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Introductie 
 

Je hebt je vast wel eens afgevraagd waarom de ene persoon soms totaal 
anders reageert in bepaalde situaties dan de andere. Of misschien heb je 
wel eens geconstateerd dat je iemands reactie helemaal niet begreep en dat 
jij iets beslist anders zou aanpakken. 

Iets wat mij erg heeft geholpen om inzicht te krijgen in het gedrag 
van mezelf en andere mensen is het Enneagram. Het Griekse woord 
‘ennea’ betekent ‘negen’ en het eveneens Griekse ‘grammos’ staat voor 
‘model’. Het is een model dat al heel oud is, maar nog steeds erg in de 
belangstelling staat. 

Het Enneagram ziet eruit als een soort ster, met 9 punten. Deze 9 punten 
vertegenwoordigen 9 verschillende persoonlijkheden. Elk van die 9 typen 
heeft zijn eigen gedrag en manier van communiceren. Nu klinkt het nogal 
cru om de gehele wereldbevolking te willen indelen in slechts 9 hokjes. Hoe 
kun je zo immers recht doen aan het gegeven dat ieder individu in feite 
uniek is? 

Het is daarom goed om je te realiseren dat het Enneagram slechts een 
model is en elk model heeft altijd beperkingen. Het doel van dit model is dat 
het een hulpmiddel is om inzicht te krijgen in je persoonlijkheid. Daarbij 
ontkomen we niet aan enige mate van ‘generalisatie’. Dat helpt juist om op 
een makkelijke manier de verschillende types te herkennen. Toch zul je 
wanneer je verder leest merken dat er binnen dit model wel degelijk ruimte 
bestaat voor individuele verschillen. 

Wanneer je jouw type weet, zul je zien dat je hiermee een groot deel van je 
eigen gedrag en persoonlijkheid herkent en kunt verklaren. Toch zullen er 
ook altijd individuele aspecten zijn die niet via het Enneagram te verklaren 
zijn. Dat maakt jou dan ook uniek. En gelukkig maar.  

Wat kan het Enneagram voor jou betekenen? 

Heel veel. Je krijgt meer kennis en inzicht over jezelf, maar ook over andere 
mensen. Zo leer je je eigen sterke punten herkennen en benutten, maar 
ook je valkuilen en belemmerende vaste patronen. Pas wanneer je je 
daarvan bewust bent, kun je die patronen ook leren doorbreken, eventueel 
met behulp van NLP-technieken. 

Doordat je meer inzicht en daardoor begrip krijgt voor andere mensen, leer 
je ook beter met anderen omgaan. Je ziet dat mensen afhankelijk van hun 
persoonlijkheid anders denken en doen. Wanneer je dat ontdekt, kun je er 
ook beter op inspelen en ze effectiever benaderen. Verder is belangrijk dat 
je bij jezelf sneller kunt constateren wat voor jou stressbrengende factoren 
zijn en hoe jij je gemakkelijker kunt leren ontspannen en dus beter in je vel 
komt te zitten. Op mijn website kun je lezen waarom het Enneagram zo 
goed te combineren is met NLP.  
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Belemmerende patronen 
 

Iemands gedrag wordt bepaald door aanleg, omgeving (bijv. opvoeding) 
en zijn eigen keuzes. Op basis van onze aanleg ontwikkelen we bepaalde 
automatismen (= gedrag dat regelmatig terugkeert). Dit gedrag typeert 
ons karakter, onze persoonlijkheid. Deze automatismen ontstaan omdat 
een bepaald soort aanpak in iemands leven nuttig blijkt te zijn. Daarom 
grijp je er steeds heel gemakkelijk naar terug. Op een gegeven moment 
weet je eigenlijk niet beter.  
 
Veel mensen komen er vroeg of laat achter dat een aantal 
automatische impulsen ze in het dagelijks leven gaat belemmeren. 
Ze zijn hier als het ware in vast komen te zitten. Dit kan leiden tot 
gevoelens van leegte, angst, onvrede of frustratie.  
 
