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Wanneer je aan zelfontplooiing wilt gaan doen, dan 
is het noodzakelijk dat je goed weet wie je bent, 
maar ook dat je een aantal krachtige technieken be-
heerst om jezelf verder te ontwikkelen. Ken jezelf 
is een nobel streven, maar pas met de typologie van 
het Enneagram wordt duidelijk hoe je persoonlijk-
heid daadwerkelijk in elkaar steekt.

Het Enneagram geeft vervolgens aan welke valkui-
len typisch zijn voor jouw persoonlijkheid. Door 
de nieuwste technieken op het gebied van Neuro-
Linguistisch Programmeren (NLP) te combineren 
met de persoonlijkheidsleer van het Enneagram 
ontstaat een krachtige combinatie die je versneld in 
staat stelt om te groeien en jezelf te ontwikkelen 
zonder verdere beperkingen. Op die manier word 
je Onbeperkt Jezelf!

Door de typologieën van het Enneagram te kop-
pelen aan de reguliere indicatie van persoonlijk-
heidsproblemen, zoals gehanteerd door de World 
Health Organisation, ontstaat een nieuwe neurolo-
gische basis van de persoonlijkheid. De nieuwe in 
het boek beschreven, nog niet eerder gepubliceerde 
NLP technieken, zijn het resultaat van de afgelo-
pen dertig jaar NLP en zorgen ervoor dat je op een 
ontspannen, plezierige en gemakkelijke manier de 
neurologie van je brein positief kunt beïnvloeden.



ONBEPERKT 
JEZELF

Gelukkig worden met het Enneagram en NLP

Joost van der Leij

ANDROMEDA
De Beleving

Je hebt een boek van Andromeda in handen en boeken 
van Andromeda zijn altijd een beleving.

www.andromeda.nu



Colofon

© Andromeda 2007

Joost van der Leij

Onbeperkt jezelf. Gelukkig worden met NLP en het Enneagram

Oorspronkelijke titel: You Unlimited. Grow Happy with NLP and the 

Enneagram

Eerste druk, maart 2007

ISBN: 978 90 55992 14 0

NUR: 728/770

Dit boek is opgemaakt door Looney2 BV in Hilversum

De omslag is ontworpen door Frank Zuithof, www.logo-shop.nl

De illustratie zijn ook gemaakt door Frank Zuithof

De vertaling is verzorgd door Marian van Ham, Nederhorst den Berg

De correctie werd gedaan door Veerman & Meijwaard, Huizen

Het boek is gedrukt door Giethoorn Ten Brink in Meppel

Het is een uitgave van Andromeda

www.andromeda.nu

Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd, gefotografeerd, op micro-

fi lm gezet, vermenigvuldigd in welke vorm dan ook, inclusief gebruik op 

internet, cd, cdv, cd-rom enzovoort, zonder voorafgaande schriftelijke toe-

stemming van de uitgever. Als je je type kent en je laat de NLP interventie 

erop los ben je onbeperkt jezelf en overtreedt je deze regel nooit.

Opmerking

Voor de leesbaarheid is gekozen voor het persoonlijk voornaamwoord hij. 

Uiteraard kan in relevante gevallen ook zij worden ingevuld.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk  1  Wat is zo mooi aan het Enneagram 
 en NLP? 7
Hoofdstuk  2  Hoe bepaal je je Enneagramtype 
 correct en volledig? 15
Hoofdstuk  3  Welke eigenschappen heeft jouw 
 Enneagramtype? 31
Hoofdstuk  4  Welke persoonlijkheidsstoornis past 
 bij jou Enneagramtype? 43
Hoofdstuk  5  Is je gedrag aangeleerd of een uiting 
 van je persoonlijkheid? 59
Hoofdstuk  6  Welke variaties heeft jouw Enneagramtype? 73
Hoofdstuk  7  Hoe ontsnap je met NLP aan de 
 hokjesgeest van het Enneagram? 83
Hoofdstuk  8  Hoe je het Enneagram kunt gebruiken 
 om mensen te helpen veranderen 91
Hoofdstuk  9  Hoe je brein werkt (volgens NLP) 97
Hoofdstuk 10  Hoe je je zonder enige reden 
 toch goed kunt voelen 105
Hoofdstuk 11  Hoe stop je stress over de toekomst 
 of het verleden? 111
Hoofdstuk 12  Hoe stop je negatieve gedachten? 117
Hoofdstuk 13  Hoe en wanneer gebruik je NLP? 121
Hoofdstuk 14  Het nut van de combinatie van 
 het Enneagram en NLP 123

Dankwoord 125



7

HOOFDSTUK 1

Wat is zo mooi aan 
het Enneagram en NLP?

