Beste PEP deelnemers en belangstellenden,
We zijn het nieuwe jaar met frisse energie begonnen. Het eerste overleg met de
kerngroep heeft al weer plaatsgevonden. Tijdens dit overleg hebben we o.a. de
activiteiten voor het aankomend jaar besproken.
Ook is er al voorzichtig gekeken naar de invulling voor ons jubileumjaar wat in 2021
zal plaatsvinden. (2021: 15 JAAR PEP: 2006 – 2021).
In deze nieuwsbrief brengen we jullie graag van onze ideeën op de hoogte, besteden
we aandacht aan een aantal lopende zaken, blikken we kort terug op de PEP-dag
van november 2019 en is er een oproep van iemand uit het platform voor een nieuw
te starten intervisiegroep in Gelderland.
Met inspirerende groet,
Annerieke, Diny en Piet (Het PEP bestuur)

Samenbrengen van (aspirant) opleiders.
We hebben het er in een eerdere nieuwsbrief al even over gehad; er zijn
verschillende initiatieven van deelnemers die een eigen opleiding willen gaan starten.
Een aantal van jullie heeft zich bij ons gemeld. In juni gaan we een middag
organiseren waar we deze initiatiefnemers voor uit zullen nodigen. We gaan elkaars
ideeën uitwisselen en onderzoeken hoe we het draagvlak van het PEP kunnen
benutten en vergroten. Wil je daar graag bij zijn en heb je nog niets van je laten
horen, laat het ons dan weten (info@enneagramplatform.nl)

Terugblik Pep-dag november 2019 EPP project.
We kunnen terugkijken op een hele bijzondere en indrukwekkende Pep-dag die bij
velen nog in gedachten rond blijft zingen. Dorothee Nicolas heeft een extra
nieuwsbericht voor ons opgesteld. Dit bericht van het Enneagram Prison Project
(EPP) wordt separaat met deze nieuwsbrief verzonden.

Vervolg themabijeenkomsten.
De themabijeenkomsten van vorig jaar waren bijzonder geslaagd! De
workshopleiders hebben met veel plezier en met grote inzet, deelnemers en
belangstellenden van ons platform geïnspireerd. Een goede reden om de
themabijeenkomsten voort te zetten. Mocht je een onderwerp voor een
themabijeenkomst hebben of wens je een themaworkshop te verzorgen, dan horen
wij dat graag. Het PEP faciliteert de bijeenkomsten. Voor het verzorgen van een
themaworkshop ontvangen wij graag een wervingstekst met daarin opgenomen een
korte inhoud van de workshop die je wilt geven.
Bart Schwarz kan (vanuit de kerngroep) hierin met je meedenken.
We zullen twee themabijeenkomsten gaan organiseren van ieder één dagdeel van
vier uur.
Vanwege een verhoging van de kosten bij het Ambt van Nijkerk zijn we genoodzaakt
de entreeprijs voor de themabijeenkomsten aan te passen. Nadere informatie volgt
t.z.t.
Foto’s en video’s tijdens de verschillende bijeenkomsten.
We hebben het al eerder genoemd, maar toch willen we dit nog graag een keer
expliciet onder de aandacht brengen. Als je tijdens de bijeenkomsten foto’s en of
video’s maakt en deze gaat gebruiken, wil je dan vóóraf toestemming vragen aan al
degenen die op de foto of video worden opgenomen. Dit geldt des te meer voor het
delen van beeldmateriaal via sociale media. We beseffen dat dit vanuit enthousiasme
kan gebeuren. Het enthousiasme waarderen we zeer en tegelijkertijd willen we de
privacy van onze deelnemers ook waarborgen. Ook zijn we als platform genoodzaakt
om ons aan de privacyregels van de AVG te houden.

Aanmeldingstermijn PEP dagen. Aanmelding graag z.s.m. doch uiterlijk één
week vóór de betreffende Pep-dag.
We hebben bij afmelding na opgave aangegeven dat het betaalde entreegeld
geretourneerd kan worden tot één week voor aanvang van de betreffende Pep-dag.
Deze regeling is ingesteld omdat we een week van te voren aan de locatie op
moeten geven met hoeveel deelnemers we op die dag aanwezig zijn. Voor deze
deelnemers moeten we vervolgens betalen. (Dat was op de vorige locatie zo en voor
deze locatie geldt hetzelfde.) We vinden het niet terecht dat er vanuit de
gezamenlijke pot geld betaald moet worden voor mensen die zich kort van te voren
nog afmelden, uitzonderingen daargelaten. Omdat we gemerkt hebben dat hier nog
wat onduidelijkheid over was, hopen we de reden voor dit besluit bij deze nader
toegelicht te hebben. Mochten hier nog vragen over zijn, dan kunnen jullie die
uiteraard stellen via het mailadres van het PEP: info@enneagramplatform.nl

Ingekomen oproep voor een nieuwe intervisiegroep.
“Hallo allemaal.
Ik ben Zwaan Schutte en sinds 2011 besmet met het Enneagram. Het heeft mij
gegrepen en vele inzichten gegeven. En nog steeds. Ik zet het Enneagram zowel
privé als in mijn coaching sessies in. Ik heb mij lang verzet tegen het woord
Coaching. Omdat het voor mij impliceerde dat ik alle antwoorden moest hebben en
het goede voorbeeld moest geven. Maar ik heb ook mijn struggles in het leven. En
kom problemen tegen. En heb daar niet altijd een direct passend antwoord op. Door
het probleem onder ogen te zien, mijn eigen aandeel er in te vinden, laat het mij zien
welke overtuigingen ik over mijzelf heb.
Om blijvend inzichten te ontvangen Zou ik het geweldig vinden om hier in het oosten
van Nederland een intervisie groep op te richten. Samen met Yvonne Otter, zij is
bezig met het Enneagram te verkennen bij Enneagramproject in België.
Net zo gedreven en gegrepen als ik.
Wie heeft zin om zich ongeveer 1x per 6 weken een avond onder te dompelen in het
Enneagram. Zodat we elkaar kunnen versterken, spiegelen en het Enneagram
verder kunnen verspreiden.
Je kunt mij vinden op http://www.gewoonzwaan.nl”
Oproep aan alle deelnemers van het PEP om berichten, oproepen, of
mededelingen met ons te delen via deze Pep-nieuwsbrief.
Mochten jullie zaken hebben die geschikt zijn voor opname in deze nieuwsbrief dan
zien wij deze graag tegemoet. De nieuwsbrief wordt ook gezonden aan
belangstellenden van het PEP. (Wellicht ten overvloede: reclame-activiteiten worden
niet opgenomen in de nieuwsbrief.)

Nog even alle Pep-activiteiten op een rijtje:
Vrijdag 3 april 2020 – PEP dag (De verhalende traditie)
Zie de separaat gezonden flyer!
In juni nog nader te plannen – bijeenkomst opleiders
In juni en september nog nader te plannen – themabijeenkomsten
Vrijdag 6 november 2020 – PEP dag (onderwerp volgt).

