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1
Het Enneagram
Het enneagram is een rond symbool met negen punten.
Binnen de cirkel staan lijnen die de punten met elkaar verbinden. Elke lijn, elk punt en elk kruispunt heeft een betekenis
en bevat energie. We gaan zien dat elk energiepunt een schat
aan informatie bevat en dat alle negen energiepunten van
elkaar verschillen, maar wel op elkaar aansluiten. In het eerste en tweede deel van dit boek gebruik ik de negen punten
als karaktertypologie. In het derde deel zal ik de lijnen en de
punten verbinden in het procesmodel. Waar in de oudheid de
lijnen de belangrijkste informatie verschaften, zien we in deze
tijd dat het enneagram bekend is geworden door de karaktertypologie, oftewel de enneatypes.
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Volgens de boeken is het enneagramsymbool al meer dan
2.500 jaar oud. Oorspronkelijk zou het bij een broederschap
in Babylon zijn ontstaan. Door de tijd heen werd het symbool
gebruikt door vele soorten leermeesters van verschillende
religies. We vinden het terug bij Pythagoras (600 jaar voor
Christus), de woestijnvaders (350 jaar na Christus) en de
Soefi’s.
Als je het enneagram gaat onderzoeken, zul je ontdekken dat
de wijsheid achter het symbool in veel bekende mystieke en
religieuze stromingen is terug te vinden. George Gurdjieff
(1877-1949) heeft het enneagramsymbool bekend gemaakt
en naar het westen gebracht. Hij onderrichtte het enneagram
als een model van natuurlijke processen waarin de lijnen,
het procesmodel, het belangrijkst waren. Hij gebruikte het
model voor bewustzijn en groei. Óscar Ichazo, Boliviaans
filosoof (1931-2020), beweerde dat hij alle informatie voor
de karaktertyperingen uit de kabbala heeft gehaald, waardoor
het enneagram ook een persoonlijkheidstypering kreeg. Deze
zijn later verder uitgewerkt door Claudio Naranjo, Chileens
psychiater (1932-2019).

1.1 Het enneagram als symbool
Het enneagram bestaat uit een cirkel, een driehoek en een
hexagram.
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De cirkel staat voor de eenheid en het idee dat alles met
elkaar verbonden is. De totaliteit van alles!
De driehoek staat voor de drie-eenheid binnen de totaliteit.
Alles bestaat uit drie componenten. Vader, Zoon en Heilige
Geest. Zwart, wit en grijs enzovoorts. Vaak denken we in keuzes tussen ja en nee. In werkelijkheid zijn er altijd drie keuzes.
Het hexagram laat de wet van zeven zien. Hieruit blijkt dat
niets statisch is. Alles is in beweging. Dit hexagram is ook
onderdeel van het procesmodel waar ik later in het boek op
terugkom. Het procesmodel laat zien dat het enneagram geen
statisch symbool is, maar dat het je juist helpt groeien wanneer
je met de beweging van het hexagram meegaat. De richting
van de beweging kan verschillen. Je kunt van 1 naar 4 naar 2
naar 8 naar 5 naar 7 naar 1, of van 1 naar 7 naar 5 naar 8 naar 2
naar 4 naar 1. De eerste weg (van 1 naar 4 etc.) is de integratie
en de tweede weg van (1 naar 7 etc.) is de desintegratie. Van de
eerste weg groei je en van de andere weg zak je dieper weg in
onbewustheid. Groei gaat altijd gepaard met pijn!

werknemer die alles pietje precies wil doen, door het enneagram ga je zien dat je veel van deze mensen kunt leren en
hoe dit jouw leven gaat verrijken. Uiteindelijk zijn het allemaal
spiegels van kwaliteiten die jij jezelf om een goede reden niet
hebt aangeleerd of juist hebt afgeleerd. Onder de juiste omstandigheden zou een deel van jou het fijn vinden om lekker
lui of juist oplettend netjes te willen zijn.

