
 

 

 

 

Resultaten Dag van de Dialoog  
11 november 2014: Leefbaarheid 

 

Vlissingen in Dialoog 
 

In samenwerking met: Bibliotheek ’t Spui, bibliotheek Oost-Souburg, KeK, 

Kunsteducatie Walcheren, Tweemaster – Kameleon, gemeente Vlissingen. 

 

www.vlissingenindialoog.wordpress.com  

vlissingenindialoog@gmail.com 



Inleiding 
Op dinsdag 11 november zijn er in het kader van de Dag van de Dialoog door 

Vlissingen in Dialoog op verschillende locaties in Vlissingen dialoogtafels 

georganiseerd. De Dag van de Dialoog is onderdeel van de landelijke organisatie 

Nederland in Dialoog en wordt georganiseerd door vrijwilligers in samenwerking 

met maatschappelijke organisaties. 

In deze samenvatting is een overzicht te vinden van de resultaten van de 

gesprekken aan de dialoogtafels. Met het thema leefbaarheid zijn we met zowel 

kinderen als volwassenen in gesprek gegaan, dit heeft geleid tot creatieve nieuwe 

inzichten die we graag willen delen. 

Veel leesplezier! 

Vlissingen, 21 november 

Jeroen Portier en Marjoleijn Felius 

 

 

 

 



Cijfers 
 

4 kindertafels met 32 kinderen in de Bibliotheek van Oost-Souburg 

We hebben vier kindertafels georganiseerd in samenwerking met groep 8 van de 

Tweemaster – Kameleon in Oost-Souburg. Hier deden 32 leerlingen aan mee. 

3 volwassenentafels verspreid door Vlissingen 

We hebben naast kindertafels ook drie dialoogtafels voor volwassenen 

georganiseerd. 

1 lunchtafel met 8 personen in KeK 

Printservice KeK van ’t Gors voorzag 8 mensen van een heerlijke lunch terwijl ze in 

dialoog gingen over Leefbaarheid. 

1 Middagtafel met 8 mensen in de Bibliotheek ‘t Spui 

’s Middags gingen  8 mensen in dialoog over Leefbaarheid aan de leestafel in de 

bibliotheek ’t Spui 

1 Avondtafel met 8 mensen in het Theo van Doesburgcentrum  

KunstEducatie Walcheren heeft die avond haar deuren geopend voor 8 mensen 

om daar in dialoog te gaan. 

Totaal aantal deelnemers: 54 deelnemers 

Totaal aantal gespreksleiders: 8 gespreksleiders; Hetty, Marie, Kees, Hans, 

Jeroen, Marjoleijn, Tsarina, Agnes.  



 

Wethouder Dick Verboom opende de 
Dag van de Dialoog in de bibliotheek in 
Oost-Souburg  waar hij uitleg aan 32 
kinderen van groep 8 gaf over wat het 
belang is om goed met elkaar in 
gesprek te gaan en wat Leefbaarheid 
nu eigenlijk is. 
 

 

Kinderen gingen met elkaar in dialoog 
onder begeleiding van getrainde 
gespreksleiders.  

 

De kinderen konden hun ideeën op het  
gebied van leefbaarheid opschrijven (of 
tekenen) en deze op een bord plakken 
om te presenteren aan hun mede-
leerlingen 
 



 



 

Bij KeK werd de dialoogtafel voorzien 
van een heerlijke lunch, gemaakt door 
cliënten van ’t Gors. 

 

De leestafel bij de bibliotheek ’t Spui 
werd speciaal gereserveerd voor de 
Dag van de Dialoog. Iedereen die 
interesse had mocht aanschuiven. 

 

Ook bij deze dialoogtafels zijn 
ervaringen, dromen en acties op 
kaartjes geschreven en met elkaar 
gedeeld. 

 



Kernwoorden 
Alles kaartjes waar mensen hun ervaringen, dromen en acties op hebben 

geschreven zijn verzameld en samengevat in woordwolken. Er is onderscheid 

gemaakt tussen de kaartjes van kinderen en volwassenen en drie fases van de 

dialoog: ervaringen, dromen en doen. 

Kindertafels 

Wat is je ervaring met leefbaarheid? 

 

 



 

Waar droom je over als het gaat om leefbaarheid? 

 

 

 

 



 

 

 

Wat ga je zelf doen? 

 

 



Dialoogtafels volwassenen 

 

Wat is je ervaring met leefbaarheid? 

 



 

Waar droom je over als het gaat om leefbaarheid? 

 

 

 



 

Wat ga je zelf doen? 

 

 

 

 

 



Terugblik 
We kijken terug naar een geslaagde Dag van de Dialoog waar dit jaar het aantal 

dialoogtafels is verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. We hebben veel plezier 

beleefd aan de dialoogtafels met kinderen, dit willen we zeker voortzetten en 

uitbreiden. 

Aan de dialoogtafels is er over ervaringen gesproken, dromen gedeeld en acties 

uitgesproken. We hopen dat de ideeën en inspiratie een bijdrage leveren aan een 

leefbare samenleving en dat de acties die mensen hebben gevormd worden 

opgepakt door ieder voor zich.  

 

Terugkijkend op een geslaagde Dag van de Dialoog met enthousiaste deelnemers, 

streven we vanuit een groeimodel naar nog meer dialoogtafels en meer mensen 

die zich aansluiten bij Vlissingen in Dialoog. 

We willen iedereen bedanken voor deelname aan en betrokkenheid bij Vlissingen 

in Dialoog.  

 


