SPIEKBRIEF DIALOOG BEGELEIDEN
Stap 1: Kennismaking (15 minuten)
Heet iedereen welkom, geef een toelichting op de dialoogprincipes en dialoogstappen. Vraag deelnemers zich voor te stellen,
welk dialoogprincipe belangrijk is en eerste gedachten bij het thema te geven. Begin zelf.

Stap 2: Ervaringen uitwisselen (45 minuten)
Vraag deelnemers ervaringen in te brengen met een concrete EIGEN ervaring over het thema. Iedereen kan vragen stellen om
helder te krijgen wat er precies is gebeurd. Als iedereen een ervaring gedeeld heeft zoek je overeenkomsten en verschillen in de
besproken ervaringen. Waar gaat het nu om, wat was de kern in de afzonderlijke verhalen? Wat raakt je, inspireert je? Is er een
rode draad in de verhalen?

Stap 3. Dromen, ideale toekomst (30 minuten)
Neem een moment stilte in acht, vraag de deelnemers hun ogen even dicht te doen en stel de volgende vragen: Hoe ziet je
gewenste/ ideale toekomst er uit in relatie tot het thema? Beschrijf je ideale toekomstbeeld, wat zie je, hoor je? Hoe zou het zijn
als jij het voor het zeggen had, als een aantal belemmeringen er nu even niet zijn. Beschrijf dit beeldend zodat we het voor ons
kunnen zien.

Stap 4: Wat kunnen we nu doen, zelf en samen? (15 minuten)
Je vraagt deelnemers wat ze nu/morgen kunnen doen om hun droom, ideale toekomst een stapje dichterbij te brengen.
Zie/voel/hoor je ideale toekomst. Wat kun jij nu zelf bijdragen, doen om deze droom te verwezenlijken? Wat heb je hiervoor
nodig van anderen, wie zijn dat? Welke eerste concrete stap kun je morgen al zetten?

TOT SLOT: Oogsten en evalueren (15 minuten)
Vraag alle deelnemers om voor zichzelf op te schrijven wat hij/zij/hen meeneemt van dit gesprek. Als afronding leest een ieder
dat voor zonder dat anderen hierop nog reageren. Daarna kun je evalueren hoe het was om aan deze dialoog deel te nemen.