Het Enneagram is een methode die zes miljard mensen in negen 
verschillende persoonlijkheden indeelt. De reden waarom ik dat 
zo waardeer, is dat het me de mogelijkheid geeft om iemand, 
zodra ik zijn Enneagramtype weet, goed in te schatten. Dat is iets 
wat jij ook kunt leren. Het stelt je niet alleen in staat om de ander 
te begrijpen en zijn gedrag te voorspellen, maar het zorgt er ook 
voor dat mensen onder de indruk van je zijn.

Dit boek leert je hoe je het Enneagram hiervoor kunt gebruiken. 
Verder laat het je zien hoe je Neuro-Linguïstisch Programmeren 
(NLP) kunt gebruiken om de valkuilen van het Enneagram te om-
zeilen. NLP is een methode waarbij je snel positieve veranderin-
gen in je brein en dus in je leven kunt bewerkstelligen. Je leert 
dus niet alleen je eigen type herkennen en dat van anderen, maar 
ook hoe jij jezelf en anderen snel kunt laten veranderen. Hetzij 
door openlijk een dialoog met hen aan te gaan, hetzij door te kij-
ken naar hun daden en zorgvuldig te luisteren naar hun woord- 
en taalgebruik. Leer hoe je je vrienden kunt verbazen doordat 
je ‘diep verborgen dingen’ weet over de manier waarop ze zich 
gedragen, waarop ze denken en zichzelf motiveren.
We beginnen echter met de basis: de ICD-10 classifi catie van per-
soonlijkheidsstoornissen, gebruikt door de Wereldgezondheids-
organisatie (WHO). Dit is de basis vanwaaruit het Enneagram is 
opgebouwd. We zullen zien dat het Enneagram niet alles dekt 
en dat bepaald gedrag soms domweg wordt aangeleerd, terwijl 
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andere gedragspatronen vastzitten aan onze persoonlijkheid. Het 
Enneagrammodel kan veel subtiliteiten bevatten.
Als we eenmaal de basis van het Enneagram hebben vastgesteld, 
dan kunnen we ons bezighouden met NLP. NLP verschilt nogal van 
het Enneagram. We zullen aan het werk moeten om deze twee 
met elkaar in overeenstemming te brengen. Maar als dat eenmaal 
gelukt is, dan kunnen we verder naar groenere weiden en echt 
leren hoe we NLP en het Enneagram op vruchtbare wijze kun-
nen gebruiken voor een gelukkiger leven. We beginnen met de 
vragen die je moet stellen, zodat je kunt ontdekken welk Ennea-
gramtype iemand is. Dan gaan we verder naar de NLP-technieken, 
zodat je leert hoe je je goed kunt voelen om niets. Maar... alleen 
als je dat wilt natuurlijk.
Voordat ik ga beginnen, moet ik eerst één ding duidelijk maken. 
Lezen is niet hetzelfde als leren. Als je slechts een handleiding 
leest, leer je niet veel. Alleen van ervaring opdoen in het echte 
leven kun je iets leren. Dat is een van de redenen waarom ik op 
informele wijze schrijf. Het is de beste manier om je ervan te 
verzekeren dat je geest de belangrijkste lessen in dit boek oppikt: 
de juiste attitude.

Jaren geleden werd me gevraagd om na te denken over een in-
novatieve drugspreventiecampagne voor kinderen van twaalf tot 
zestien jaar. Men wilde een videospel voor internet maken, een 
virtuele omgeving, waarin kinderen vrijelijk konden experimen-
teren met drugs, roken, drinken en gokken. De redenering van 
René Diekstra, een bekende Nederlandse hoogleraar in psycho-
logie, was dat kinderen waarschijnlijk minder geneigd waren 
deze zaken te misbruiken als hun nieuwsgierigheid eenmaal was 
bevredigd.
René Diekstra vroeg me om op de een of andere manier per-
soonlijkheidsstoornissen in dit spel aan te wenden, omdat we-
tenschappelijke studies hadden aangetoond dat mensen met een 
specifi eke persoonlijkheidsstoornis meer dan anderen geneigd 
waren om verslaafd te raken. Het was belangrijk om het spel 
op zodanige wijze te ontwerpen dat de kinderen iets zouden le-