Wanneer je bijvoorbeeld gewend bent om altijd alleen maar voor iedereen 
klaar te staan, dan cijfer je jezelf misschien wel teveel weg, dus handel je 
ten koste van jezelf. Je bent misschien te trots om dat te erkennen, maar 
je mag best eens wat vaker voor jezelf opkomen in plaats van er altijd 
maar voor iemand anders te zijn. Als je dat niet op tijd doet, bestaat het 
risico dat dit je behoorlijk opbreekt. Sommige mensen storten zelfs in 
wanneer ze te lang hun eigen wensen of behoeften negeren. 
 
Of misschien ben jij wel iemand die moeite heeft met stilzitten. Altijd in de 
weer, altijd onderweg, nieuwe mensen, nieuwe dingen. Bang om iets te 
missen. Voortdurend hollen en vooral niet stilstaan, want dat is saai. Er 
kan een moment komen dat dit uiterlijk dynamische leventje je toch niet 
genoeg voldoening geeft. Wat dan? Waar moet je het dan zoeken? 
 
Dit zijn twee voorbeelden van gedrag waarbij iemand vastzit in zijn 
automatische gedragspatronen. Je trapt dan steeds weer in diezelfde 
vertrouwde valkuil. Van ongeremde boosheid, van toegeeflijkheid, van 
jaloezie, etc. al naar gelang je type.  
 
In het vervolg kun je lezen welke typen er bestaan en welke kenmerken ze 
hebben. Ik beschrijf in het kort zowel de positieve elementen als ook de 
valkuilen die behoren bij elk van de 9 typen. 
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Het Enneagram 
 

 
 

In het Enneagram hierboven zie je een schematische weergave van de 
verschillende types.  Elk type heeft dus specifieke kenmerken (zie 
volgende paragraaf). De meeste mensen herkennen delen van meerdere of 
soms zelfs wel van alle typen bij zichzelf. Toch is er altijd één type dat 
meestal overheerst. En dat is jouw ware type.  
 
Het is trouwens wel goed om vast te stellen dat alle types gelijkwaardig 
zijn. Het ene type is niet beter dan het andere. Zo is bijvoorbeeld een 
Helper niet een beter type dan een Baas.  
 
Ik wil je nog waarschuwen om je niet teveel te laten leiden door de 
benamingen. Deze ‘etiketjes’ maken het weliswaar gemakkelijker om de 
verschillende typen te onthouden, maar de naam kan ook misleidend 
werken, omdat het heel erg focust op één aspect. Zo kan een type 
Succesvolle Werker in de praktijk ook best heel onsuccesvol zijn en is het 
leven van een Levensgenieter’ echt niet altijd alleen maar rozengeur en 
maneschijn! Daarom hanteren sommige Enneagram-kenners liever alleen 
de cijfers. Vanwege de kans op verwarring kies ik er toch voor om de types 
bij hun naam te noemen. 
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De 9 types 
 

 
Type 1 - Perfectionist 
 
De Perfectionist heeft oog voor kwaliteit en verbetering. Hij is echter ook 
vaak erg veeleisend (pietluttig soms) en focust voortdurend op alles wat 
fout gaat. Daarom is hij ontevreden en boos, op anderen, maar vooral op 
zichzelf. Een perfectionist wil grote idealen realiseren. 
 
Blokkade: Woede (onderdrukt) die leidt tot frustratie en ontevredenheid. 
Uitdaging: Geduld, aanvaarden dat niets volmaakt is (flexibel). 
 
Type 2 - Helper 
 
De Helper is een zorgzaam en hulpvaardig type. Hij is gevoelig voor sfeer, 
attent, en vriendelijk. Hij vindt goede relaties heel belangrijk en werkt er 
aan die te realiseren. Hij ziet de potentie in mensen en helpt hen die te 
verwezenlijken. De hulpvaardigheid kan wel doorslaan in bemoeizucht. De 
helper staat altijd voor een ander klaar en cijfert zichzelf daarbij weg. Hij is 
te trots om hulp te vragen van anderen als hij dat nodig heeft. 
 
