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INLEIDING Vechten tegen de bierkaai?  

Op 7 januari 2015 vond in 

Parijs de aanslag plaats op 

‘Charlie Hebdo’, enkele 

dagen later gevolgd door 

een overval op een joodse 

supermarkt. Het heeft de 

activiteiten van het UPLR in 

dit verslagjaar sterk bepaald. 

De vorig reeds gestarte campagne ‘WijzijnUtrecht’ werd gebruikt om ons zoeken naar 

verbindingen tussen organisaties en instellingen op levensbeschouwelijk terrein en tussen 

burgers van onze stad van allerlei herkomst te versterken. Lastig genoeg, overigens. Elke 

nieuwe aanslag, ieder incident brengt steeds weer verwijdering. Je zou er bijna moedeloos 

van worden. Wat hebben we nog met elkaar?  

Maatschappelijke veranderingen gaan snel. Tastend zoeken we een weg in een steeds 

veranderende werkelijkheid. Van welk geheel maken wij nog deel uit? Waar horen we bij? 

Het UPLR wil een platform bieden voor zinvolle ontmoeting. Nieuwe verbindingen leggen, 

waar oude patronen en structuren van samenleven en levensbeschouwelijke oriëntatie hun 

kracht verliezen. Daar liggen zeker kansen. Het UPLR heeft die het afgelopen jaar gegrepen.  

ORGANISATIE 

We zijn een ‘platform’, een plek waar vertegenwoordigers van diverse religies en 

levensbeschouwingen (meestal daarvoor afgevaardigd uit bestaande instellingen) elkaar 

treffen, met hart voor de stad en haar bewoners. Onze eigen middelen zijn beperkt; dat 

maakt ons afhankelijk van steun en medewerking van anderen. Die nood ervaren we echter 

vaak als een deugd. Onze kracht ligt in het benutten van de relaties waarover we beschikken. 

We ontmoeten steeds nieuwe partners om aan gezamenlijk gestelde doelen te werken. Zo is 

dit jaar ‘Zin in Utrecht’ in beeld geraakt. Met hen hebben we een mini-symposium 

georganiseerd waarbij tegelijk een eigen nieuwe werkgroep is gepresenteerd: ‘Geestelijke 

Verzorging bij Crises’. Hieronder wordt er uitgebreid verslag van gedaan. Steeds keert wel de 

vraag terug hoe we het UPLR kunnen versterken. Vooral de participatie van moslimzijde in 

de stuurgroep was (te) beperkt. De samenstelling hiervan bleef dit jaar ongewijzigd; tegen 

het einde van het jaar tekende zich echter de mogelijkheid van toetreding van nieuwe 

deelnemers af. Het geven van bekendheid aan onze activiteiten kan beter; het bijhouden 

van social media, maken van nieuwsbrieven etc. vraagt echter veel tijd. We zijn blij met de 

Begrip voor wat geloof is, voor wat geloof betekent, komt in onze 

seculiere samenleving niet vanzelf aanwaaien. Maar dat begrip is wel 

nodig om verbindingen tussen alle mensen in onze samenleving 

mogelijk te maken. Weer leren respect op te brengen voor mensen die 

uit hun geloof moed of troost putten, voor wie het geloof zin geeft. Het 

zou tragisch en zo onjuist zijn als we geloof alleen nog maar gaan zien 

als bron van gevaar, onverdraagzaamheid, achterlijkheid en 

onderdrukking. Frans Timmermans, Broederschap, blz.20  
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nieuwe website, grotendeels gebouwd en onderhouden door Greco Idema: zie www.uplr.nl 

Zeer toegankelijk en overzichtelijk. We blijven de facebookpagina gebruiken  

www.facebook.com/wijzijnUtrecht en ons twitteraccount:  https://twitter.com/_UPLR 

ONDER DE DOM NA DE AANSLAGEN IN PARIJS  

Enkele duizenden mensen waren 

op 8 januari in Utrecht aanwezig 

bij de manifestatie over de 

gebeurtenissen in Parijs. Tijdens 

de bijeenkomst op het Domplein 

werd een minuut stilte gehouden 

en er waren diverse sprekers die 

stil stonden bij de 

terreuraanslagen op het satirische 

weekblad Charlie Hebdo en even 

later een joodse supermarkt.  

 

Burgemeester Van Zanen sprak over vrijheid en de universele waarden die de grondslag zijn 

voor onze democratie en onze rechtstaat. "Ook al piept en knarst het soms tussen groepen 

in onze samenleving, dát idee van vrijheid delen wij." Onder de domtoren deelden we aan 

de aanwezigen onze briefkaart uit: ‘WijzijnUtrecht’. Die werd zeer goed ontvangen, we 

kregen hartverwarmende reacties.  

