
Tijdens de paneldagen zijn er 

verrassende elementen 
ingebouwd die de deelnemers 

nóg beter doen ervaren wat het 
betekent om vanuit een bepaald 
enneagramtype te denken, te 

voelen en te handelen. 
Hiernaast zie je een tableau 

vivant van type 3. De foto werd 
genomen tijdens de paneldagen 
van twee jaar geleden.  

De grote tuin aan de Voorhaven 
leent zich goed voor het aan den lijve ervaren van de diverse typen, zodat 

je als deelnemer na afloop kunt zeggen: ‘the enneagram is under my skin’ 

 

 

Praktische informatie over PANELDAGEN 
 

Data:   Zaterdag 24 maart 2012:  panels van typen 3,6,9 en 1.  

  Zaterdag 31 maart:    panels van typen 4,2,8,5,7. 

 

Waar?   Voorhaven 35, Schoonhoven (a.d. Lek) 

  Er is in de buurt voldoende gratis parkeerruimte. 

 

Tijd:   Je loopt binnen vanaf 9.30 uur. 10.00 uur - 17.30 uur.  

 

Kosten  € 70,- voor één dag of  € 130,- voor beide dagen.  

  NOTERS en OUD-NOTERS gratis mits introducé. 

  Deelnemers aan Panels gratis. 

  Lunch van jezelf en Soep, melk, karnemelk van ons.  
 

Mail ons voor opgave: frits@vankempenimpuls.nl. of bel: 0182-380227 

Bevestiging, route en factuur worden daarna toegezonden. 

 

Kijk op www.vankempenimpuls.nl/Agenda voor actuele workshops. 

    SPRANKELENDE PANELDAGEN  

met het ENNEAGRAM 
 

 



Het Enneagram kent een mondelinge, verhalende traditie. 
 

De 9 enneagramtypen gaan het meest tot de verbeelding spreken, wanneer we in 

vivo de verhalen van leven en werken horen van mensen die zich herkennen in de 

mechanismen van passie en fixatie van een bepaald type.  

 

Zo kunnen toehoorders de typen nóg beter leren kennen en begrijpen. 

Omdat panelvragen, gesteld vanuit onze kennis en ervaring, een behoorlijke 

diepgang hebben, stimuleren zij ook de zelfreflectie van de toehoorders, want: ... 

wat zou ík op deze vraag voor antwoord geven?  

 

Een enneagrampanel bestaat 

bij ons uit drie deelnemers 

van hetzelfde enneagramtype 

Zij hebben zich bekend tot 

dát bewuste type.  

Zij willen er ook graag over 

vertellen. Van hun plezier 

om dat type te zijn, van de 

pijn om dat type te zijn, van 

hun bijzondere ervaringen 

met hun automatismen.  

Van dát wat hen drijft, hun 

leven lang.  

 

Ze willen vertellen over hoe zij daarin zijn gegroeid, wat hun moeite was, over wat 

zij tegenkomen in relaties, in hun werk en in hun persoonlijk leven, enzovoort. 

Vooráf hebben wij hen soms een type-interview afgenomen.  

Wij hebben hen bovendien vragen gesteld om eens over na te denken.  

Vragen waar wij tijdens het panel op terug zullen komen. 

 

Waarom Paneldagen? 

 

Wij willen de kennis van het enneagram en het begrijpen van de diverse 

enneagramtypen verder verbreiden. We organiseren daartoe twee paneldagen, 

waarmee we alle typen in twee dagen bestrijken. 

Op beide dagen creëren wij naast de panels bovendien ruimte voor enkele 

werkvormen en/of voor vragen van allerlei aard m.b.t. de betreffende typen.  

Beide dagen worden geopend en afgesloten met 

een gepaste verrassing. 

De dagen zijn laagdrempelig en voordelig van 

opzet voor hen die de types op een aansprekende 

belevenisvolle wijze willen leren kennen. 

 

Voor deelnemers aan onze opleidingen, zoals de 

NOTE, zijn deze paneldagen onderdeel van het 

curriculum. 

 

Panelbegeleiders  

 

Renske van Berkel, auteur 

van het boek Coachen met het 

Enneagram en Frits van 
Kempen, inspirator van het 

platform voor enneagram-

professionals.  

Beiden zijn gecertificeerde 

enneagramteachers en 

opleiders van de NOTE.   

(Ned. Opleiding Tot 

Enneagramcoach).  

Zij deden in Amersfoort 

jarenlang panelavonden,  

maar met 2 hele dagen krijg je véél meer mee van de energie van de 9 typen. 

 

 

 

 

 

 

  

    