Blokkade: Trots. 
Uitdaging: Belangeloos geven, werkelijke solidariteit. 
 
Type 3 – Succesvolle Werker 
 
De Succesvolle Werker is zelfverzekerd, optimistisch en energiek. Hij is 
doelgericht en wil graag snelle successen realiseren om gezien en 
gewaardeerd te worden. Een echte ‘streber’ die mislukkingen ontkent en 
de werkelijkheid graag wat mooier maakt.  
 
Blokkade: Bedrog en ijdelheid (is erg gefixeerd op hoe hij overkomt bij 
anderen). 
Uitdaging: Eerlijkheid en erkennen dat je niet altijd succesvol kunt zijn.  
 
Type 4 – Romanticus 
 
De vaak artistieke Romanticus is in zijn leven altijd op zoek naar datgene 
wat ontbreekt in zijn leven. Hij focust op diepgang en authenticiteit (uniek 
zijn) en heeft een hekel aan het ‘gewone’. Romantici kunnen zwelgen in 
hun eigen gevoelens en zijn daardoor vaak zwaarmoedig. 
 
Blokkade: Jaloezie (waarom hij wel en ik niet?) Met afgunst kijken naar 
andermans geluk. 
Uitdaging: Evenwicht vinden in gevoelens door meer afstand te nemen van 
emoties. Eigen zegeningen tellen! 
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Type 5 - Analist 
 
De Analist kan heel goed onbevooroordeeld denken en objectief 
waarnemen. Hij werkt informatie gemakkelijk uit tot complete strategieën 
en is betrouwbaar (rots in de branding). Hij wil vóór alles zijn 
onafhankelijkheid bewaren en houdt daarom altijd afstand tot andere 
mensen. Een Einzelgänger dus die vaak zakelijk en afstandelijk kan 
overkomen. Hij heeft behoefte aan kennis en is van nature een introvert, 
maar stiekem wel heel gevoelig type. De analist is bang dat emotionele 
betrokkenheid zijn innerlijke zekerheid ondermijnt. Hij gaat daarom liever 
af op zijn verstand (kennis) en niet op gevoel. 
 
Blokkade: Gierigheid.  De Analist houdt graag tijd, energie en kennis voor 
zichzelf. 
Uitdaging: Betrokkenheid en onthechting. 
 
Type 6 – Loyalist 
 
De Loyalist heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel en is heel loyaal. 
Hij kan uitstekend risicoanalyses maken. Loyalisten hebben een hekel aan 
autoriteit en kennen veel angsten. Ze vragen bij anderen na hoe zij iets 
zouden oplossen, voordat ze daarover zelf een besluit nemen.   
 
Blokkade: Angst en ongerustheid (overal gevaar en problemen zien). 
Uitdaging: Zelfvertrouwen (moed vertonen en de angst overwinnen). 
 
Type 7 - Levensgenieter 
 
Levensgenieters zijn innovatief en impulsief. Ze zien altijd nieuwe 
mogelijkheden waar anderen die niet zien. Dit type loopt weg voor 
problemen door zich te richten op plezierige dingen. ‘Als ik het leuk heb, 
voel ik geen pijn.’ Daardoor krijgt dat plezierige wel iets dwangmatigs en 
komen ze soms oppervlakkig over. 
 
Blokkade: Gulzigheid, impulsief en wispelturig. 
Uitdaging: Nuchterheid, matigheid. 
 
Type 8 – De Baas 
 
Bazen zijn natuurlijke leiders die respect willen afdwingen door sterk te 
zijn. Dit type kan heel slecht tegen onrecht, komt op voor de underdog en 
heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ook is de Baas allergisch 
voor zwakte. Bazen zijn sterke persoonlijkheden, die andere types nogal 
eens kunnen intimideren met hun aanwezigheid.  
 
Blokkade: Lust (continu behoefte aan intensiteit, beheersing, eigen wil 
doordrukken). 
Uitdaging: Solidariteit en onschuld (het kwetsbare in zichzelf accepteren). 
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Type 9 – De Bemiddelaar 
 
De Bemiddelaar wil het liefst altijd en eeuwig harmonie om zich heen. Het 
zijn vaak echte vredestichters met een groot invoelend vermogen. Dit type 
is erg gericht op de mensen om zich heen en vergeet daarom vaak zijn 
eigen behoeften. Het ontbreekt ze vaak aan een duidelijk eigen standpunt. 
 
