
Denk mee, praat mee in je eigen woonplaats!
Op weg naar een participerende gemeenschap

DIALOOGPLEIN
NEDERLAND

Dialoogplein gezien vanuit verschillende perspectieven
Als burger

Ik zoek het dialoogplein van mijn gemeen-

schap als vanzelf op. Ik ontwikkel, deel en 

vermenigvuldig er mijn beelden rond belang-

rijke thema’s. Ik vind er ervaringen uit vorige 

gesprekken. Het is een begrip voor stad-/

dorpsgenoten. Zoals dialoog als gespreks-

vorm ook een begrip is geworden. Als wille- 

keurige burger ontdek ik op dit plein verschil-

lende dialoogvormen, speels, serieus, gericht 

op resultaat of alleen op een goed gesprek.

Ik vind er ondersteuning en begeleiding in 

verschillende dialoogvormen door bekenden 

uit de gemeenschap. Het geeft me gevoel 

van vertrouwen. Als burger moet ik zelf met 

mijn buurtgenoten het onderhoud van de 

plantsoenen regelen. Ik vind op het lokale 

dialoogplein het filmpje van de dialoog over 

dit vraagstuk vijf jaar geleden. Bovendien is er 

een link naar een dergelijk gesprek in Zeist.

Als lokale politicus of bestuurder

Ik zie er de mogelijkheid om het goede ge-

sprek met de burgers te organiseren over 

de inrichting van de nieuwe wijk. Niet alles 

hoeft weer opnieuw opgezet te worden en 

de burgers vertrouwen de plek en de begelei-

ding. En als voorzitter van de sportvereniging 

moet ik samenwerken op het sportcomplex, 

waar niet ieder dezelfde belangen heeft. Hier 

kunnen we samen in dialoog de begroting 

sluitend maken.

Als arbeidsbemiddelaar

Ik zet de resultaatgerichte dialoog met onder-

nemers en sociaal begeleiders in om eige-

naarschap rond het vinden van plaatsen voor 

jongeren met afstand tot het arbeidsproces te 

ontwikkelen.

Als jeugdbegeleider

Ik vind er de weg en steun om jongeren de 

spelregels van de dialoog te leren toepassen. 

Lespakketten voor scholen en lokale 

professionals vind je op het dialoogplein. 

Als leraar of onderwijzer vind ik er lesmate-

riaal en deskundigen. Hiermee kunnen we 

leerlingen leren bewust te kiezen tussen de 

inzet van debat en dialoog.

Als nieuwe inwoner 

Vluchtelingenzorg zet de pleindialoog in 

waar de beginselen van een complexe samen- 

leving eenvoudig gedeeld worden met status- 

houders. Vluchtelingen en burgers sneller bij 

elkaar brengen wordt gestimuleerd, omdat 

iedereen dergelijke dialogen kan terug kijken, 

lezen of aanvragen op het lokale dialoog-

plein. Ook vind je er praktijkvoorbeelden van 

andere steden.

Als geestelijke

Fijn dat er op het dialoogplein de mogelijkheid 

is om in gesprek te gaan met de samenleving 

over onderwerpen als gendervraagstukken.

Meer informatie?
dialoogpleinnederland.nl

info@dialoogpleinnederland.nl
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 Vereniging Nederlandse Gemeenten / Demo-

cratie in Actie en Campus Landgoed Zonheuvel/ 

Dialoogplein Nederland ondersteunen bij het 

realiseren van lokale dialoogpleinen. 



DIALOOGPLEIN
IN JOUW WOONPLAATS?

Samen 
komen 
we tot 

de 
beste 
oplos

singen
Democratische 
stimulans voor 

iedereen

Het is van ons allemaal, je vertrouwt het, je 

snapt het, je voelt je er eigenaar van. Je wordt 

er gehoord en geholpen om in dialoog te zijn. 

Participeren wordt inspirerend, zinvol en geeft 

verbinding en voldoening.

Een dialoogplein zorgt voor haar gemeen-

schap en de gemeenschap zorgt voor haar 

dialoogplein.

Lokale dialoogpleinen zijn een structurele 

oplossing voor democratie en actieve ge-

meenschapszin. Een fysieke en virtuele plek 

in je eigen woonplaats. Waar samen gedach-

ten en ideeën gevormd, verdiept en herzien 

worden. Waar begrip ontstaat voor anderen 

en waar je samen tot betere en gedragen op-

lossingen komt. Het maakt een participeren-

de democratie echt mogelijk.

De dialogen gaan over alle mogelijke thema’s, 

zoals zorgen over hangjongeren, nieuwe 

omgevingsplannen, sociaal beleid en de 

zorg voor het openbaar groen, winkel- 

sluitingstijden, sportvoorzieningen, wind- 

parken, et cetera.

