
Tijdens deze workshop nemen coaches Jan Huttenhuis 
en Kari de Wilde je mee in de wereld van het enneagram,  
het model dat negen karakteristieke persoonlijkheids-
structuren, ook wel ‘de typen’, beschrijft. Meld je nu aan via 
www.janhuttenhuis.nl/enneagram-workshop

Introductieworkshop Enneagram
Zondag 24 april 2022, 10.00 - 16.00 uur in Bussum, P.J. Lomanplein 1 

1  Verbeteraar

2  Helper

5  Observeerder

6  Loyalist

7  Optimist

8  Bepaler 

9  Bemiddelaar 

3  Presteerder

4  Individualist

Voor iedereen die zichzelf op een dieper niveau  
   wil leren kennen en ontwikkelen



Waarom doen we zoals wij doen? 
Het enneagram heeft een rijke psychologische en spirituele geschiedenis. 
Uitgangspunt daarbij is dat ieder type een unieke drijfveer heeft: iets dat 
onbewust diep van binnen heel belangrijk voor iemand is. Deze drijfveer 
bepaalt waar onze aandacht onbewust en automatisch naar toe gaat en 
daarmee ons patroon van denken, voelen, en handelen.  

Wat deze dag met het enneagram jou brengt:
 Kennis over het fascinerende model en de negen persoonlijkheidstypen
 Je ontdekt jouw eigen type èn daarmee wat jou ten diepste drijft
 Inzicht in hoe het enneagram jou verder kan helpen: persoonlijk èn of in je werk
 Mooie ontmoetingen met de andere deelnemers
 Een leuke en inspirerende dag op een mooie locatie!

Als particulier doe je voor €155 incl. btw mee; betaalt de werkgever dan is het tarief 
€195 excl. btw. Ontdek meer of meld je direct aan.
De prijs is inclusief koffie/thee met  lekkers en een lunch.    
Groepsgrotte: 6 tot max. 9 deelnemers.
Zondag 24 april 2022, 10.00 - 16.00 uur  
Locatie: P.J. Lomanplein 1 in Bussum.  

 
‘Ik heb bij Jan een Type- 
interview in het enneagram 
gedaan en aansluitend een 
aantal verdiepende coach-
sessies gevolgd. Ik ben onder 
de indruk hoeveel ik door het 
enneagram over mijzelf geleerd 
heb. Heel mooi en inspirerend 
hoe Jan zijn kennis met mij 
deelde. Hij was in staat mij 
een nieuw perspectief te 
bieden waar ik hem nog steeds 
dankbaar voor ben.’
 
Herman ter Balkt, december 2021

‘De workshop ‘Kennismaken met het enneagram’ 
was heel erg inspirerend. Het was een hele leuke, 
leerzame en interessante dag waarbij ik meer heb 
geleerd over de negen verschillende types en vooral 
veel herkenning vond in één bepaald type. Kari en 
Jan zorgde voor een veilige sfeer waarin iedereen 
zich kwetsbaar op kon stellen en ervaringen en 
verhalen konden worden uitgewisseld. Het kriebelt 
om meer over het enneagram te gaan leren, om te 
beginnen met het boek ‘Enneagram voor dummies’ 
maar hopelijk ooit verder met een verdiepende 
workshop bij Kari en Jan!’
 
N. van Kleeff, oktober 2021
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