1.2 Wat kun je met het enneagram?
In dit boek gebruik ik het enneagram als karaktertypemodel
én als procesmodel. Tijdens de opleidingen en de persoonlijke
consulten die ik geef, heb ik ontdekt dat mensen zich niet zo
makkelijk in één enneatype kunnen vinden. Vaak herkennen
ze veel meer enneatypes en is de verwarring compleet wanneer ze lezen dat ze maar gebruik kunnen maken van één
type. Door de jaren heen heb ik een theorie ontwikkeld die
past bij deze ontdekking en die inhoudt dat iedereen meerdere
types in zich heeft en deze ook kan herkennen en gebruiken.
Bemiddelaar

9

Met andere woorden: het enneagram is een veelzijdig model
dat al eeuwenlang wordt gebruikt in verschillende hoedanigheden. Het heeft geen zin om alle achtergronden van het
enneagram hier te gaan verhalen, dus ik beperk me tot dat wat
er in dit boek toe doet: hoe het enneagram jou meer inzicht
kan geven in de belevingswereld en het gedrag van de ander.
En wat het enneagram zo uniek maakt; het laat zien hoe we op
een dieper niveau dan ons karakter allemaal met elkaar verbonden zijn. Hoe graag je jouw “luie” manager ook een schop
onder zijn kont wil geven of hoe kriegelig je ook wordt van die
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Baas 8

1 Perfectionist

Levensgenieter 7

2 Helper

Loyalist 6

3 Winnaar
5

4

Waarnemer Romanticus
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In mijn theorie zie ik het enneagram met zijn negen enneatypes meer als model voor verschillende soorten kwaliteiten
of eigenschappen die we ons in het leven eigen mogen
maken. Uiteindelijk worden we zo volwassen, stevige, stabiele
individuen. Ieder enneatype omvat een aantal kwaliteiten die
passen bij het type. Wanneer we gaan kijken wat het inhoudt
om een perfectionist te zijn, dan kom je op eigenschappen uit
als verantwoordelijk, rechtvaardig, taakgericht ... Bij de baas
horen onder andere de eigenschappen direct, beschermend en
assertief. Hieronder staat een kort overzicht van de karaktertypes en de bijbehorende kwaliteiten. Verderop in het boek leg
ik alle types verder uit.
l

l

l

l

l

l

l

l

l

Voor de perfectionist gelden de eigenschappen verantwoordelijk, rechtvaardig en taakgericht.
Voor de helper gelden de eigenschappen empathisch,
zorgzaam en warm.
Voor de winnaar gelden eigenschappen als ambitieus,
doelgericht en hardwerkend.
Voor de romanticus gelden de eigenschappen intuïtief,
creatief en onaangepast.
Voor de waarnemer de eigenschappen analytisch, wijs en
objectief.
Voor de loyalist de eigenschappen innemend, betrokken en
sterke banden creërend.
Voor de avonturier gelden eigenschappen als spontaan,
nieuwsgierig en creatieve denker.
Voor de baas gelden de eigenschappen direct, beschermend
en assertief.
Voor de bemiddelaar gelden onder andere eigenschappen
als geduldig, diplomatiek en ruimdenkend.
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Wanneer we het enneagram met zijn kwaliteiten bij ieder punt
bekijken, wordt het al snel duidelijk dat het handig is om als
mens alle eigenschappen van de negen punten te kunnen ontwikkelen en in te zetten in het dagelijks leven. Iedere situatie
vraagt uiteindelijk om een specifieke reactie. Misschien kun je
nu ook al zien waar jijzelf en de mensen om je heen nog geen
gebruik van maken.
We ontkomen er geen van allen aan dat we voorkeuren hebben in het leven. En zo heb je ook een voorkeur voor één van
de enneatypes. Dit betekent dat je deze kwaliteiten vaker inzet om problemen op te lossen. Wanneer je deze aanpak vaker
gebruikt, creëer je als vanzelf dat deze zich gaat verdiepen en
als je maar lang en hard genoeg uitdiept dan werkt het beperkend voor je. Je kunt dan niet meer openstaan voor andere
mogelijkheden. Om niet aan jezelf toe te geven dat je ‘vast’
zit in het patroon van een enneatype, creëert jouw onbewuste
een verdedigingsmechanisme. Dit mechanisme wordt uitsluitend in het leven geroepen om jou te beschermen tegen
je eigen tunnelvisie. Dit verdedigingsmechanisme kent binnen de psychologie vele namen: beschermingsmechanisme,
overlevingsmechanisme, overlevingsdeel etc. Het gaat allemaal over hetzelfde. Dit is wat Óscar Ichazo midden vorige
eeuw toevoegde aan de energie van alle punten. Tot die tijd
waren de verdedigingsmechanismen binnen het enneagram
nog niet zichtbaar.
Maar misschien is het allerbelangrijkste wat jij kunt met het
enneagram wel dat je gaat zien dat iedereen zijn gedrag vertoont vanuit pijn. En als je eenmaal ziet vanuit welke pijn die
vervelende manager of collega reageert, dan wordt het gedrag
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1
Enneatype 1
de perfectionist

