VVDO
ENERGIZER

ZATERDAG OCHTEND

30/11/2019

Exclusief voor en interactief door VVDO
leden, onder leiding van Dirk en Elisabeth.

Back
to
the roots
van het
Brugs Model
met
Myriam

Een ochtend waarbij we teruggaan naar de basis
van het Brugs Model, hoe zijn deze keuzes
gemaakt? 4x4, mandaat, flowchart, …
Wat zou er in de toekomst nog interessant zijn om
verder te ontwikkelen?
Dr. Myriam Lefevere de Ten Hove, mede
oprichtster van het Korzybski instituut, mede
bedenkster van het Brugs Model, vertelt vol passie

WAAR

over de beginjaren. De tussenjaren, de latere jaren

Zaal l’Entrepôt du Congo

en wie weet ook over de volgende jaren. Heb je nu

www.entrepotducongo.com

al vragen voor Myriam? Stuur ze door naar

Vlaamsekaai 42

info@vvdo.be.

2000 Antwerpen

Een exclusieve VVDO ochtend waar we ook aan
jullie de vraag willen stellen
- Wat gaat er goed?
- Wat zou er nuttig zijn?
- Wat zou je graag zien gebeuren en waar wil je zelf
aan meehelpen uit te werken?
- Wat is voor jullie de meerwaarde van deze

WANNEER
zaterdag 30-11-2019
onthaal 9u30
start 10u
einde 13u

beroepsvereniging?
- En wat nog?

We wensen je van harte welkom op ons
netwerkmoment met een drankje,
Het bestuur.

INSCHRIJVEN
info@vvdo.be

Goed nieuws over “Het Brugs Model in elke taal”:
De basis van het Brugs Model is nu al vertaald naar het Engels.
Er wordt gewerkt aan versies in het Italiaans, Spaans, Duits, Frans, Pools.
In optie Deens, Russisch, Oekraïens.
Misschien Kroatisch, Sloveens, Grieks, Zweeds, Lets
Beheers je een andere taal dan hier vermeld? EN heb je zin om mee te helpen aan dit
project?
Laat het ons weten!

AGENDA
•

Zaterdag 8/02/2020

Algemene Vergadering

•

Zondag 3/05/2020

SFWorldDay, alle ideeën welkom

•

18/09/2020 – 20/09/ 2020

EBTA congres Denemarken

Hou de berichten in de gaten, er komt nog een studiedag in het
voorjaarvan 2020!

Gadgets bestellen? (kaartjes 3 vragen, pennen)
Laat het ons weten op voorhand zodat we voldoende kunnen bestellen.