Ontmoeting met de burgemeester  

Nog onder de indruk van de 

gebeurtenissen in Parijs en de 

bijeenkomst op het Domplein vond de 

volgende dag, op 9 januari, een 

persoonlijke ontmoeting plaats met 

burgemeester Jan van Zanen. Hij sprak 

zijn waardering uit voor met name onze 

dialoogactiviteiten, en drong erop aan die voor te zetten. We hebben erop gewezen dat dit 

alleen mogelijk zou zijn met enige financiële steun van de gemeente.  Overigens houdt de 

burgemeester graag zelf direct contact met de besturen van levensbeschouwelijke en 

kerkelijke organisaties. Het ligt in zijn voornemen volgend jaar daarvoor uitnodigingen te 

versturen.  

http://www.uplr.nl/
http://www.facebook.com/wijzijnUtrecht
https://twitter.com/_UPLR
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UTRECHT ZIJN WE SAMEN  

De vrees voor radicalisering en de noodzaak extra inspanningen te doen om in onze stad 

vreedzaam samen te leven deed het Utrechts stadsbestuur besluiten om een ‘Plan van 

aanpak’ te lanceren: ‘Utrecht zijn we samen’. De gemeente is zowel vanuit veiligheid als 

vanuit maatschappelijke ontwikkeling al op verschillende gebieden actief. Maar men wil de 

investering die reeds gedaan is op specifieke groepen in de samenleving waar nodig verder 

te intensiveren en de stad verder uitbouwen als mensenrechtenstad. Ook meer inzetten op 

de maatschappij als geheel om discriminatie tegen te gaan en de verbinding tussen alle 

Utrechters te bevorderen. Het UPLR was met haar voorzitter vertegenwoordigd in een 

subgroep … Met vertegenwoordigers uit andere organisaties en deskundigen werd een 

aantal keren vergaderd op het stadskantoor, om beleidsvoorstellen te ontwikkelen. Begin 

2016 zal het rapport gereed zijn. In ieder geval zal daarbij ook het belang van preventie 

worden genoemd, met de dialoog als onmisbaar instrument.  

ONTMOETING IN DE OMAR AL FAROUK MOSKEE 

 

De MOSKEE Omar Al Farouq en het UPLR organiseerden op vrijdag 30 januari na het 

middaggebed om 14.00 uur een bijeenkomst. Het doel van de bijeenkomst was om in 

persoonlijk contact elkaar beter te leren kennen. Om zorgen en gevoelens van onzekerheid 

te delen, maar ook om elkaar te bemoedigen. Veel deelnemers hadden op een meer 

persoonlijke mogelijkheid van ontmoeting gehoopt. Toch was het een goed idee elkaar op te 

zoeken. Er werden enkele korte redevoeringen gehouden, bijv. door Jan Erik Grunveld:  

‘Ik sta hier niet als vertegenwoordiger van wie dan ook, maar gewoon als een joodse meneer uit 

Utrecht. Ik spreek geen enkele moslim aan op daden van terroristen die zich moslim durven noemen. 

Ik spreek geen enkele moslim aan op het beleid en de opvattingen van de regeringen van welk 

islamitisch land dan ook. Andersom wens ik niet aangesproken te worden op het beleid van de 

Israëlische regering. Ik wens ook niet aangesproken te worden op daden van andere joden, waar dan 

ook, die ik helemaal niet ken. Zo wil ik ook niet aangesproken worden als Utrechter op daden van 

andere Utrechters. En niet als inwoner van een wijk op daden of opvattingen van andere inwoners 

van die wijk. Het moet afgelopen zijn met het generaliseren! Het moet afgelopen zijn met het alleen 

maar praten en roepen over anderen! We moeten met elkaar praten, we moeten elkaar leren kennen. 

En we hoeven het niet met elkaar eens te zijn!  
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Maar waar we het wél over eens moeten zijn, is dat we eendrachtig, als joden, moslims, christenen, 

seculieren, heidenen of wat dan ook afstand moeten nemen van iedere vorm van extremisme, van 

haat zaaiende politici en van haat zaaiende mensen die zich religieuze leiders durven noemen.  

En vooral heel hard ‘nee’ roepen tegen al die media die iedere keer weer vooroplopen in 

stemmingmakerij en generalisaties, en die iedere keer weer alleen maar mensen met extreme 

opvattingen aan het woord laten. Maar die genuanceerde meningen niet interessant genoeg vinden. 

En die angst aanwakkeren.  We mogen ons niet uit elkaar laten drijven, nooit en door niemand. We 

moeten met elkaar, en met al onze verschillen, naast elkaar blijven knokken voor een rechtvaardige 

samenleving, waar iedereen werkelijk gelijke kansen krijgt, en waar mensen niet meer in uitzichtloze 

situaties worden gebracht. Want uitzichtloosheid leidt tot het verlies van een moreel kompas, en tot 

het zoeken van houvast in extremisme. Of tot vluchten in drugsgebruik… We mogen ons geen angst 

meer laten aanpraten. Ook niet door onze eigen mensen. Volledige veiligheid overal is een illusie. 

Oplettendheid en sociale controle niet: dat is een noodzaak. Voor iedereen! We moeten zorgen dat 

het cement in de samenleving weer wordt aangebracht. Daar zijn we zelf en samen voor 

verantwoordelijk. En dat mogen we door niemand meer laten bedreigen’.  