noemer “hard werken, dat mens lijkt wel nooit tevreden”.
Wij hoorden het aan en hadden uiteraard ook wel gezien dat
de styliste haar werk zeer serieus nam en dat goed eigenlijk
niet goed genoeg was voor haar. Deze houding kwam ons niet
slecht uit, wij wilden immers een mooi visitekaartje bij binnenkomst en voor ons ontbrak de tijd om er zelf sturing aan te
geven.

Een praktijkvoorbeeld
Door bedrijfsuitbreiding hadden wij een groter pand nodig.
Het pand dat wij konden betrekken was een bestaand pand
waar wel het een en ander aan moest gebeuren. Met name
de entree was een armoedige en troosteloze ruimte. Via via
kwamen wij in contact met een zelfstandig ondernemer die
gespecialiseerd was in kantoorinrichtingen (binnenhuisarchitect/stylist). Wij planden een eerste gesprek en al snel werd
duidelijk dat zij onze wensen goed begreep.
De opdracht betrof een ontwerp van de gehele entree. De
eerste stap van de styliste was het maken van tekeningen en
stijlkaarten. Na enkele weken kregen wij een smetteloze presentatie voorgeschoteld waarin alles klopte. De meegbrachte
stalen en tekeningen gaven een zeer duidelijke indruk hoe het
eindresultaat zou worden. Na afloop van de presentatie gaf
de styliste aan dat het contact met de elektricien wat stroef
verliep. Hij zou er zijn eigen idee te veel op nahouden.

De dag van plaatsting en oplevering begeleidde de styliste
het werk en leverde zij het eindproduct op.
De week erop hadden wij de officiele opening van het pand,
waar wij de styliste voor hadden uitgenodigd. Tijdens de opening, waar vele gasten bij aanwezig waren, ontbrak de styliste
echter.
Weken gingen voorbij en ondanks dat wij niet snel van ons
geld af hoeven vonden wij het toch vreemd dat de rekening
van de styliste uitbleef. Wij hebben haar nog getracht te bellen, maar kregen geen contact.

Onder de indruk en hoopvol gaven wij opdracht voor de
volgende stap in het proces: het vervaardigen van de balie en
kasten conform de door de styliste gemaakte tekeningen.
De timmerfabriek die dit uitvoerde koppelde later naar ons
terug dat het werken met de styliste voor hen viel onder de
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Drie maanden gingen voorbij, tot op een zeker moment de
echtgenoot van de styliste belde. Hij vroeg of wij tevreden
waren over het eindresultaat. Ik kon niet anders dan met volle
overtuiging aangeven dat wij meer dan tevreden waren.
De echtgenoot gaf aan dat de styliste wat kritisch was en haar
werk niet onder ogen wilde komen. Hij kon ons niet vertellen
waarom. Verder vroeg hij op vriendelijke toon of zij de factuur
mocht sturen. Mijn reactie erop was: ‘Uiteraard!’
Samen met mijn compagnon heb ik het gehad over de kwaliteit
en hoe hoog de lat heeft gelegen bij deze styliste. Wij konden
wel raden waar de schoen voor haar was gaan wringen. Wat
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kleine aanpassingen vanuit de timmerfabriek, een elektricien
die nét iets andere verlichting had geplaatst dan afgesproken.
Wellicht niet netjes van hem, maar het eindresultaat was in
onze ogen fantatstisch geworden. Het was voor ons duidelijk
dat de echtgenoot van deze styliste vaker met dit spreekwoordelijke bijltje had gehakt.

