
Uit onderzoek onder deelnemers van de Dag van de Dialoog is gebleken dat een persoonlijke
benadering bij het wervingsproces als prettig en effectief wordt ervaren. Dit geldt ook als een
deelnemer door een voor hem of haar onbekend persoon wordt benaderd. Schroom dus niet om
een onbekende aan te spreken, het kan een interessante dialoog opleveren!

TIJDENS DE WEEK VAN DE DIALOOG
Neem deel aan een of meer tafels. Je woont natuurlijk de tafel bij die je zelf organiseert, maar kijk
ook eens naar andere locaties of organisaties die je interesseren! Je bent trouwens ook
uitgenodigd voor de kick-off en afsluiting!

1 WEEK NA DE DIALOOG
Evalueer de organisatie van de tafel en informeer bij de deelnemers hoe ze jouw dialoogtafel
hebben ervaren. Gebruik opmerkingen om je tafels het komende jaar nóg beter te organiseren.

JONGEREN AAN TAFEL
Voor de diversiteit kan het leuk zijn als er jongere mensen aan uw dialoogtafel deelnemen.
Hieronder volgen wat tips hoe je jongeren kunt werven:
- Neem contact op met een middelbare school, Hogeschool of Universiteit bij je dialoogtafel in de
buurt.
- Zoek naar op een opleiding in de richting
van maatschappelijk belang, bijvoorbeeld
Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Deze
opleidingen hebben vaak interesse in een
initiatief als de Dag van de Dialoog.
- Leg duidelijk uit wat het doel is van de
Dag van de Dialoog, dat diversiteit aan
tafel leuk en belangrijk is en dat het
daarom erg leuk zou zijn als er jongeren
zijn die meedoen.
- Soms is het mogelijk om de studenten
hiervoor iets terug te geven (een
studiepunt bijvoorbeeld). Op deze manier
hebben beide partijen er iets aan. Laat je
gegevens achter zodat studenten zich
gemakkelijk bij je kunnen aanmelden.