TOUJOURS CHARLIE? DRIE MAANDEN LATER 

Over de massale Je suis Charlie demonstraties en de oorverdovende stilte daarna   

14 april 2015 Geertekerk Utrecht en UPLR, i.s.m. ‘Geertelab’ en ‘Nieuwwij.nl’  

 

Na de aanslagen op de redactie van Charlie Hebdo en een 

Joodse supermarkt was de schok groot en het meeleven 

massaal. Overal in Europa werden grote demonstraties 

georganiseerd. Drie maanden later lijken de woede en angst 

alweer vervaagd. Is de Nederlandse samenleving gewend 

geraakt aan aanslagen of broeit het onder de oppervlakte? Op 

14 april staat deze vraag centraal tijdens de thema-avond 

Toujours Charlie? Drie deskundigen gaven hun visie.  Sociologe 

Marije Boekkooi (Vrije Universiteit) vergeleek de demonstraties 

in Frankijk, Duitsland en Nederland en constateert grote 

verschillen tussen de drie landen. Ze vraagt zich af waarom er 

in Nederland nauwelijks vervolgacties zijn ondernomen.   Islamitisch theoloog Razi Quadir 

(Vrije Universiteit) bediscussieerde de uiteenlopende reacties op de aanslagen onder 

islamitische Nederlanders.  Trainer en coach Chantal Suissa (Liberaal Joodse Gemeente 

Amsterdam) ging na welke impact de aanslagen op Joodse Nederlanders gehad hebben.  Na 

de drie inleidingen gingen de sprekers met elkaar en met de zaal in gesprek over de vraag of 

er een vervolg nodig is op de Je suis Charlie beweging en hoe dat eruit zou kunnen zien.  
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 “JOUW ANGST IS MIJN ANGST” 

Een eerste bijeenkomst vond plaats op dinsdag 3 februari 2015, in Activiteitencentrum 

OASE, Zuilen, met een vervolg op 10 maart. Initiatiefnemers waren Stichting Tamount, 

Stichting Asha, Vereniging Syphax, vv Kismet, Marokkaans Dialoog Overvecht, Stichting Eet 

Mee en het UPLR.   

Kennismaking 

Er zijn ruim 70 aanwezigen, vertegenwoordigers van organisaties en andere 

geïnteresseerden.  Allen in enige vorm betrokken bij het thema leefbare samenleving/ 

radicalisering/ veiligheid en ieder vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid. Stichting 

Asha, de voorzitter Ronald Kalka tevens dagvoorzitter, geeft aan dat de activiteiten van de 

organisaties verbonden aan het buurthuis OASE veranderen met de behoeften uit de wijk: 

Huiswerkbegeleiding, sollicitatievaardigheden, stages voor mbo en hbo, dagbesteding 

ouderen zorgen ervoor dat jong en oud perspectief krijgen, zich uiten, voor elkaar iets 

betekenen en dus elkaar perspectief bieden. 

Toelichting project “Jouw angst is mijn angst” 

Radj Ramcharan van St. Asha is blij met de grote opkomst en geeft met ondersteuning van 

Yasmin Seddiki aan dat het project in Rotterdam ook van “onderaf” is ontstaan.  Burgers 

hebben zich verenigd en spreken af met welzijnsinstellingen, sportclubs enz. om bij hun 

reguliere activiteiten aan te haken en zo in gesprek te gaan met bezoekers. Centraal staan 

onder meer: wat de reacties uit de omgeving hen doet, het gezin, de omgang daarmee, 

erkennen dat groepen in de samenleving angstig zijn en welke oplossingen zij zien. Yasmin 
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ervaart verschillende emoties, boosheid, machteloosheid, onbegrip. Door het met elkaar 

over te hebben, wordt de “onuitgesproken” druk eraf gehaald en de stilte wordt verbroken.  

Conclusies 

 De wil er is om Bottom up iets te doen aan tweedeling in de Utrechtse samenleving, 

zonder “beperkingen” en negatieve uitstraling vanuit de gevestigde instanties; 

 Deze bijeenkomst draagt bij aan kruisbestuiving tussen organisaties en personen; 

 Het “Rotterdams model” een middel kan zijn, dat goed voorbereid moet worden, en 

aangepast moet worden op basis van de Utrechtse situatie;  

 De gesprekken moeten inventariseren wat er leeft (knelpunten) en moeten leiden tot 

een strategische agenda met oplossingsrichtingen; 

 Er een vervolgbijeenkomst plaatsvindt over inbedding van het in te zetten proces en 

meer noties over o.m. achtergronden en het Utrechtse kader, oorzaken 

radicalisering, gebruikelijke interculturele codes enz.; 

Ook na afloop, aan de thee, bevestigen de aanwezigen dat het een zeer complexe zaak is, en 

relativeren ook; we moeten niet denken dé oplossing in huis te hebben. Maar dat het draait 

om samen en inclusief, lik op stuk maar ook oog te hebben voor de oorzaken en daar ook 

iets mee te doen. En in dat geheel kan dit initiatief een bijdrage leveren, juist omdat de 

kracht ‘van onderop’ komt.  Er wordt afgesproken eerst een vervolgbijeenkomst te plannen, 

en deze in kleine groepen te laten voorbereiden op de daadwerkelijke gesprekken met 

wijkbewoners. 

