METHODE DIALOOGTAFELS
Wil je in een vroeg stadium inwoners en andere partijen mee laten doen en
denken met/over jouw initiatief? Denk dan eens aan dialoogtafels. Dialoogtafels zijn groepsgesprekken waarbij boven tafel komt wat mensen nodig
hebben en wat kunnen bijdragen. Tijdens een dialoogtafel is het belangrijk
dat je in gesprek blijft en dat je luistert naar elkaar.

AAN DE SLAG MET DIALOOGTAFELS
Voorbereiding
- Een groep bestaat uit minimaal 5 personen.
- Een van jullie is de facilitator.
- De facilitator zorgt dat de groep in gesprek blijft (geen discussie).
- De facilitator laat dialogen samenvatten en coacht richting actie/experiment/
initiatief: wat gaan we doen met onze ideeën? Of wat ga jij doen met jouw idee?

Stap 1
10 minuten
We maken eigen dialoogvragen.
Hoe maak je een dialoogvraag? Hoe stimuleer je mensen om te vertellen?
Allereerst door te starten met een open vraag. (Wie, wat, waar, wanneer en hoe)
- Hoe was het om naar hier te verhuizen?
- Welke problemen bent u in uw dorp tegen gekomen?
Ieder leest zijn dialoogvraag op en de groep kiest één vraag uit.
De gekozen vraag wordt voorgelezen en opgeschreven op het invulvel
(zie achterkant).

Meer weten over communiceren met je doelgroep?
Wij kunnen je helpen! Kijk voor meer informatie op
https://leefbaarheid.gelderland.nl

Stap 2
40 minuten
- We schrijven in 1 minuut op – ieder voor zich - wat ons idee is bij de vraag
(reflecteren).
- De facilitator nodigt vervolgens iemand uit om te vertellen wat hij of zij heeft
opgeschreven en we gaan in dialoog. We maken geen rondje om te horen wat een
ieder heeft bedacht.
- De facilitator nodigt tussentijds de groepsleden uit de dialogen samen te vatten.
- De facilitator schrijft samen met de groep de perspectieven op het vel.

Stap 3
30 minuten
- Elke dialoogtafel koppelt de verschillende perspectieven plenair terug.
De vellen worden waar nodig aangescherpt.
- Daarna gaan we in de groepen verder met het formuleren van acties op basis
van de verschillende perspectieven en ideeën.
- We formuleren, persoonlijk of op groepsniveau, een actie.
Deze vullen we in op het vel.
- Het vel geeft in één oogopslag duidelijk waar de dialoog over ging en wat
het vervolg is.

Dialoog regels
- Luisteren naar elkaar;
- Elkaar laten uitpraten;
- Vragen stellen en doorvragen;
- Onderzoek de vraag achter de vraag;
- Niet invullen maar aanvullen waar nodig.

Meer weten over communiceren met je doelgroep?
Wij kunnen je helpen! Kijk voor meer informatie op
https://leefbaarheid.gelderland.nl

