
 

 

 

 

 

 

Ook dit jaar kunt u in Den Haag weer de kracht van de dialoog 

ervaren tijdens de Week van de Dialoog. Van vrijdag 2 t/m zondag 

11 november 2018 worden er tal van dialoogtafels georganiseerd. 

De bedoeling van Dialoog in Den Haag is om inwoners en 

professionals uit heel Den Haag elkaar te laten ontmoeten om met 

aandacht met elkaar in gesprek te gaan.  

Het thema van dit jaar is ‘Elkaar zien’.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Wanneer u heeft meegedaan, heeft u ondervonden wat de dialoog kan betekenen voor 

ontmoetingen en communicatie. U bent de methodiek van de dialoog wijzer en heeft u uw 

eigen visie en die van anderen onderzocht, aangescherpt en vertaalt naar de praktijk. 

 

Hoe kunt u meedoen? U kunt op verschillende manieren meedoen:  

U organiseert zelf een dialoogtafel  

U bent beschikbaar als dialoogbegeleider  

U neemt deel aan een dialoogtafel  

 

Wilt u de dialoog leren kennen?  

Maandag 08-10, Dialoog oefenen thema ‘Elkaar zien’ (aanmelden 

n.mercera@pepdenhaag.nl) 

PEP Riviervismarkt 2, 2513 AM  Den Haag  

18.30 - 20.00 u 

 

Dagelijks maken wij een (on)bewuste selectie in wat we zien 

en wat we niet zien in onze omgeving, wat ons opvalt en wat 

ons niet opvalt. ‘Elkaar zien’ is in de week van de dialoog het 

centrale thema. Het treft onderwerpen als eenzaamheid, 

ontmoeting, ons saamhorigheidsgevoel, samenwerken, 

aandacht, tijd en rust. Door dit met jouw mede Haagse 

bewoners, professionals, vrijwilligers en studenten te 

bespreken kunt u komen tot nieuwe inzichten voor werkelijke 

ontmoeting. Het mooie van de dialoog is dat er niet alleen 

uitgewisseld wordt maar dat het handvatten biedt om ook aan 

de slag te gaan met elkaar.  

 

https://thenounproject.com/term/vision/1016578
https://thenounproject.com/term/conversation/98644


Mocht u geïnteresseerd zijn in een training dan kunt u zich opgeven voor onderstaande 

beginnerstraining of verdiepingstraining. 

Beginnerstraining, bestaande uit twee bijeenkomsten: 

1. Kennismaken met de dialoog en het organiseren van een dialoogtafel 

3 Oktober , 18.30 tot 21.30 uur 

Kariboe Bibi SteK, Van Meursstraat 1, 2524 XN Den Haag     

Trainer : Nathaly 

Contactpersoon : Nathaly & Renate 

2. Dialoogbegeleidingstraining 

17 oktober, 18.30 – 21.30 uur 

COC Haaglanden, Scheveningseveer 7, 2514 HB Den Haag 

Trainer : Wendy 

Contactpersoon : Nathaly & Renate 

 

Gevorderden training, voor dialoogbegeleiders die de beginnerstraining vorig jaar 

hebben afgerond : 

3. Verdiepingstraining dialoogbegeleiding & themaontwikkeling 

10 Oktober 18.30 -21.30 

Brahma Kumaris, Zeestraat 50 

Trainer : Wendy 

Contactpersoon : Nathaly & Renate 

 

 

 

Dialogen in de week van de Dialoog 2 t/m 11 november 

Dialoog in de Regenvalk (aanmelden info@stichtingsarita.nl / Henna 

Mathura 06 24 20 18 47) 

Regentesseplein 148 

13.00-15.00 u 

Voor een actueel overzicht kijkt u op : https://www.pepdenhaag.nl/agenda/meer-contact:-

dialoog-in-den-haag. 

 

 

 

Heeft u vragen over dit project, over wat 

passend is voor uw organisatie of bent u 

benieuwd wat de dialoog precies inhoudt? 

Schroom niet om contact met ons op te nemen!   

Nathaly Mercera  

N.mercera@pepdenhaag.nl 

070 - 302 44 57 

Renate van der Heijden 

R.vanderheijden@pepdenhaag.nl 

06-28790223 
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