De straat op   

Na de twee succesvolle bijeenkomsten vonden er dan ontmoetingen met willekeurige 

Utrechters plaats in winkelcentra: Kanaleneiland, donderdag 2 april 2015, 15.00 uur – 16.30 

uur (Ingang Albert Heijn), Hoograven 9 april 2015, 15.00 uur – 16.30 uur, Winkelcentrum 

Hoograven (Ingang Lidl), Oog in Al, 16 april 2015, 15.00 uur – 16.30 uur, Winkelcentrum Oog 

in Al (Ingang Albert Heijn). In kleine groepjes van 2 mensen gingen wij in gesprek met het 

publiek. Er werd vriendelijk gevraagd of men tijd had om in gesprek te gaan over de 

aanslagen in Parijs, er werd geïnformeerd naar eigen waarnemingen en belevenissen. Ook in 

hoeverre men angstig is vanwege het hele gebeuren, misschien zelf ideeën heeft om in de 

eigen wijk meer te doen aan binding? Afgesloten werd met een uitnodiging om bij 

belangstelling te komen naar een dialoogbijeenkomst waar men verder kon praten en 

luisteren naar elkaar. Opvallend was de welwillendheid en bereidheid van winkelend publiek 

om in gesprek te gaan. Zeker ook een leerzame ervaring voor de stagiaires van Asha. Je moet 

maar durven, hierover zomaar mensen aan te spreken! 
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SYMPOSIUM  HELP! ZIN EN ZORG IN UTRECHT ZATERDAG 13 JUNI     

 

Cultureel Centrum OASE, Cartesiusweg 11 Utrecht, aanvang 13.00 uur, m.m.v. 

‘Zin in Utrecht’ en nieuwe werkgroep UPLR: ‘Geestelijke Verzorging bij Crises’ 

 

Bij het symposium zijn ongeveer 30 personen aanwezig.  Arie Nico Verheul (voorzitter UPLR) 

opent de bijeenkomst. Hij schetst in het kort de ontwikkelingen van het UPLR en het belang 

ervan voor de Gemeente Utrecht. Bijna alle activiteiten van het UPLR zijn gericht op het met 

elkaar in contact brengen van de verschillende groeperingen die leven en werken in Utrecht.  

Hierna krijgt Godelieve van Liebergen namens ‘Zin in Utrecht’ het 

woord.  ‘Zin in Utrecht’ is een samenwerkingsverband van 

vrijgevestigde professionals, die ondersteuning bieden op het 

terrein van zingeving, levensvragen en spiritualiteit. Steeds 

minder mensen weten de weg naar een kerk, moskee of andere 

levensbeschouwelijke organisaties te vinden. Maar ook zij ervaren 

eenzaamheid, verlies aan zin en samenhang en sterven soms 

ongezien.  ‘Zin in Utrecht’ wil samen met ons zoeken naar 

antwoorden als: is hieraan behoefte en hoe verhoudt dit zich tot 

reeds bestaande vormen van geestelijke verzorging. Aan de hand 

van een casus laat Godelieve zien wat er in de praktijk kan gebeuren en op welke wijze 

mensen weer nieuwe zin aan hun leven kunnen geven. In de workshop na de pauze kunnen 

we daarover met elkaar van gedachten wisselen.  

De tweede presentatie wordt verzorgd door Nienke Overvliet, geestelijk verzorger in het 

Antonius Ziekenhuis Leidsche Rijn. Zij is lid van de werkgroep Geestelijke Verzorging bij 

Crises (GvC). In een helder betoog schetst zij het ontstaan en het doel van GvC. Na een 

calamiteit in Utrecht stelde de toenmalige burgemeester tijdens een gesprek met 

vertegenwoordigers van de Stedelijke Raad van Kerken in Utrecht de vraag of dezen niet een 

bijdrage konden leveren bij eventuele nieuwe calamiteiten. Hierop werd de werkgroep 

gestart, werden protocollen vastgesteld, volgde training en werd gekeken naar praktische 

haalbaarheid. Voor herkenbaarheid is gekozen voor blauwe hesjes met de naam Geestelijke 

Verzorging. Vandaag wordt het officiële startsein voor de werkgroep gegeven. 

Hiervoor is uitgenodigd: mevrouw Angela van der Putten, Hoofd Veiligheid van de 

gemeente Utrecht. In rap tempo legt ze uit hoe de taakverdeling is in geval van een crisis. Er 
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zijn 4 groepen die eerst opgeroepen worden: politie, brandweer, ambulance en gemeente 

(Regionaal Operationeel Team). Er zijn allerlei verbindingen en structuren. Bij situaties waar 

het langer gaat duren zorgt de gemeente voor opvang en verzorging. In dit stadium wordt de 

werkgroep GvC opgeroepen.  Zij stelt de samenwerking tussen gemeente en GvC officieel in 

werking door alle geestelijke verzorgers een hesje aan te bieden.  Nadat iedereen zijn/haar 

hesje gekregen en aangetrokken heeft wordt een groepsfoto gemaakt. 

 

Na de pauze zijn er twee workshops. Een groep gaat mee met Godelieve naar dialoogtafels 

en deze groep buigt zich over 4 stellingen. De andere groep geestelijke verzorgers volgt een 

workshop bij Ingrid Kuiper, traumadeskundige bij het Topteam van het St. Antonius 

Ziekenhuis.  

