
DIALOOG in ZEIST
‘Leven (!) met een beperking’



Inhoud    Lezing
1. - Wat is in dialoog gaan?
2. - Twee dialoogprojecten uit Zeist

* Dialoog Binnenstebuiten  en
* Dialoog in Kleur

3. - Filmpje Dialoog in Kleur
4. - Ervaringen van Gerrit en Willeke
5. - Conclusie en vragen voor Disabilitystudies
6.  - Vragen vanuit de zaal



1.  Wat is ‘in Dialoog gaan’ ?



2. Uitgangspunten
* doorbreken Wij/Zij denken
* open grondhouding  
* elk mens telt
* afzien van het eigen gelijk
* vanuit de eigen ervaring 
* 6 tot 9 mensen
* getrainde en ervaren dialoogleider
* praten, dromen en doen
* privacy en veiligheid



3. DIALOOGREGELS

- Ieder mens spreekt vanuit eigen ervaring en ‘ik’
- Respecteer eigenheid van elk mens
- Luister oprecht
- OMA  blijft thuis   
- Het gaat om begrijpen, niet om ‘t  eigen gelijk
- Behandel elkaar vriendelijk en met respect
- Het mag best even stil zijn
- We gebruiken de zgn Praatstok 



4. TWEE PROJECTEN UIT ZEIST
* Binnenstebuiten:  Leven (!) met een beperking 

Hoe ga ik daar mee om? Hoe maak ik mijn 
leven ‘Levendiger’?

* Dialoog in Kleur:
Waar wordt ik blij van of 
Wat is moeilijk voor   mij?



4.A DIALOOG  ‘BINNENSTEBUITEN: 
LEVEN (!)  MET EEN   BEPERKING ‘

*  Niet de beperking staat centraal maar 
de mens die leeft met haar of zijn beperking

*  Hoe ga jij zelf om met jouw beperking en hoe 
maak ik mijn leven levendiger?

*  Verstandelijke, fysieke en geestelijke beperkingen 



4.B  Dialoog in kleur



UITGANGSPUNT

Als ik de wereld door jouw ogen 
en jij de wereld door mijn ogen
ziet, omarmen we ons raakvlak
in een kleurrijk schilderij



Dialoog in kleur gaat over
*  Praten en schilderen

in duo’s  met en zonder 
verstandelijke beperking

*   MET  AANDACHT  VOOR

- TAAL
- ONDERWERP  DICHTBIJ  JEZELF
- ONTMOETING VAN MENS TOT

MENS  (ZONDER HOKJE)
- OPEN SPEELVELD 



ZO WORDT HET THEMA

*    onderwerp dichtbij  je hart
*    waar iedereen over mee kan praten
*    waar je vanzelf oprecht naar luistert

‘ Waar wordt ik blij van ?’  of
‘Wat vindt ik moeilijk in 

mijn leven?’



Dialoog in kleur
Opdracht 1.   Zoek naar een raakvlak dat jullie allebei raakt

Opdracht 2.   Schilder dit raakvlak samen op een schilderij

2017-06 dialoog in kleur.mp4

Impressie: 
filmpje Youtube



Dialoog in kleur

Reizende tentoonstelling Dialoog in Kleur
Schilderijen en Portretten



5.  ERVARINGEN GERRIT EN WILLEKE

• Wat heeft de Dialoog je opgeleverd?

• Wat heb je ervan geleerd?

• Waarom ben je zo actief bij het promoten 
van de Dialoog in Kleur?



6.   Conclusie en 
Vragen voor Disability-studies

* Conclusie: Dialoog is wezenlijke bijdrage aan 
‘the art of belonging’  
Training?  Info?  E-mail: m.nooren@hetnet.nl

* 4 vragen voor onderzoek disability-studies
* bijdrage aan netwerkontwikkeling
* bijdrage aan inclusiviteit, participatie,

zelfbeeld van deelnemers met beperking
* theorie speelveld ‘ik en de ander’
* eigen expressie en creatieve speelruimte



Vragen over
Dialoog in Zeist ?
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