De onderwerpen komen uit alle lagen van de 

lokale samenleving. Of het nu burgers zijn, 

of buurtcomités, verenigingen, onder- 

nemers, politici of bestuurders op het 

stadskantoor. Van hoog tot laag op-

geleiden, met of zonder religie en 

ongeacht herkomst. Iedereen vindt 

zijn weg naar het dialoogplein. 

We herkennen het allemaal. Politiek en stadsbestuur hebben grote problemen 

om goed contact met inwonersgroepen te maken en te onderhouden. Maar ook 

bij groepen onderling of binnen groepen is goed contact soms lastig en staat  

echte verbinding snel onder druk. En een belangrijk deel van de gemeenschap 

reageert dan met de reflex dat een gesprek geen zin zou hebben. “Ze doen toch 

wat ze willen, het is toch al besloten, naar ons wordt niet geluisterd.” Een groot 

deel van het budget in tijd, geld en inspiratie gaat op aan hearings en 

procedures vooraf en achteraf die zelden een echt open 

en constructieve bijdrage aan de besluitvorming 

opleveren. De aandacht is al snel gericht op 

het eigen belang van de deelnemer of het 

collectief waarvoor die staat. En op het 

winnen van de discussie in plaats 

van samen onderzoeken welke 

belangen er korte en lange 

termijn spelen en wat de 

achtergrond daarvan is. 

Zonder begrip hiervan 

is het gevolg al snel 

taaie procedures en 

ontevredenheid 

achteraf.

 In dialoog vind je samen andere en betere 

 oplossingen.

 De dialoog ontwikkelt collectieve wijsheid.

 De dialoog draagt bij aan een open 

 gemeenschap.

 De dialoog helpt om elkaar als mens te 

 respecteren.

 De dialoog verbindt hart, hoofd, buik en handen.

 De dialoog ontwikkelt vermogen tot luisteren 

 en empathie.

 De dialoog stimuleert co-creatie.

 De dialoog helpt om harde en zachte krachten 

 te verbinden.

 De dialoog ontwikkelt betrokkenheid en 

 eigenaarschap in samenwerken.

 Samen in dialoog geeft energie.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Waarom dialoog 
als ideale 
gespreksvorm?
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Betrokken inwoners 

Deze effecten bereik je omdat je in dialoog je oordeel uit-
stelt, luistert naar elkaar, meningen van anderen respecteert 
en je verdiept in elkaar. Daarom moet de dialoog makkelijk 
en permanent beschikbaar zijn voor iedereen. Met lokale 
dialoogpleinen geven we daar actief invulling aan.

Verbonden inwoners 
Heb je een lokaal dialoogplein dan heb je een voor ieder herkenbare plaats 

om problemen of dilemma’s met elkaar te onderzoeken en om tot gedragen 

besluiten te komen. En daar is dan de dialoog als verbindende gesprekstijl 

aanwezig omdat goed voor elkaar te krijgen. Niet alleen die ene keer bij veran-

derend gemeentelijk beleid maar ook bij andere onderwerpen. De voordelen van 

de dialoog als gespreksdiscipline en de verschillen met discussie en debat zijn dan 

algemeen bekend. Er ontstaat dan structureel plaats voor de dialoog in de samen-

leving. Het wordt een gangbare routine waarvoor altijd en overal bewust en makkelijk 

gekozen kan worden. Dialoog wordt tot gemeenschapsvorm, een onderdeel van de lokale 

overlegcultuur. Daardoor ontstaat er weer het vertrouwen dat er naar je geluisterd wordt, dat 

er rekening wordt gehouden met je en begrip en ruimte voor het belang van de anderen.

Vertrouwen in de 
gemeenschap
Een routine van luisteren naar de ervaringen, ideeën en meningen van anderen en die respect 

vol ondezoeken wordt vlot geïntroduceerd. Omdat er gemeenschappelijk inzicht ontstaat in 

belangen, risico’s en afhankelijkheden van elkaar neemt het vertrouwen binnen de gemeenschap 

toe. Lastige onderwerpen kom je tegen op het dialoogplein. Daar kom je samen tot synergie, 

ongeacht je kennis of opleiding. Je ontdekt daar dat het energie kan geven en zelfs leuk kan zijn om 

lastige onderwerpen samen te bespreken. Het eigen belang wordt steeds verder opgerekt naar 

het belang van de gemeenschap in het vertrouwen dat die er voor jou is in plaats van andersom.

Wat en wie vind je op 
een lokaal dialoogplein?

• Begeleiders  
• Trainingen 
• Lesmateriaal
• Draaiboeken
• Organisatiecapaciteit

• Fysieke ruimte 
• Digitale omgeving 

• Mobiele variant

• Aanmeldpunt thema’s 
• Openbare database dialogen

Bewoners, ondernemers, 
sportverenigingen, raadsleden, 
onderwijzers, geestelijken, 
ambtenaren, zorgverleners, etc...

• Pleindialoog
• Resultaatgerichte dialoog

• Waarderende dialoog
• Ubuntugesprek 

• Dynamische oordeelsvorming
• Deep Democracy 