De 4 stellingen van ‘Zin in Utrecht’. 

A: Het is de taak van de samenleving om te zorgen voor plekken waar mensen hun 

levensvragen en behoefte aan zingeving kunnen delen.     

B: De samenleving moet voorzien in professionals die thuis zijn op het vlak van zingeving.  

C: Als niet-gelovige mensen een zingevingsvraag hebben en weinig geld, dan moeten ze maar 

naar een kerk of moskee. 
D: De Gemeente zou geestelijke verzorging 

structureel moeten financieren.  

Workshop GVC. 

Ingrid Kuiper gaat met ons mee naar de praktijk. Ze 

geeft voorbeelden van verschillende traumatische 

situaties die om een verschillende reactie/aanpak 

vragen. Zij geeft praktische handreikingen op papier 

(mogen we mee nemen) “Opvangtips van schokkende gebeurtenissen’.  Daar zijn we blij 

mee, want niet iedereen heeft ervaring met grote traumatische gebeurtenissen.  Ingrid heeft 



  
 
 

Pagina 11 

een actrice meegenomen met wie ze vaker samenwerkt in trainingen: Els Beekman. Het 

wordt voor ons menens als zij een getraumatiseerde vrouw gaat uitbeelden en ons uitnodigt 

naast haar te komen zitten en contact met haar te maken. Oefensituaties zijn niet 

gemakkelijk, zeker niet als anderen meekijken, maar ze zijn wel heel nuttig. Het was mooi 

om te zien hoe een bepaalde werkwijze 

goed uitpakte en een andere totaal 

niet. Dan zag je het omslagmoment. 

Het was een leerzame middag.  GVC 

kan aan de slag als het nodig mocht 

zijn.  Om 17.00 uur werd het 

symposium afgesloten en ging iedereen 

na een drankje en soms lang napraten, 

rijker naar huis.   

 

KERKENNACHT 20 JUNI:  ‘TOUR VAN DE ZIEL’  

Een klein vervolg op de samenwerking met ‘Zin in Utrecht’ was 

het plan dialoogtafels aan te richten op enkele pleinen in de stad 

in de kerkenacht onder het motto ‘Tour van de ziel’. Ook was 

gedacht aan samenwerking met een van de ‘rollende resto’s van 

Resto van Harte. In een winkelcentrum in Zuilen werd de rollende 

resto neergezet. Met uitspraken over reizen, de weg etc. van bekende denkers kon met in 

gesprek gaan over Zieletourselen (Niet jij kiest de weg, de weg kiest jou - Dag 

Hammerskjold; Het gaan van je eigen weg is het leren volgen van je eigen zuiverste stem - 

Etty Hillesum; Je bent zowel de weg als degene die hem bewandelt - Kahlil Gibran).  De 

belangstelling was echter gering, de activiteit was ook onvoldoende ingebed in de overige 

activiteiten van de kerkennacht. Volgende keer beter!  
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UTRECHT IN DIALOOG  

 

HART VOOR DIALOOG  

Utrecht in Dialoog is een netwerk van mensen en organisaties met een warm hart voor de dialoog. 

Dialoog verbindt, verrijkt en versterkt mensen en organisaties, en draagt bij aan menswaardig 

samenleven, werken en zijn.  De kernactiviteiten van Utrecht in Dialoog zijn:    

 Trainen, begeleiden en bemiddelen in dialoogbegeleiders om een goede dialoog te realiseren;   

 Samen met partners organiseren en faciliteren van dialoogtafels en dialoogbijeenkomsten;   

 Bekendheid geven aan dialoogactiviteiten, en dialoogervaringen zodat meer mensen de dialoog 

gaan waarderen en toepassen. 

 

De uitingen op de website, in de nieuwsbrief en via social media van Utrecht in Dialoog zijn het 

verbindende gezicht van Utrecht in Dialoog. Hier worden dialoogactiviteiten van verschillende 

organisaties zichtbaar. Om ook op deze manier mensen en organisaties te verbinden, verrijken en 

versterken, en bij te dragen aan een meer menswaardig samen leven, werken en zijn.    

MEER DAN DE WEEK VAN DE DIALOOG 

Utrecht in Dialoog heeft in 2015 meer gedaan dan het organiseren en faciliteren van de week van 

de dialoog. Buiten de week van de dialoog hebben in totaal meer dan 400 deelnemers 

deelgenomen aan een dialoogbijeenkomst en/of dialoogtafel. Naar aanleiding van de aanslagen in 

Parijs in januari en december, rond de Pietendialoog en in aansluiting op actuele thema’s:  

 Begin 2015 zijn dialogen georganiseerd onder het motto “Jouw angst is mijn angst” naar aanleiding 

van de aanslagen van 7 januari 2015 op Charley Hebdo in Parijs. Verschillende Utrechtse organisaties, 

professionals en maatschappelijk betrokkenen, zijn in gesprek gegaan met andere Utrechters, jong en 

oud, moslims en niet-moslims. Op een eerste bijeenkomst in februari waren 60 mensen aanwezig. 