1.1 Kwaliteiten

Toegewijd

l

Georganiseerd

Verantwoordelijk

l

Ordelijk

l

Rechtvaardig

l

Kieskeurig

l

Rationeel

l

Hoge eisen aan zichzelf

l

Betrouwbaar

l

Kritisch

l

Zelfdiscipline

l

Plichtsgetrouw

l

Taakgericht

l

Sterk besef van goed

l

Onafhankelijk

en fout

l

Praktisch

l

Harde werker

l
l

en anderen

Oftewel: als je deze kwaliteiten hebt, dan ben je in staat om iets
waar je aan begint af te maken en daarin het uiterste te eisen
van jezelf zonder jezelf te verliezen. Met deze kwaliteiten kun je
je verantwoordelijk opstellen en doen wat er van je wordt verwacht. Op detailniveau kun je zien of iets kan worden verbeterd.
Je bent praktisch en rechtvaardig. De waarheid mag worden gezegd. Je kunt structuur aanbrengen en je hebt een sterke eigen
mening. Door deze kwaliteiten kun je doorzetten waar anderen
stoppen en het beste halen uit datgene waar jij je op richt.
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Schiet je echter door in deze energie, dan wordt deze beklemmend. Op dat moment komt de passie woede omhoog, waardoor je je vol ijver richt op alles wat in jouw ogen kan worden
verbeterd. Dit gaat ten koste van je gevoelsleven en uiteindelijk je fysieke gesteldheid. Je gaat letterlijk door tot je erbij
neervalt, want het moet gedaan worden. Hulp sta je daarbij
niet toe: niemand kan het zo goed en snel als jij. Dat je daar
geen gevoelens bij kunt gebruiken lijkt een uitgemaakte zaak.

Hoe kun je de kwaliteiten
van enneatype 1 ontwikkelen?
Al vroeg in ons leven leren we dingen af te maken, ook al heb
je er geen zin meer in. Dit is een deel van je opvoeding thuis
en op school. Het vraagt discipline om toch nog even met je
volle aandacht je taak te doen. Toch zien we in onze maatschappij dat discipline, netheid en je schouders ergens onder
zetten best lastige kwaliteiten zijn. Misschien omdat we als
kind te veel zijn gepusht om ons verantwoordelijk op te stellen
en onze taken serieus te nemen? Taken waarvan we in onze
kindertijd zeker het nut niet zagen. Deze kwaliteiten vragen
om net dat beetje extra te geven, om iets goeds af te leveren
vanuit je eigen vrije wil om te groeien en te ontwikkelen, niet
omdat het nu eenmaal moest. Hiervoor heb je wilskracht
nodig.
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ruimte schoon en helder en de spullen om mee te werken er
op tijd zijn. Maar ook door de werknemer achter zijn broek te
zitten om goed werk af te leveren. Omdat hij wat uit de hoogte
en afstandelijk over kan komen is het moeilijk om te zien wanneer de 1-manager tevreden is.
De 1-manager zou iedereen de ruimte moeten geven om het
werk op zijn eigen manier te doen. Hij mag zijn werknemers
aanmoedigen om het wiel zelf uit te vinden. Het motto zou
kunnen zijn: niet helpen, tenzij het helemaal fout gaat of de
werknemer erom vraagt. Natuurlijk kan de 1-manager het
werk zelf beter, sneller en netter. Maar als hij zijn werknemers
niet de kans geeft het op hun manier te doen, zullen ze zich
uiteindelijk niet meer veilig voelen om dingen te ondernemen.