Blokkade: Halfslachtigheid en luiheid in de zin van traagheid (alles over 
zich heen laten komen). 
Uitdaging: Assertiviteit, doortastendheid, verantwoordelijkheid nemen voor 
eigen daden. 

 
Uitbreidingen van het model 

 
Bovenstaande omschrijvingen zijn noodgedwongen heel beknopt. Er zijn 
talloze boeken verschenen waarin je veel meer kunt lezen over de 
kenmerken per type. Het voert te ver om daarop nu in te gaan, maar ik wil 
nog wel aandacht besteden aan andere aspecten van het model. Het 
Enneagram kijkt namelijk ook nog verder dan alleen je ‘ware’ type. Het 
legt ook verbanden met de overige types. 

 

Vleugeltypes  

Zoals gezegd heeft iedereen één hoofdtype. Maar je ziet in het model dat 
er allemaal lijnen lopen. Die leggen verbindingen van jouw type met een 
aantal andere types.  

Via de cirkel is er bijvoorbeeld een link te leggen met jouw ‘vleugeltype’. 
Dat is het naast jouw gelegen type dat in meer of mindere mate een rol 
speelt in jouw persoonlijkheid. Zo bestaan er bijvoorbeeld Bemiddelaars 
met een 1-vleugel (een perfectionistische inslag) en Bemiddelaars met een 
8-vleugel (de ondernemende inslag van type Baas). Hetzelfde geldt voor 
bijvoorbeeld een Romanticus met een 3-vleugel (Succesvolle Werker), dat 
weer een andere variant is als een Romanticus met een 5-vleugel (Analist). 

 

Stress- en onspanningslijnen 

Behalve vleugeltypen zijn er nog andere verbanden te leggen met jouw 
persoonlijkheidstype. Iedereen reageert namelijk op een specifieke manier 
in situaties van ontspanning of juist stress. 

Hoe? Dat kun je zien in het figuur op de volgende bladzijde. Hierin staan de 
zogenaamde ‘stress- en ontspanningslijnen’ ingetekend. 

Wanneer bijvoorbeeld een type 9 (Bemiddelaar) ontspannen is, neemt hij 
de positieve eigenschappen van type 3 (Succesvolle Werker) aan. Wanneer 
hij echter te kampen heeft met stress, schiet hij naar de negatieve 
kenmerken van type 6 (Loyalist), precies volgens de groene en rode 
pijltjes. Zo kun je voor elk type zien hoe hij zou reageren in die specifieke 
situaties.  
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De gevolgen van stress en ontspanning op het gedrag van een 
bepaald type zijn aan de hand van het Enneagram dus goed te 
voorspellen. Hiervan maak ik dankbaar gebruik bij mijn coaching. 
Wanneer ik bepaald negatief gedrag bij iemand kan identificeren als 
stressgedrag van zijn type, kan ik via het Enneagram ook gemakkelijk 
aangeven wat iemand moet doen om meer ontspannen te worden. Dit is 
voor veel mensen vaak een enorme eyeopener en kan ze helpen een beter 
evenwicht te vinden. 

 

Het Enneagram is dus niet een model waarin iedereen op één grote 
hoop geveegd wordt, maar het biedt juist ruimte voor de 
verschillen. De persoonlijkheid wordt immers aangevuld met de 
kenmerken van één van de vleugels, iemand kan zich anders gaan 
gedragen in tijden van stress of ontspanning en tenslotte kan iemand ook 
nog meer of minder ‘ontwikkeld’ zijn binnen zijn type. Hierover meer in de 
volgende paragraaf. 
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Het Enneagram als groei-instrument 

 
 

Binnen hetzelfde type kan iemand in meer of mindere mate ‘ontwikkeld’ of  
‘vrij’ zijn. Dat zegt iets over de mate waarin hij zich heeft losgemaakt van 
de knellende patronen die horen bij dat type. Het is dus juist niet de 
bedoeling jouw type te gebruiken als excuus voor je negatieve patronen 
(‘tja, sorry hoor, ik ben nu eenmaal een type 4, dus …. etc). 
 