Daarna hebben nog 4 dialogen plaatsgevonden met 40, 10, 10, 8 deelnemers.  

 Utrecht in Dialoog participeert in een werkgroep die de Stadsdialoog rond de figuur van zwarte piet 

organiseert (een brede stadsdialoog voor en na de zomer) en zorgt voor begeleiders van de dialogen aan 

de tafels. In totaal 70 deelnemers aan 10 dialoogtafels op de twee bijeenkomsten in Oase. Daarnaast 

begeleidde Utrecht in Dialoog dialogen met pedagogische medewerkers op kinderdagverblijf Ludens. 8 

bijeenkomsten, 20 dialoogtafels, 120 deelnemers.  

 Het organiseren van dialoogtafels in de week van de eenzaamheid over verbinding (2 tafels, 12 

deelnemers in oktober) en in de week van de Armoede (2 dialoogtafels op 2 locaties, 10 deelnemers in 

oktober).   
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 Samen met Bondgenoten Overvecht voorbereiden en voorzitten van een wijkbijeenkomst Samen 

maken we Overvecht, Overvecht zijn we samen (90 deelnemers)  

 Maandelijkse socratisch dialogen op Maliebaan45 in aansluiting op actuele maatschappelijke 

thema’s. Een special over Radicalisering in augustus (12 deelnemers) en samen leven onder spanning in 

november n.a.v. de aanslagen in Parijs van 13 november (2 tafels, 16 deelnemers)  

 Het naar aanleiding van aanslagen van 13 november in Parijs samen met de Hogeschool 

Utrecht organiseren en faciliteren van een dialoog in de Geertekerk op 15 december met als 

Thema: Wat betekent vrede voor jou?  

 WEEK VAN DE DIALOOG 

 

De week van de dialoog 2015 duurde officieel van 6 tot en met 13 november. Utrecht ging twee 

weken in dialoog met als thema Thuis. De proloog startte op 3 november op de Hogeschool 

Utrecht. De epiloog vond plaats op 17 november, met dialoog & diner bij Resto van Harte 

Kanaleneiland. Het thema Thuis werd met poëzie, blogs en in speciale bijeenkomsten verdiept.  

Activiteiten, berichtgeving en communicatie waren gefocust op ‘meedoen’ als tafelorganisator, 

dialoogbegeleider en/of deelnemer. Een dialoognetwerk van maatschappelijke organisaties, sociaal 

ondernemers en dialoogbegeleiders maakte twee weken dialoog mogelijk.   

 

 



  
 
 

Pagina 14 

270 deelnemers aan 40 tafels 

In de periode van 3 tot en met 17 november 2015 zijn in Utrecht 40 waardevolle gesprekken 

gevoerd over het thema Thuis met in totaal 270 deelnemers. De gesprekken vonden plaats op 23 

verschillende locaties in de stad onder begeleiding van 23 door Utrecht in Dialoog getrainde 

dialoogbegeleiders.  

Er waren gesprekken in het Stadskantoor, Podium Oost, Galerie SANAA, Bibliotheek Stadhuisbrug, De 

Cereolfabriek, Wijkbureau Overvecht, Hart van Hoograven, Kopi Susu, Hogeschool Utrecht, Atelier 

Gea van Eck, Doe Mee Centrum de Gagel, Maliebaan45, Villa Vrede, De Nieuwe Jutter, Huiskamer 

Transwijk, Huisartsenpraktijk Gagelhof, Het Groene Dak, De Steeg, De Musketon en Resto van Harte 

Kanaleneiland. Vijf dialoogtafels gingen niet door omdat er te weinig deelnemers waren: in het 

Bartholomeus Gasthuis, Huiskamer Transwijk, Roobolkapel Zuilen en het Stadskantoor.  

THEMA THUIS 

Het thema van de Week van de Dialoog was Thuis. De Utrechts-Iraaks-Koerdische dichter Baban 

Kirkuki schreef hiervoor een gedicht dat hij bij de opening in het Stadskantoor persoonlijk 

voordroeg. En bij de dialoog Thuis tussen culturen in Galerie SANAA. Conny Geffen interviewde hem 

voor een artikel in het Stadsblad: Baban Kirkuki: “Een thuis creëer je zelf”. Ook Ingmar Heytze en 

Daan Zeijen droegen bij met gedichten over Thuis (voelen). Hanneke Dijkman schreef een blog Thuis 

voelen op je werk en dialoogbegeleider Ron Hubner gaf in Thuis in bijzondere verhalen zijn 

impressie van de week van de dialoog 2015. In 2015 zijn verschillende bijeenkomsten georganiseerd 

die een bijzondere verdieping op het thema Thuis gaven.  

 Partage organiseerde op 16 oktober 2015 een studentensymposium met dialoog over het thema 

Thuis. Met paperpresentaties van studenten, lezingen van filosoof Pieter Hoexum en socioloog Jan 

Willem Duyvendak, en een dialoog over Thuis onder begeleiding van UID.  

