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Het enneagram is een model van negen persoonlijk-
heídstypen dat zowel een psychologísche als een spirí-
tuele achtergrond heefi. Op psychologísch níveau
geeft het enne&grern een held.er inzícht in de persoon-
lijkheden vsn de negen typen, die bestaan uít bqsís-
p etronen en afweermechq.nismen. Op spirítueel
niveau lqat het enneegr&m. zíen hoe de persoonlíjk-
heidstypen zích onbewust met hun specíf.eke overle-
víngsstrategieën ffiouden van hwn werkelíjke aard.
De combinatie van psychologische en spíituele
aspecten rnaakt het enneagram volgens Renske van
Berkel tot een geschíkt coachíngsinstrument: als
íernand zích eenmoql in een type herkent, ka.n het
model qls procesversneller ín een persoonlijk ontwik-
kelproces fungeren.

Renske van Berkel ís ínternationaal gecertificeerd als
enneagramteacher en past het enneagram toe ín
haar werk als personal coach en supervisor. Sqrnen
met haar partner Fnts van Kempen geefr zij bíj
bedijven trainíngen met behulp vqn het enneegrern.
Deze trainingen zíjn bedoeld voor o.q. teambuíldíng.
Ten slotte heefi zíj een opleid.ing voor coaches ontwik-
keld waarin 'het enneagram als begeleídingsínstrw,
ment' centraal staat. Haar boek 'coa.chen met het
enneagrarn is bedoeld. als naslagwerk voor coaches en
andere persoonlijke begeleíders die rnet het enne-
agra.rn willen werken. Renske van Berkel geat er
daarbij von uít dat coq.ches zich bewust zíjn van
hun eigen type en over voldoend.e basískennis
beschikken orn het ennea.gr&ft7 als hulpmíddel ín te
zetten. Een ínternatíonale certifi.ceríng ís volgens de
schijfster níet noodzakelijk, hoewel ze trainingen bij
gecertificeerde en ery aren ennea.grarnteachers aanb e-
veelt.

Van een praktisch naslagwerk, dat uitnodigt om het
enne&gr&m als instrument in te zetten, is sprake als
de schríjfster halverutege het boek per type de typespe-
cif.eke patronen en daarmee samenhangende
coachingsvraagstukken beschrffi. Voor elk type geeft
d.e auteur in een vaste structuur herkenbare pro-
bleemgebíeden weer. Bijvoorbeeld het ov ermatíg
betwffilen van de eígen activiteiten door een type
zes, of timemanegeïnentproblemen door hoge kwali-
teítsnonnen ven type één. Met duídelíjke voorbeelden
vqn de typen in werksituatíes worden deze probleem-

gebíeden geïllustreer d. D e ontwíkkelnchtingen
worden concreet gemaakt met specifieke opdrachten,
adviezen v oor ondersteuning en reflectiesuggesties.
Inzíchtgevend ís de qand.acht díe Renske vqn Berkel
besteedt aan het type van de coach zelf. Op welke
valkuílen rnoeten de negen typen in hun vakuitoefe-
ning als coa.ch bedacht zijn en waar líggen hun ken-
merkend.e krachten?

Dfi hart van het boek wordt onnodíglang ingeleid.
De schijfster gaat allereerst in op coaching ín het
algerneen en op de toepasbaarheid. van het enne&-
grarn als instrum.ent bij coachíng. Als je bedenkt dat
het boekjuístbedoeld is voor coqches, schíet de uitge-
breide, beschowwende uitleg over coaching zijn doel
voorbij. En met d.e qcademísche opsommingvan
argurnenten w&arorn het enneagram zo goed past bíj
coaching, legt de auteur een ver&ntwoording af díe
minder overtuigt dan het latere krachtige hoofdstuk
waarín de toepassing vqn het enneagrarn als
coachínstrument dqadwerkelíjk wordt getoond.

Een intervíew-vragenlijst, om het type vast te stellen,
ontbreekt vqnuit d.e redeneríng dat het ontwikkelen
van devragenlijst de coachveelkennis oplevert. Hoe-
wel de ged.achteganglogisch ís, mqakt het dit boek
als n asl a gw erk ín c ompleet.

Mijn interesse om rnet het enneagram als coachings-
instrument te gaan werken ís door Renske vq.n Berkel
gewekt. Om het model in de praktíjk toe te pessen
zalje basískennis over het enneagram op peíl rnoeten
zíjn en zuljeveel energíe rnoeten steken inhet
opstellen van een eigen vragenlíjst. Na deze inspan-
ning is het boek geschikt om op de boekenplank te
zetten ter ínzage bij de voorbereiding en evaluqtie
v an c o a chín gsge spr ekken.

Coachen ntet het enne&grarn, Renske van Berkel,
zooz, Uítgeveij Kuwer,ISBN; go 14 og5g7 x

I Hanneke Suvaal ís MD-adviseur bij de Ned.er-
I landse Spoorwegen en is gecertíficeerd coach
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