COACHEN MET
HET ENilEAGRAM
Het enneagramis eenmodel van negenpersoonlijkheídstypendat zowel eenpsychologísche
als eenspirítuele achtergrond heefi. Op psychologíschníveau
geeft het enne&grerneen held.erinzícht in de persoonlijkhedenvsn de negentypen, die bestaanuít bqsísp etronen en afweermechq.nismen.
Op spirítueel
niveau lqat het enneegr&m.
zíen hoe de persoonlíjkheidstypenzích onbewustmet hun specíf.eke
overlevíngsstrategieën
van
hwn
werkelíjke
aard.
ffiouden
De combinatievan psychologische
en spíituele
aspectenrnaakt het enneagram volgensRenskevan
Berkeltot eengeschíktcoachíngsinstrument:
als
íernandzích eenmoqlin eentype herkent,ka.nhet
model qlsprocesversneller
ín eenpersoonlijkontwikkelprocesfungeren.
Renskevan Berkelís ínternationaalgecertificeerd
als
enneagramteacheren past het enneagram toe ín
haar werk als personalcoachen supervisor.Sqrnen
met haar partner Fnts van Kempengeefrzij bíj
bedijven trainíngen met behulp vqn het enneegrern.
Deze trainingen zíjn bedoeldvoor o.q. teambuíldíng.
Tenslotteheefizíj eenopleid.ingvoor coachesontwikkeld waarin 'het enneagramals begeleídingsínstrw,
ment' centraal staat. Haar boek 'coa.chen
met het
enneagrarnis bedoeld.
als naslagwerkvoor coachesen
anderepersoonlijkebegeleíders
die rnet het enneagra.rnwillen werken.Renskevan Berkelgeat er
daarbij von uít dat coq.ches
zich bewustzíjn van
hun eigentype en overvoldoend.e
basískennis
beschikkenorn het ennea.gr&ft7
als hulpmíddel ín te
zetten. Een ínternatíonale certifi.ceríngís volgensde
schijfster níet noodzakelijk, hoewelze trainingen bij
gecertificeerdeen eryaren ennea.grarnteachers
aanbeveelt.

gebíedengeïllustreer
d. D e ontwíkkelnchtingen
wordenconcreetgemaakt met specifiekeopdrachten,
adviezenvoor ondersteuningen reflectiesuggesties.
Inzíchtgevendís de qand.achtdíe Renskevqn Berkel
besteedtaan het typevan de coachzelf. Op welke
valkuílen rnoetende negentypen in hun vakuitoefening als coa.chbedachtzijn en waar líggenhun kenmerkend.e
krachten?
Dfi hart van het boekwordt onnodíglang ingeleid.
De schijfster gaat allereerstin op coaching ín het
algerneenen op de toepasbaarheid.
van het enne&grarn als instrum.entbij coachíng.Alsje bedenktdat
het boekjuístbedoeldis voor coqches,schíetde uitgebreide,beschowwende
uitleg overcoachingzijn doel
voorbij. En met d.eqcademísche
opsommingvan
argurnentenw&arornhet enneagramzo goedpast bíj
coaching,legt de auteur eenver&ntwoordingaf díe
minder overtuigt dan het latere krachtige hoofdstuk
waarín de toepassingvqn het enneagrarnals
coachínstrumentdqadwerkelíjkwordt getoond.
Een intervíew-vragenlijst, om het type vast te stellen,
ontbreektvqnuit d.eredeneríngdat het ontwikkelen
van devragenlijstde coachveelkennisoplevert.Hoewel de ged.achteganglogisch
ís, mqakt het dit boek
als n aslagwerk ín compleet.
Mijn interesseom rnet het enneagram als coachingsinstrument te gaan werken ís door Renskevq.nBerkel
gewekt.Om het model in de praktíjk toe te pessen
zalje basískennisoverhet enneagramop peíl rnoeten
zíjn en zuljeveel energíernoetenstekeninhet
opstellenvan een eigen vragenlíjst. Na deze inspanning is het boekgeschiktom op de boekenplankte
zetten ter ínzage bij de voorbereidingen evaluqtie
van coachíngsgesprekken.

Van eenpraktisch naslagwerk,dat uitnodigt om het
enne&gr&mals instrument in te zetten, is sprakeals
de schríjfster halverutegehet boekper type de typespeCoachenntet het enne&grarn,Renskevan Berkel,
cif.ekepatronen en daarmeesamenhangende
zooz, Uítgeveij Kuwer,ISBN; go 14 og5g7 x
coachingsvraagstukken
beschrffi. Voor elk typegeeft
d.eauteur in eenvastestructuur herkenbareproHanneke Suvaal ís MD-adviseur bij de Ned.erI
bleemgebíedenweer.Bijvoorbeeldhet overmatíg
landse Spoorwegenen is gecertíficeerdcoach
I
betwffilen van de eígenactiviteitendoor een type
zes,of timemanegeïnentproblemen
door hogekwaliteítsnonnenven type één.Met duídelíjkevoorbeelden
vqn de typen in werksituatíesworden dezeprobleem-
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