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In de Zeeuwse Stromen in Renesse heet Inge iedereen welkom en geeft zij een toelichting
bij het programma van de avond. Gera en Inge laten het Dialoognetwerk zien in de vorm
van een innovatievliegwiel, met behulp van een Prezi presentatie.
In vijf jaar tijd heeft het Dialoognetwerk SchouwenDuiveland flinke stappen gezet en het Dialoognetwerk
Schouwen-Duiveland heeft ervoor gezorgd dat bijna
iedereen van belang op het eiland van het netwerk weet.
Verschillende organisaties, de gemeente en particulieren
maken gebruik van de dialoogmethode. Nu we ons eerste
lustrum vieren is het moment gekomen om bewust stil te
staan bij en te kijken naar ‘Hoe nu verder’.

Via de Geleide Fantasie methodiek neemt Rudolf ons mee
op reis met de vraag: “Stel je een voer- vaartuig voor waarmee je
zou reizen; hoe ziet het eruit; welke plaats neem je in; wat voor
omgeving zie je; welk jaargetijde;…….”.
Na deze individuele gedachtenoefening is ons gevraagd
om onze eigen fantasie kort op te schrijven en voor te lezen in
groepjes van vier, om uiteindelijk tot een drietal kenmerkende
kwaliteiten van onszelf te komen.

Hoe trekken we samen verder?
Plenair is besproken hoe ieder voor zich deze
kwaliteiten in wil zetten in het Dialoognetwerk. De
verschillende gespreksbegeleiders zien als
belangrijkste prioriteit om aan de slag te gaan met
hun eigen ontwikkeling als dialoogbegeleider, omdat
dit een positief effect heeft op de kwaliteit van de
begeleiders.
De wensen en ideeën die naar voren zijn gekomen
Een bijdrage leveren aan het vluchtelingenvraagstuk; initiatieven nemen voor de Week van
de Dialoog en mensen stimuleren om een tafel te organiseren; zelf een tafel organiseren; de
mogelijkheid onderzoeken om bij te dragen aan de digitale ontwikkeling van het
Dialoognetwerk; leren van elkaar; uitwisseling (meerderheid) en verschillen benutten; linking
pin tussen Schouwen-Duiveland, Goes en Middelburg zijn; kwaliteiten als
gespreksbegeleider inzetten in andere contexten en het stimuleren van dialogen met
kinderen o.a. bij HZ/Pabo.
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Leervragen bij de dialoogmethodiek
- Leren achterhalen van de vraag achter de vraag.
- Wanneer is iets een thema en hoe stel je het thema vast?
- Hoe kom je tot goede vragen? Waar moet je rekening mee houden?
- Proces bewaken in de groep en iedereen tot zijn/haar recht laten komen.
- Hoe sluit je een dialooggroep goed af?
De volgende afspraken zijn gemaakt
- Bij de openingsavond een tafel organiseren rond het vluchtelingenvraagstuk. Dinie
Eerland is tafelorganisator. Zij krijgt van diverse mensen namen voor potentiële
deelnemers o.a. iemand die in Zeelandhallen werkt, iemand met vluchtelingenstatus
op SD, Vluchtelingenwerk, Politie, Zeeuwland, Gemeente, etc.;
- Twee ervaren gespreksbegeleiders willen (na alle drukte rond de Week van de
Dialoog) begin volgend jaar hun expertise inzetten en een workshop organiseren voor
gespreksbegeleiders – liefst vanuit een duidelijke vraag waar behoefte aan is;
- Bij de oefenavond op 22 oktober 2015 met het thema ‘Vertrouwen in samenwerken,
hoe creëren we win-winsituaties’ je eigen leervraag inbrengen voordat je start met je
oefengroepje.

Birgitta en Sabine, oktober 2015
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