 

 Vrijdagochtend 6 november is de week van de dialoog officieel geopend met poëzie, dialoog en 

ontbijt op het Stadskantoor. Wethouder Jongerius sprak haar waardering uit voor de enorme inzet van 

ondernemers, maatschappelijke organisaties en vrijwilligers en riep Utrechters op hun hart te openen. 

Baban Kirkuki droeg zijn gedicht voor.  

  

 Galerie SANAA organiseerde op 8 

november een dialoog over Thuis 

tussen culturen met de Syrisch-

Utrechtse kunstenaar Rabi Koria, 

winnaar van de Koninklijke prijs voor 

de Vrije Schilderkunst 2015. Over Thuis 

als kunst, dialoog tussen culturen, 

vervagende grenzen en de 

mogelijkheid van een nieuw Thuis.  
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 Het Socratisch Café Utrecht organiseerde een socratische dialoog over Thuis in den vreemde. Een 

kans om kennis te maken met de socratische dialoog in een gesprek over Thuis, wederzijds respect, 

dominante culturen en het stellen van grenzen.  

 

 Stichting Asha, Artikel1 Midden Nederland en Huisartsenpraktijk Gagelhof organiseerden een 

dialoog over Gezond Thuis. Een bont gezelschap van professionals en vrijwilligers maakten kennis met 

elkaar en wisselden ervaringen en dromen uit.  

 

 In verschillende wijken organiseerden bewoners- en wijkorganisaties gezamenlijk wijkdialogen over 

Thuis (voelen) in de wijk. Dat gebeurde bijvoorbeeld in Lunetten, het Groene Dak en Overvecht waar 

dialoogtafels door en voor buurt/wijkbewoners werden georganiseerd.  

 

 Zinnenprikkels, een initiatief van Lister werkte mee aan dialogen in Kopi Susu, De Steeg en 

Musketon, waar ook mensen met een psychische kwetsbaarheid deelnamen en het thema invulden. Hoe 

thuis kun je je voelen tijdens een depressie, durf je weer te dromen na opname?  

Dialoognetwerk met een hart  

De week van de dialoog 2015 was mogelijk door de gezamenlijke inzet van een dialoognetwerk van 

maatschappelijke organisaties, sociaal ondernemers en dialoogbegeleiders. Het hart van Utrecht in 

Dialoog werd gevormd door de coördinatoren Wilma de Buck en Joop Kools, de werkgroep Utrecht in 

Dialoog, 35 actieve tafelorganisatoren (van 85) en 25 actieve dialoogbegeleiders (van 50). Het gezicht 

van Utrecht in Dialoog is een website met agenda, nieuws en aanmeldformulieren.   

Focus op ‘meedoen’ 

Activiteiten, berichtgeving en communicatie zijn vooral gericht geweest op activeren om het 

dialoognetwerk te versterken. Op meedoen als tafelorganisator en/of dialoogbegeleider en/of 

deelnemer.   

In september organiseerde Utrecht In Dialoog een informatiebijeenkomst voor tafelorganisatoren 

(10 deelnemers). In oktober verzorgde Utrecht in Dialoog twee gastcolleges op de Hogeschool 

Utrecht (60 deelnemers) en twee trainingen voor dialoogbegeleiders (36 deelnemers) met een 

introductie op het thema Thuis door ZininUtrecht. Na afloop van de week van de dialoog 

organiseerde Utrecht in Dialoog een feestelijke afterparty (15 deelnemers) om ervaringen uit te 

wisselen, gezamenlijk terug te blikken en vooruit te kijken.  

Digitale communicatie met partners en dialoogliefhebbers vindt plaats via een nieuwsbrief 

gekoppeld aan nieuwsberichten op de site en social media: twitter (1000 volgers), facebook (165 

vrienden) en linkedin. Tussen augustus en november hebben 200 tot 490 relaties 7 nieuwsbrieven 

met 20 nieuwsberichten ontvangen. 85 tafelorganisatoren zijn geïnformeerd via 2 gerichte mailings, 

persoonlijke mails en (telefonisch) contact. 50 dialoogbegeleiders zijn gericht aangeschreven over 

trainingen en dialoogtafels in 7 mailings en persoonlijke mails. Werving van deelnemers voor 

dialoogtafels is ondersteund met een artikel in het stadsblad in de week van de dialoog, flyers voor 
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tafelorganisatoren, 2 nieuwsberichten, 2 persberichten, communicatie via partners (Wijkconnect, 

Kracht van Utrecht, Gemeente Utrecht e.a.) en social mediacampagne in de week van de dialoog.  

VOORUITBLIK 2016 

De dialoog is in 2015 weer urgenter geworden door de aanslagen in Parijs van 7 januari en 13 

november 2015 en het vluchtelingenvraagstuk. Gelet op deze urgentie wil Utrecht in Dialoog in 

2016 de dialoog nog krachtiger bevorderen. Om mensen bij elkaar te brengen, groepen te 

verbinden en discriminatie, segregatie en radicalisering in de samenleving tegen te gaan. Niet alleen 

in de week van de dialoog, maar ook daarbuiten door het jaar heen in aansluiting op actuele 

gebeurtenissen en thema’s. In samenwerking met maatschappelijke organisaties en 

bewonersinitiatieven en sociaal ondernemers.  

