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Het Utrechts Platform voor 
Levensbeschouwing en religie is 
een trefpunt voor stadgenoten 
met verschillende achtergrond 
en afkomst. Wij geloven dat 
ieder van ons iets in te brengen 
heeft waar we allemáál iets aan 
hebben. Wij gaan uit van de 
kracht van mensen.

Geloof in elkaar
Het UPLR wil harmonie in de stad bevorderen 
door beter begrip van elkaar. Dan zien we wat 
we eigenlijk al delen. We herkennen de waarde 
van elkaars overtuiging en ontmoeten de 
persoon erachter.

Inspireren en verbinden
‘Leven en laten leven’ is niet altijd makkelijk in 
zo’n grote stad vol diversiteit. Het UPLR 
verbindt mensen, instellingen en organisaties 
die bruggen bouwen. Samen zetten we ons in 
voor onderling begrip, respect en 
verdraagzaamheid.

We organiseren inspirerende ontmoetingen, 
discussies en andere activiteiten om de dialoog 
tussen verschillende groepen mensen op gang 
te brengen of te houden. Over zorg en welzijn, 
het delen van de welvaart, identiteit en 
tolerantie. Ook geven we advies aan instanties 
en organisaties over het omgaan met 
diversiteit.

We nodigen je graag uit om bij te dragen aan 
onze activiteiten, ideeën aan te dragen voor 
een harmonieus Utrecht.

Harmonie 
in de stad

Advies en ondersteuning
Het UPLR adviseert organisaties en bedrijven 
die meer willen weten over het omgaan met 
verschillen in cultuur. Wij kunnen collega’s, 
buurtgenoten, mensen met tegenstrijdige 
opvattingen met elkaar in contact brengen en 
meedenken hoe je hiermee om kunt gaan. We 
hebben goed opgeleide gespreksleiders die 
ervaring hebben met netelige kwesties.
Als gesprekspartner voor de overheid, het 
bedrijfsleven en burgerinitiatieven kunnen wij 
in ons netwerk kennis en expertise aanboren 
die een positieve invloed hebben op de 
communicatie en de samenwerking.

Jaarlijkse ontmoeting
Aan het begin van de zomer organiseert het 
UPLR elk jaar een ontmoeting voor en met de 
organisaties die bij het platform betrokken zijn. 
Niet alleen besturen en leidende figuren, maar 
ook de achterban, de medewerkers en 
vrijwilligers kunnen elkaar dan ontmoeten.

Symposium
In het najaar organiseren we een bijeenkomst 
waar u van harte welkom bent op een levendige 
dag met workshops en lezingen. Met een 
thema als ‘vreemden voor elkaar!?’ in 2014.

Utrecht in dialoog
In heel Nederland kun je in november meedoen 
aan de Week van de Dialoog.  Onze werkgroep 
‘Utrecht in dialoog’ organiseert dit in onze stad, 
op tal van (bijzondere) locaties. Aan een tafel 
maak je kennis met maximaal zeven gespreks-
partners, rond een aansprekend thema en met 
een getrainde begeleider. Je deelt ervaringen, 
luistert naar elkaar en leert zo van mensen die 
je voorheen niet kende. Zo komt het vaak tot 
een echte ontmoeting. De inzet van deze 
methodiek blijft natuurlijk niet beperkt tot die 
ene week in november. Het hele jaar door 
ondersteunen we constructieve dialogen als de 
actualiteit daar om vraagt. Dat kan een 

knelpunt in de wijk zijn, maar ook een landelijk 
spelende kwestie, bijvoorbeeld Zwarte Piet of 
geweld tegen homoseksuelen.

Campagne Wij zijn Utrecht
‘WijzijnUtrecht’ wil zichtbaar maken dat veel 
mensen zich inspannen om geen kloof te laten 
groeien tussen burgers in onze stad. We nemen 
verdeeldheid niet voor lief, maar willen voor 
elkaar instaan en opkomen waar nodig! Wil jij 
ook laten zien dat je geeft om iedereen in onze 
stad? Doet jouw instelling, vereniging of 
organisatie mee? Verbind dan je naam aan de 
campagne. Deel je mening en draag bij 
opFacebook: WijzijnUtrecht.

Geestelijke verzorging bij crises
Een ernstige crisis, een zwaar ongeval of een 
calamiteit vraagt om goed gecoördineerde 
maatregelen. Brandweer, politie, genees-
kundige hulp zijn gelukkig goed geregeld. Het 
UPLR helpt met de coördinatie van geestelijke 
zorg aan de getroffenen, in samenwerking met 
het gemeentebestuur. Wij bieden professionele 
hulpverleners uit alle organisaties die zijn 
vertegenwoordigd in ons platform.

In de wijk
Sinds 2014 maakt de Stichting de Brug deel uit 
van het UPLR. Op Kanaleneiland werken zij aan 
interculturele ontmoetingen met aandacht voor 
specifieke problemen en mogelijkheden in de 
wijk. Ook in andere wijken van Utrecht (o.a. in 
Lombok, Rivierenbuurt, Overvecht) worden in 
samenwerking met anderen initiatieven voor 
ontmoeting ontwikkeld.

Wij zijn Turkse en Marokkaanse
moslimorganisaties, de kerken (via de USRK, 
Utrechtse stedelijke Raad van Kerken), de 
hindoestaanse gemeenschap, Joodse Liberale 
Gemeente, Humanistische Werkgroep Utrecht 
en boeddhisten. Samen vormen we het Utrechts 
Platform voor levensbeschouwing en religie.
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www.uplr.nl 
www.facebook.com/wijzijnUtrecht

We maken graag kennis met je, dus 
mail gerust: info@uplr.nl

Hier staan wij voor:
- Wij staan voor samen leven in harmonie, met 

begrip en ruimte voor elkaars culturele, 
etnische en levensbeschouwelijke identiteit.

- Wij geloven in de kracht van mensen, in 
solidariteit en in de wil er met elkaar een 
mooie wereld van te maken.

Dit doen we:
- Wij steunen alle initiatieven die daaraan 

bijdragen.
- Wij brengen mensen en organisaties met 

verschillende levensbeschouwelijke 
achtergronden met elkaar in contact. 

- Wij bevorderen verbinding en wederzijds 
begrip door mensen te stimuleren de dialoog 
aan te gaan, samen te werken. We 
organiseren lezingen, discussies en andere 
activiteiten waarin we ons doel uitdragen.

- Wij bieden een plek voor ontmoeting, 
onderlinge steun en constructieve actie aan 
de aangesloten organisaties en instellingen.

- Wij zijn gesprekspartner voor gemeente, 
bedrijfsleven en burgerinitiatieven; onze 
gespreksleiders helpen bij netelige discussies 
en tegenstrijdige opvattingen.

- Wij delen kennis en expertise die alle 
Utrechters helpt om elkaar verder te helpen, 
om elkaar beter te begrijpen.  We geven 
advies aan instanties en organisaties over 
het omgaan met levensbeschouwelijke en 
culturele diversiteit.

En jij? Waar sta jij voor? 
Heb je een goed idee of 
wil je meedoen?

Kijk op onze site of op FaceBook voor 
meer informatie of mail ons.
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