
WIE KOMT HET BESTUUR VERSTERKEN?

Wij vragen jullie aandacht voor twee bestuursfuncties die nu vacant zijn.

Helaas kon de PEP-dag in april, vanwege alle maatregelen rond Corona, niet doorgaan 
en hebben wij die dag dus ook geen oproep kunnen doen om jullie te enthousiasmeren 
voor de functie van Voorzitter en die van het bestuurslid dat zich bezig houdt met 
Communicatie en Social Media.
Wij zijn dus op zoek naar twee mensen die in het landelijke bestuur van het Platform 
Enneagram Professionals (PEP) plaats willen nemen.
De uitgebreide functiebeschrijvingen zijn bijgevoegd.

De tijdsbelasting van de voorzitter is ongeveer 30 uur op jaarbasis.
De tijdsbelasting communicatie en social media is ca. 30 minuten per maand naast de 
reguliere bestuursvergaderingen zo’n  4 à 5 keer per jaar. 
In deze tijd is een deel online vergaderen ook goed mogelijk gebleken.

WIE KOMT DE KERNGROEP VERSTERKEN?
In de Kerngroep zijn inmiddels ook weer plaatsen vrij gekomen en zoeken wij naar 
enthousiastelingen voor het team, dat de PEPdagen inhoudelijk voorbereidt. De 
Kerngroep komt met ideeën voor PEPdagen en werkt deze uit tot de landelijke dagen in
april en in november voor alle PEPleden en introducées. 
Ideeën komen vanuit de werk- en intervisiegroepen, vanuit de leden van het PEP of van
de leden van de Kerngroep zelf. De organisatie van de landelijke dagen geschiedt in 
samenwerking met het Bestuur. De Kerngroep vergadert 3 à 4 keer per jaar; dit jaar 
zelfs geheel online… en dat is goed bevallen.

WIE KOMT HET BESTUUR OF DE KERNGROEP VERSTERKEN?
We zien jullie reacties graag tegemoet via ons e-mailadres:   
info@enneagramplatform.nl 
Een van de bestuursleden zal vervolgens contact met je opnemen en je verder alle 
gewenste informatie verschaffen en je desgewenst uitnodigen voor een gesprek of 
anderszins!

6 november 2020:  de volgende PEP dag: 
Jeanette van Stijn geeft ons dan inzicht in de principes en technieken van de 
verhalende traditie. Dat belooft een bijzondere dag te worden. Hou deze dag dus 
alvast vrij in de agenda! Binnenkort krijgen jullie daar meer over te horen.