1.5 De werknemer
Maria baalt. Ze heeft net haar functioneringsgesprek gehad en
heeft een ‘goed’ gekregen van haar manager. In Maria’s
achterhoofd zit echter continu een stemmetje dat kritiek heeft.
Zo ook nu. Ze heeft de afgelopen maanden gewerkt als een
paard. Vaak zat ze om zes uur nog achter haar bureau, terwijl
iedereen al naar huis was. Het stemmetje in haar hoofd is
genadeloos: dat had veel beter gekund. De volgende keer moet
ze dus nog harder werken. Zo is Maria. Maria zal nooit ergens
aan beginnen als ze niet zeker weet of ze het goed kan doen.
En dan bedoel ik niet goed maar perfect.
Het stemmetje in Maria’s hoofd is een zware last. Het zet haar
continu aan om beter te presteren. Zo vindt zij nooit de rust om
eens te genieten van wat ze heeft bereikt. Er is altijd wel iets te
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vinden om op te mopperen. Maria probeert te voldoen aan de
verwachtingen die de mensen om haar heen van haar hebben.
Ze heeft niet door dat veel van die verwachtingen alleen in
haar hoofd zitten.
Haar leidinggevende is ronduit tevreden, maar maakt zich wel
een beetje zorgen over die prestatiedrang van Maria. Hij heeft
vaker overspannen werknemers gehad en hij ziet dat Maria
die kant ook op gaat. Hij bereikt haar echter niet wanneer hij
deze angst uitspreekt. Sterker nog, op dat moment komt er een
andere kwaliteit van Maria boven. Maria voelt zich namelijk
heel verantwoordelijk. Ze voelt zich verantwoordelijk voor alles
binnen haar bereik. Deze verantwoordelijkheid maakt dat ze
de zorgen bij haar leidinggevende weghaalt door hem te laten
zien dat ze het makkelijk aan kan en het haar geen enkele
moeite kost om het extra werk af te maken. Ze voelt zich zelfs
verantwoordelijk voor het bedrijf en heeft absoluut niet in de
gaten dat ze het allemaal iets té goed wil doen. Het is toch heel
normaal om alles goed of zelfs beter te willen doen?
Zo is Maria ook nooit boos. Negatieve emoties laat Maria het
liefst niet zien. Maar soms lopen de irritaties op een dag te
hoog op en dan ontploft ze letterlijk van woede. Zoals laatst
met haar collega. Elke keer weer is hij zijn pen kwijt en elke keer
weer pakt hij haar pen, waardoor zij misgrijpt. Dit kan zo de
hele dag door gaan.
Waar Maria ook niet tegen kan is dat afspraken niet worden
nagekomen. De kantine in het bedrijf wordt bij toerbeurt
schoongehouden door een aantal collega’s. Nu wilde een
collega het een weekje overslaan, omdat er wat nationale vrije
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dagen waren geweest. Daar kan Maria zich zo boos over maken. Dat doe je toch niet? De afspraak is elke week en niet elke
week en soms om de week. Dat zijn toch geen afspraken meer?
Al dat soort dingen vreten aan Maria. Eerst zie je niets aan
haar. Ze kan zelfs nog vriendelijk reageren. Maar op een gegeven moment doet de spreekwoordelijke druppel de emmer
overlopen en ontploft ze letterlijk. Dan lijkt het wel of in die
woede-uitbarsting alle kleine ergernissen van de afgelopen
maanden een uitweg zoeken. Gelukkig voor Maria gebeurde dat
de laatste keer na vijf uur en waren de meeste collega’s al naar
huis.
Maria heeft een grote zelfdiscipline, werkt hard en maakt alles
waaraan ze begint ook af. Ze werkt niet zozeer voor zichzelf als
wel om haar omgeving beter te maken, zodat iedereen er iets
aan heeft. Ze weet heel goed wat ze wel en niet accepteert en
wijkt daar absoluut niet van af. Sommige collega’s van Maria
vinden haar betweterig en uit de hoogte. Zij snappen er niets
van dat alles netter of beter kan en waarom Maria’s aandacht
meer naar de dingen gaat die fout zijn dan de dingen die goed
gaan. Het voordeel is wel dat als je Maria iets laat nakijken er
geheid een fout aan het licht komt die jou later niet kan worden
verweten.
Soms drukt de verantwoording wel erg zwaar op Maria’s schouders. Ze vindt haast nooit waardering voor wat doet en kan
vreselijk nijdig worden op haar collega’s als die niet zo hard
werken als zij.
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Wanneer Maria niet lekker in haar vel zit, kan ze helemaal
instorten. Dan trekt ze zich graag terug in haar verdriet (enneatype 4). Wanneer Maria wel lekker in haar vel zit, wordt het
leven ook wat minder zwaar. Ze neemt zichzelf niet meer zo
serieus en af en toe een foutje mag eigenlijk best (enneatype 7).
Maria heeft een vriendin waarmee ze af en toe afspreekt.
Soms komt het voor dat deze vriendin ’s middags opbelt,
omdat ze toch niet kan komen. Het telefoongesprek verloopt
dan heel vriendelijk en Maria zegt het helemaal niet erg te
vinden. Maar natuurlijk vindt Maria het wel erg, al zal ze dat
nooit toegeven. Ze vertelt haar vriendin dus het tegenovergestelde van wat ze op dat moment voelt. Maria wil graag in
haar perfecte rol blijven en daar past geen boosheid in. Ze
onderdrukt dus haar woede.
Het zou goed zijn voor Maria om toe te geven aan haar boosheid. Hiermee ontlaadt ze zichzelf een beetje waardoor haar
gedrevenheid om alles goed te willen doen af kan nemen en
ze wat meer uitkomt voor haar gevoelens. Gelukkig stimuleren haar echte vrienden haar hier goed in. En ondanks dat ze
het moeilijk vindt, is ze goed op weg om wat losser te komen
van haar verdedigingsmechanisme.