Ambities 

 

 

 In 2016 willen we verkennen of het haalbaar is om de netwerkorganisatie en infrastructuur 

die het afgelopen jaar is opgebouwd gecontinueerd, versterkt en uitgebreid kan worden. 

Daarnaast willen we de impact en relevantie vergroten. Ons ambitieniveau is hoog. In het 

kort wat we zouden willen bereiken:  

 

 Meer dialoog(tafels) door het hele jaar heen, maandelijks op verschillende plekken, in 

samenwerking met verschillende organisaties, inspelend op actualiteit en urgentie, met 

verschillende thema’s, onder meer het thema Thuis.  

 

 Invulling geven aan het thema Verbinding in samenwerking met verschillende organisaties 

in en buiten het dialoognetwerk. Daarnaast ook dialogen en bijeenkomsten over andere 

thema’s blijven faciliteren.  

 

 Versterken van het dialoognetwerk en onderlinge binding van organisaties en 

dialoogbegeleiders door bijeenkomsten, dialogen en trainingen door het jaar heen te 

organiseren (vier keer per jaar). Met ook aandacht voor andere dialoogmethoden/vormen 

zoals de socratische dialoog en geweldloze/verbindende communicatie.   

 

 Meer deelnemers en doelgroepen bereiken met aandacht voor diversiteit in leeftijd en 

cultuur. Door communicatie en werving via/met partners, offline/op papier, via de 

website/platform, nieuwsbrieven en social media. Verkennen van dialoogmogelijkheden 

op/met scholen/onderwijs.  

 

 Een meer solide basisorganisatie en continuïteit van Utrecht in Dialoog tot stand brengen, 

ook in rand voorwaardelijke zin: organisatorisch, juridisch en financieel. Zodat Utrecht in 

Dialoog mensen en organisaties kan verbinden, verrijken en versterken en bij kan dragen 

aan menswaardig samen leven, werken en zijn.  
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STICHTING DE BRUG  

 

Stille tocht 4 mei 

Op 4 mei nodigde Stichting de Brug uit om deel te nemen aan een stille tocht in Kanaleneiland. De 

focus lag daarbij voornamelijk op de tweede wereldoorlog; maar ook de actualiteit hield ons bezig: 

al het leed dat wij onze medemensen nog steeds aandoen en het leed dat ons wordt aangedaan 

door onze medemensen om welke reden dan ook. Daarom werd (in het najaar), als vervolg hierop, 

een 'Wandeling voor Vrede en Vriendschap', vast geïntroduceerd. Daarbij wilden we sprekers 

uitnodigen met een positief verhaal over samenwerking tussen mensen van verschillende culturen, 

rassen, religies etc.  

 

Vredesloop 25 mei (tweede pinksterdag) 

 

De start vond plaats om 14.00 uur bij de Clausbrug, en voerde ons langs de Marokkaanse moskee, 

huis van vrede, Hart van Noord, Turkse moskee, Apostolisch genootschap, De haven, Isola Rosa en 

andere organisaties. Met muziek, dans en sprekers in eigen taal; afgesloten werd met een maaltijd.  

 

Dag van Verdraagzaamheid, 16 november 

 

Op maandag 16 november (V.N. ‘Dag van Verdraagzaamheid’) vond weer een wandeling plaats in 

Kanaleneiland.  De start was dit keer om 18:00 uur in Isola Rosa (Marco Pololaan 115-117), met 

koffie, soep en brood. Na een openingswoord met uitleg, motivatie en doel v.d. wandeling gingen 

we van start, met lichtjes en muziek. Om 20.00 uur volgde de ontvangst bij het ‘Jongeren 

Cultuurhuis Kanaleneiland’ (met koffie, frisdrank, culturele presentaties en een Slotwoord. Daarna 

was er nog gelegenheid tot onderlinge gesprekken en het uitwisselen van ervaringen. Een mooi 

evenement, waarbij een grote diversiteit aan deelnemers zichtbaar werd, met gedeelde inzet voor 

verdraagzaamheid en verbondenheid met de wijk.  
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LICHTDAG 2015 LOMBOK 

EEN PRACHTIGE AFSLUJITING VAN HET JAAR – vanaf nu elke dag een stukje lichter…. 

Op 21 december aan het begin van de langste nacht van het jaar komen bewoners van de stad bij 

elkaar. Op het Moskeeplein op de kop van Lombok maken we een cirkel van licht, waarbinnen 

ruimte is voor een gedicht, muziek of een paar losse woorden. Iedereen is welkom. Neem een 

kaarsje in een jampot, fiets- of zaklamp mee. Je kunt je aanmelden als je iets wil zeggen, voordragen 

of wil laten klinken. Daarna warmen we ons wat aan elkaar en aan chocolademelk, kruidige thee en 

soep (vegetarisch en halal). Van 19:00 uur tot 20:00 uur Tot ziens en de beste wensen van: 

Me’kaar, Maanzaad, Ulu Moskee, Buurtkerken, RechtstreeX, Resto van Harte, Marokkaanse 

Moskee, Humanistische gemeenschap, Liberaal Joodse Gemeenschap, Utrechts Platform voor 

Levensbeschouwing en Religie. 

 