Je kunt je ‘hokje’ pas ontstijgen en je verder ontwikkelen wanneer je je 
eerst bewust bent van je persoonlijkheidstype (je ego) en bereid bent hier 
eerlijk naar te kijken. Doe dit zonder waardeoordeel. Jouw type zegt 
namelijk niet iets over wie je bent, maar alleen maar hoe je dingen doet. 
 
Wanneer je het Enneagram hanteert als model voor persoonlijke groei, 
gaat het erom dat je als het ware een transformatie doormaakt. Je 
ontwikkelt jezelf door je blokkerende patronen los te laten en te 
veranderen en je uitdagingen aan te gaan. Zo kun je als het ware 
een steeds betere (‘gezondere’) versie van jezelf worden. 
 
Een ineffectief type Perfectionist maakt zichzelf continu kwaad en zoekt 
steeds ruzie. Een gezondere variant van dit type kan zichzelf veel beter 
relativeren. Hij werkt nog steeds hard en goed, maar overdrijft dit niet 
meer zo. 
 
Zo is een gezond type Baas iemand die zijn kracht op een beheerste 
manier inzet en zo zijn overwicht positief kan gebruiken om bijvoorbeeld 
de ‘underdog’ waar hij altijd zo graag voor opkomt te ondersteunen.  

 
 

Je type bepalen? 
 

Op internet zijn talloze manieren te vinden om je Ennagramtype te testen, 
maar de betrouwbaarheid van dit soort tests is helaas meestal erg klein. 
Veel rekenprogramma’s geven je scores op alle types, maar daarmee kun 
je nog niet vaststellen wat jouw type is. Ook is het niet eenvoudig om op 
een goede manier zelf je type vast te stellen. De kans op fouten is groot, 
omdat er heel veel aspecten aan zitten, zoals de rol van de vleugeltypes en 
de mate van stress, ontspanning en ontwikkeling.  
 
De meest betrouwbare methode om je type vast te stellen is samen 
met iemand die hier veel ervaring mee heeft. Je kunt hiervoor 
natuurlijk ook bij mij terecht. Tijdens een gesprek kan ik namelijk verder 
kijken dan alleen de inhoud van de antwoorden die iemand geeft: Minstens 
zo belangrijk is de manier waarop die antwoorden gegeven worden. Het 
spreekt vanzelf dat dit via computerscores niet meegewogen kan worden. 
 
Wil je je Enneagramtype graag weten en wil je daar professionele hulp bij? 
Neem dan contact met me op. 
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Allereerst kun je ervoor kiezen om alleen je Enneagramtype te laten 
vaststellen. Dit kan in slechts 1 consult, waarin we achtereenvolgens kijken 
naar: 
- Jouw type 
- Je vleugeltypes 
- Je overlevingsmechanisme 
- Je stress- en ontspanningslijnen 

- De mate van ontwikkeling en hoe je hierin verder kunt komen 
 

Je kunt natuurlijk ook je type laten bepalen tijdens mijn reguliere 
trainingssessies (3 consulten). Voor een beschrijving van deze aanpak 
verwijs ik graag naar mijn website. 
 
Tijdens deze sessies combineer ik onder andere het vaststellen van je type 
met aanvullende oefeningen en NLP-technieken om je verder te 
ontwikkelen en veranderingsprocessen snel en effectief in gang te zetten. 
 
Vind je het leuker om met meer personen (bijvoorbeeld een 
vriendenclubje) tegelijkertijd deel te nemen aan een Enneagramsessie? Dat 
kan natuurlijk ook. Stuur je wensen per mail of bel me tijdens kantooruren. 