1.6 Het centrum
Enneatype 1 ligt in het doe-centrum oftewel het fysieke centrum, met voorkeursemotie boosheid en voorkeurswerkwoord
doen.
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Waarom doet

mijn MANAGER|WERKNEMER zo?
“Waarom doet die manager zo?”, “Waarom doet die werknemer niet
gewoon wat ik zeg?” Stel jij jezelf keer op keer dit soort vragen? Dan geeft
dit boek de antwoorden en biedt het je realistische praktijkvoorbeelden
waarmee je echt iets kunt.
In haar nieuwste boek Waarom doet mijn manager | werknemer zo? laat
Sylvia Leegwater aan de hand van het enneagram zien dat er een reden is
waarom iemand op situaties reageert zoals hij of zij doet. Al in je vroege
leven leer je op een bepaalde manier naar de wereld te kijken; je ontwikkelt
een enneatype. Door teleurstelling, verdriet en pijn kan dit enneatype gedurende je leven uitgroeien tot een volwaardig beschermingsmechanisme.
Op volwassen leeftijd zorgt dit er onbewust voor hoe jij met bepaalde
situaties omgaat. Ook tijdens je werk; als werknemer en als manager.
En dat is waar dit boek je helpt. Je krijgt inzicht in de verschillende
enneatypes binnen een bedrijf of organisatie, zodat er meer wederzijds
begrip ontstaat. Dit komt niet alleen de relaties op de werkvloer ten goede,
maar ook de productiviteit, de efficiëntie en de professionele uitstraling.
Het enneagram is een oeroud mystiek symbool met negen karaktertypes
die allemaal met elkaar in verbinding staan. Al in de oudheid onderwezen
filosofen als Pythagoras op basis van dit krachtige symbool.
Sylvia Leegwater is
eigenaar van DreamChild,
een opleidingsinstituut voor
ouders, opvoeders en professionals en heeft inmiddels
heel wat boeken op haar
naam staan. Naast de vele
trainingen ontwikkelde ze in
2004 de opleiding Gezins- en
KinderCoach, waarbij ze met
de ouders op zoek gaat naar hun innerlijk kind. Ook
verzorgt ze trainingen voor het bedrijfsleven waarbij
het enneagram centraal staat. Dit Enneagram heeft
een speciaal plekje in haar hart en dat vind je dan ook
terug in al haar boeken en trainingen.

