
 

Fryslân in Dialoog op 5 plaatsen 

 

Wat is het? 
Op verschillende plaatsen in Fryslân vindt in de eerste week van november de Dag van De 
Dialoog plaats.  Dit jaar in Drachten, Heerenveen, Leeuwarden, Sneek en Achtkarspelen. 
Op diverse locaties in deze plaatsen staat een tafel waar je met 8 mensen in gesprek gaat 
over een lokaal gekozen thema. Onder begeleiding van een ervaren gespreksleider vertellen 
mensen over hun ervaringen en ideeën. Iedereen mag zijn of haar verhaal vertellen. Het gaat 
niet om wie er gelijk heeft, maar om open te staan voor andere invalshoeken, om te leren 
van elkaar. Daardoor kun je je visie verbreden  en kan de verbinding in de samenleving 
groeien. Het gesprek duurt ongeveer 2 tot 2,5 uur.  
 
Waarom meedoen? 
Je ontmoet nieuwe mensen,  je krijgt een 
bredere blik op de wereld en je leert op 
een andere manier met elkaar in gesprek te 
gaan. Het versterkt de samenwerking 
tussen inwoners onderling en tussen 
inwoners en organisaties. Hieruit kunnen 
nieuwe plannen ontstaan. Mensen gaan 
zich ook meer betrokken voelen bij elkaar, 
hun plaats, wijk of buurt. 
 
Voor wie bedoeld? 
Iedereen kan meedoen: jongeren, ouderen, mensen van buitenlandse afkomst, mensen met 
of zonder beperking, werkende en niet werken mensen enz. Iedereen die wil weten hoe 
andere mensen denken over het gekozen onderwerp. Meedoen is gratis.  
 
Ontstaan 
De Dag van de Dialoog is voor het eerst georganiseerd na de aanslagen in Amerika op 11 
september 2001. Veel mensen ergerden zich aan het vervreemden van verschillende 
bevolkingsgroepen. Zo worden bepaalde groepen mensen minder goed geaccepteerd in 
onze samenleving omdat ze een andere achtergrond, geloof of huidskleur hebben. Ergens bij 
horen is minder vanzelfsprekend geworden. De Dag van de Dialoog wil de eensgezindheid 
stimuleren en is in 2012 landelijk uitgegroeid tot 80 steden. Ook in Fryslân  groeit de Dag van 
de Dialoog steeds verder uit. 
 
Doet u mee? 
Aanmelden kan via www.frieslandindialoog.nl. 

http://www.frieslandindialoog.nl/