 
Meer informatie over het Enneagram 
  
 Mocht je meer willen lezen over het Enneagram, dan is er bijvoorbeeld via 

internet veel te vinden. 
 Qua boeken: Zelf vind ik het boek “De wijsheid van het Enneagram” van 

Richard Riso en Russ Hudson een heel fijn boek. Leest lekker, veel 
voorbeelden, veel achtergronden. Prima naslagwerk. 

 
 Ook van Hanna Nathans heb ik met veel plezier een boek gelezen: 

“Werken met het Enneagram.” 
 
 Tenslotte heeft Rita van der Weck-Capitein  per type boekjes geschreven, 

dat is ook een optie. Bijvoorbeeld: stap in het leven van de levensgenieter. 
 
 Ik hoop dat je hier iets tussenvindt. 

 
 
Overige informatie 

 
Heb je na het lezen van dit rapport nog vragen? Op mijn website kun je 
meer informatie vinden. 
 
Ook kun je hier meer informatie vinden over hoe je je gratis kunt 
abonneren op mijn maandelijkse E-zine ‘Zonnestraal’. Hierin schrijf ik 
maandelijks over herkenbare situaties uit het dagelijks leven en geef ik 
handige tips om wat meer ‘zon in je leven’ te brengen. 
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Als je je abonneert op mijn Zonnestraal ontvang je gratis mijn E-book: 
 

‘Meer Zon in je Leven met NLP’ 
 
Dit E-book is een perfect hulpmiddel om een start te maken weer grip te 
krijgen op je leven. Je leert hierin een aantal basistechnieken die je helpen 
nare gevoelens, beelden en gedachten te transformeren. Je zult merken 
hoe je zelf baas kunt worden over je eigen brein zodat je leven niet meer 
hoeft te leiden onder bijvoorbeeld nare herinneringen, onzekerheid of 
angst. 
 
 

Kwaliteitszetel van de Society of NLP 
 

 
Alle NLP-trainingen die ik heb gevolgd, zijn gecertificeerd door  
Richard Bandler, de grondlegger/uitvinder van NLP en dé absolute 
goeroe op dit gebied.  
 
Een aantal trainingen heb ik bij Bandler zelf gevolgd. De NLP Practitioners- en 
NLP Mastersopleiding heb ik gevolgd bij Tiouw.com, het trainingsinstituut van 
Joost van der Leij. Dit instituut is gecertificeerd door Bandler’s ‘Society of 
NLP’, een garantie dat gewerkt wordt volgens Bandlers nieuwste inzichten en 
ontwikkelingen. 
 
 
Het onderstaande zegel staat garant voor certificatie door de Society of Neuro-
Linguistic Programming en wordt gevoerd door instituten en trainingscentra 
goedgekeurd door The Society of NLP™, opgericht in 1979 door dr Richard 
Bandler en John Grinder (de grondleggers van NLP).  Deze wereldwijde 
organisatie voert kwaliteitscontroles uit over trainingsprogramma's en 
diensten die beweren het NLP-model te vertegenwoordigen. 
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Over mijzelf 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tot ik een jaar of vier geleden in aanraking kwam met NLP. Ik 
verbaasde me erover hoe ik in korte tijd mijn zelfvertrouwen kon vergroten, 
mijn belemmeringen kon overwinnen en opeens wel in actie durfde te komen 
om de dingen te gaan doen die ik altijd al zo graag had willen doen: Voor 
mezelf beginnen en andere mensen leren hoe ze hun angsten en 
onzekerheden kunnen overwinnen en hun doelen kunnen bereiken. 
 
Wil je lezen hoe NLP mij heeft veranderd en wat ik nu het liefst doe? 
Ga dan naar deze pagina: http://www.zoninjeleven.nl/contact/astrid-davidzon 

 

Jarenlang wist ik niet goed wat ik 
eigenlijk wilde doen. Of liever gezegd: ik 
wist het eigenlijk diep in mijn hart wel, 
maar durfde de stappen niet te zetten om 
daar te komen. Te veel onzekerheden, 
belemmeringen, vastgeroeste ideeën in 
mijn hoofd. Dus voelde ik me in mijn werk 
eigenlijk nooit helemaal op mijn plek. 

 


