
OOTF-COUNCILS: MEER 
DAN NETWERKEN ALLEEN 
Organisation Of The Future brengt gelijkgestemden samen in councils. 
Via een authentieke verbinding helpen en inspireren de deelnemers 
van deze kleine groepen elkaar in hun leven en werk.

INTERESSE OM IN EEN COUNCIL TE STAPPEN? 

OOTF biedt 3 types van councils aan. Deze houden rekening met de context waarin je professioneel 
aan de slag bent. Dit zijn de mogelijkheden:

ZET VERANDERING MEE IN GANG

Een council is een vaste groep van 8 tot 10 personen. 
De deelnemers bekleden dikwijls dezelfde soort functie of 
komen naar de council vanuit een gelijkaardige behoefte. 

Tweemaal per jaar ga je met deze groep op tweedaagse. 
Onder begeleiding van een ervaren OOTF-facilitator wordt er 
tijd en ruimte gemaakt om ervaringen uit te wisselen. Telkens 
opnieuw zoeken we naar wat jij nodig hebt op dat moment 
om verdere stappen te zetten in leven en werk. De groep 
zorgt voor verdieping, inspiratie én de nodige ontspanning.

“In onze council werd ik vanaf het 
begin op een dieper niveau begrepen. 

Samen met enkele andere ceo’s 
bespreken we persoonlijke en 

professionele uitdagingen. 
We gaan daarbij echt niets uit de weg. 
Ik kan gerust zeggen dat deze council 

mijn leven heeft veranderd.”

Wouter Torfs

Lees meer op onze website
of stuur een mailtje naar 
steven@ootf.be met vermelding:
• Wie je bent
• Wat je drijft om in een council te stappen
• Van extra vragen, mocht je die nog hebben

Na je mail contacteren we je voor een kennismakingsavond samen 
met andere deelnemers. We zien er naar uit om jullie in levenden 
lijve te ontmoeten en een betekenisvolle relaties aan te gaan. 

LEADERSHIP
COUNCIL

Voor wie?
Voor verbindende leiders 
die actief zijn in bedrijven 
of organisaties.

PUBLIC SECTOR 
COUNCIL

Voor wie?
Personen die werken in de 
publieke sector. Gaande van 
lokaal bestuur, onderwijs en 
non-profi torganisaties. 

YOUNG POTENTIAL 
COUNCIL

Voor wie?
Geëngageerde jongeren 
die pas gestart zijn.


