D I A LO O G
Van verdeeld belang naar een gedeeld plan

Dialoog adviseert overheden en organisaties
over communicatiestrategie, interactieve
beleidsvorming en inspirerende werkvormen. Doeltreffend in procesbegeleiding
en (duo-) gespreksleiding.
Olguita Oudendijk,
directeur Dialoog:
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“Waar mensen samenkomen,
lopen belangen uiteen.
Treed ik voor Dialoog op als
gespreksleider, dan doe ik dat
met open oog en oor voor
iedereen. Mijn doel is win-winsituaties binnen
handbereik te brengen. Dan pas worden er
besluiten genomen waar iedereen – op z’n minst –
vrede mee kan hebben.”

Dialoog interviewt, vraagt
Advies en procesbegeleiding
De directie van Douane Nederland staat in januari 2009 aan
de vooravond van een grote reorganisatie...
Richard de Jonge, directeur HMR:

“Een moderne, efficiënte organisatie, dat is de
opdracht van de minister. Van de regiodirecteuren
wordt een eensluidend advies verlangd.
Aanvankelijk stonden wij nogal tegenover elkaar.
Dialoog krijgt ons uiteindelijk op één lijn door
prikkelende vragen te stellen en door ons - op uitdagende wijze onder druk te zetten. Precies de zetjes in de rug die nodig zijn.
Het is gelukt:
in een aantal
sessies zijn we tot
een organisatiemodel gekomen
dat in januari
2010 is
ingevoerd.”

door en verbindt mensen
(Duo-) gespreksleiding en
inspirerende werkvormen

Interactieve beleidsvorming
en gespreksleiding

Reclassering Nederland organiseert elk jaar bijeenkomsten
om te horen wat er leeft bij de 2000 medewerkers...

De gemeente besluit dat de weg over de Waal naar Nijmegen
een stadssingel moet worden. De omwonenden worden
geïnformeerd over het hoe en waarom...

Algemeen directeur Sjef van Gennip:

“Persoonlijk contact met mijn medewerkers,
dat zoek ik. Met 2000 mensen is dat nogal een
opdracht. De dames van Dialoog beseffen dat de
meeste mensen een duwtje nodig hebben om
hun mening te geven. Want spreken in het
openbaar, zeggen wat je op je hart hebt.. daar is moed voor
nodig. Interviewen doen ze haarscherp: door prikkelende
stellingen, aanmoedigingen en dóórvragen. Maar hun aanpak
is in meerdere opzichten verfrissend: zo werden er speeddate
sessies gehouden en sfeerbepalende video’s getoond over
onze nieuwe werkprogramma’s.
Ik kreeg veel enthousiaste
reacties en ik weet nu beter wat
er leeft.”

Wethouder Paul Depla (nu burgemeester van Heerlen):

“Minder files en een betere luchtkwaliteit door de
aanleg van een stadssingel? Niemand geloofde
het. Stevige oppositie, heftige emoties, dus
lastige bijeenkomsten. Dankzij Dialoog kon ik me
helemaal op mijn rol van wethouder concentreren
en publiekelijk uitleggen waarom ik denk dat het wél werkt.
Gelukkig is Dialoog niet alleen kritisch naar mij, maar ook naar
het publiek. Zo ontstaat een dialoog met meer begrip voor
elkaars standpunten, écht contact. Op onderdelen werd het plan
aangepast, want wij zagen ook dingen over het hoofd...”
Wat doen wij?

Communicatie
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Advies over interactieve beleidsvorming, procesbegeleiding
en (duo-) gespreksleiding
• Jongerenoverlast, parkeerbeleid, veiligheid, cultuur,
taakstraffen, bedrijventerreinen, stedelijke ontwikkeling,
brede scholen, voetbalkooien, rondwegen, handhaving
• Wijkbezoeken, structuur-, en ontwikkelingsvisies
• Reorganisaties, fusies, nieuwe werkwijzen
• Herstructurering, sloop- en nieuwbouwplannen
• Milieu-effectrapportages, bestemmingsplanwijzigingen

Opdrachtgevers
• Gemeenten: Arnhem, Amsterdam, Rotterdam, Hilversum,
Gorinchem, Nijmegen, Overbetuwe, Kampen, Veenendaal
• Provincies: Gelderland, Noord-Holland,
Overijssel, Zuid-Holland, Utrecht, Zeeland, Noord-Brabant
• Ministeries: V & W, VWS, SZW, LNV, EZ, BZK, Justitie, Financiën
• Woningcorporaties: Poort, Vivare, Wish Wonen, Woonplus,
Maasland Woonmaatschappij
• En verder Reclassering, Hoogheemraadschap Stichtse
Rijnlanden, Opvoedpoli, Nationale Ombudsman, Bokx Vastgoed,
Douane Nederland, Landgoed Twickel

