
Participer aux tables de 
conversation:

Deelnemen aan een gesprekstafel:

Quatre principes
Vier principes

Les personnes qui se 
présentent sont les bonnes

Wie er ook komt, het zijn de 
juiste personen

Quand c’est fini,
c’est fini

Het is voorbij wanneer 
het voorbij is

Ce qui arrive est la seule 
chose qui pouvait arrive

Wat gebeurt is het enige 
wat kon gebeuren

Ça commence quand ça 
commence

Het begint wanneer het 
begint

Forum Ouvert
Open space

Proposer un sujet sur la 
place du marché

Een topic voorstellen op 
de marktplaats

En faisant en faisant 
plein de liens et de 

ponts
Door veel te delen 
et linken te maken

Prendre de notes pour le 
granc journal

Notuleren voor het grote 
dagboek

les Etats Généraux de 
la Sécurité Routière

Staten Generaal van de 
Verkeersveiligheid

Si vous n'êtes pas entre d'apprendre, ni de 
contribuer, passez à autre chose!!

Als je niet aan het leren of aan het bijdragen 
bent, ga gerust ergens anders heen!

En prennant soin 
de soi

Door voor jezelf 
te zorgen

Differents rôles
Verschillende rollen

La loi de la Mobilité
De wet van de Mobiliteit

Entrée
Ingang

Buffet

Stage
Bar

Grand Journal
Het grote dagboek

Place du marché
De Marktplaats

VestiaireWC
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Je suis interessé 
par ce sujet!

Ik heb interesse!

Initiateur sujet
Initiatiefnemer

collez vos etiquettes nom ici
plak jullie naamplaatjes hier

 Comment favoriser les comportements qui contribuent à "all for zero"? 
 Comment, concrètement, chacun peut mettre en œuvre "all for zéro"? 
 Quels seront les enjeux de la sécurité routière dans 10, 15 ou 20 ans? 
 Hoe kunnen we gedrag stimuleren dat bijdraagt tot "alles voor nul"? 
 Hoe kan iedereen "alles voor nul" concreet in de praktijk brengen? 
 Wat zullen de uitdagingen op het gebied van verkeersveiligheid zijn over 10, 15 of 20 jaar? 
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