ren van hun eigen persoonlijkheid en hun mogelijke vatbaarheid 
voor bepaalde verslavingen. Diekstra liet me de lijst zien van 
de Wereldgezondheidsorganisatie (ICD-10). De lijst bestond uit 
slechts acht stoornissen en dat vond ik wat teleurstellend, omdat 
ik de negen Enneagramtypen erg graag wilde introduceren. Toen 
ik me echter verdiepte in de ICD-10 classifi catie, ontdekte ik dat 
één persoonlijkheidsstoornis, namelijk borderline, was verdeeld 
in twee subcategorieën.
Gelukkig was het Enneagram destijds nog niet zo bekend. Lang 
voordat ik het Enneagram, de ICD-10 of René Diekstra leerde 
kennen, was ik ervan overtuigd dat iedereen zo’n beetje hetzelf-
de was. We hebben allemaal hersenen, een hart en een paar be-
nen en armen (nou ja, de meesten van ons dan). Toch handelden 
de meeste mensen die ik kende, op zijn zachtst gezegd, op een 
vreemde manier. Wat ik maar niet kon begrijpen was, hoe het 
mogelijk was dat mensen zo stom konden doen. En dat terwijl 
de biologische bouw bij iedereen ongeveer gelijk is.
Het Enneagram liet me inzien dat we op een bepaald punt in ons 
leven onze persoonlijkheid krijgen en dat geeft ons een uniek 
perspectief op de wereld om ons heen. Bovendien maakte het 
Enneagram mij duidelijk dat we alleen mensen met dezelfde 
persoonlijkheid kunnen doorgronden. Mensen met een andere 
persoonlijkheid hebben een heel ander perspectief op de wereld 
en er is een onoverbrugbare kloof tussen deze twee die verhin-
dert dat we de ander écht begrijpen. Ik kreeg ten slotte ook door 
waarom al die anderen zich zo raar gedroegen. In feite gedroe-
gen ze zich helemaal niet raar, ze handelden eigenlijk zeer slim. 
Slim vanuit hún perspectief op de wereld. En hun perspectief 
verschilde toevallig heel erg van het mijne. Het vreemde gedrag 
dat ik had gezien, kwam voort uit mijn eigen beperkte begrip van 
mensen. Dit besef gaf me het respect dat ik miste voor het ‘an-
ders-zijn’ van anderen. Een van de schatten die je kunt vinden 
in het Enneagram.
Volgens mij is dit ‘anders-zijn’ van anderen fundamenteel. Als 
je eenmaal je Enneagramtype hebt gevonden in het Enneagram-
model dat ik gebruik, dan wordt het duidelijk dat je niet kunt 
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veranderen in een ander persoonlijkheidstype. En hoewel er te-
genwoordig veel versies van het Enneagrammodel zijn die dat 
juist wel suggereren, vind ik dat deze afdoen aan de kracht van 
het model. Het model dat ik volg, de zogenaamde orale traditie, 
maakt duidelijk dat je, als je eenmaal je persoonlijkheid hebt ver-
worven, nooit in een andere persoonlijkheid kunt veranderen. 
En inderdaad: ik heb in de laatste tien jaar nog nooit iemand zien 
veranderen van persoonlijkheid. Wat maar goed is ook. Mensen 
moeten worden wie ze zijn, en niet andersom.
Nu is dit wel in tegenspraak met NLP. NLP geeft je juist de gereed-
schappen en methodologie om te veranderen in hoe je maar wilt 
worden. Het Enneagram laten samengaan met NLP is een serieus 
probleem. Veel vooraanstaande NLP-trainers hebben om die re-
den moeite met het Enneagram.
In het geval van het Enneagram stuurde mijn eerste en tevens 
laatste baas me naar een cursus in projectmanagement. Als on-
derdeel van menselijke vaardigheden die ze trainden, kregen we 
twee dagen Enneagramtraining. Ik kan me nog goed herinneren 
dat ik de trainer de eerste dag het bloed onder zijn nagels van-
daan haalde. Op de universiteit had ik fi losofi e gestudeerd, dus 
ik was sceptisch tot en met. Het duurde uren voordat ik ervan 
overtuigd raakte dat ik echt een van de negen beschikbare per-
soonlijkheidstypen van het Enneagram was. Wat me overtuigde, 
was een oefening waarin ik op het podium zat met vier mensen 
met dezelfde persoonlijkheid als ik. Het publiek werd vervol-
gens verzocht vragen te stellen. Het verbazingwekkende was dat 
de man naast me de antwoorden gaf die in mijn hoofd zaten.
Diezelfde baas stuurde me van de ene cursus naar de andere. 
En met uitzondering van de Enneagramtraining was de een nog 
saaier dan de andere. Ik viel bij sommige letterlijk in slaap, hoe-
wel ik moet toegeven dat dat ook kon komen doordat ik in het 
weekend stevig had gestapt. Hoe dan ook, toen ik na een jaar 
van saaie cursussen het bedrijf verliet en mijn eigen bedrijf be-
gon, beloofde ik mezelf dat ik nooit meer naar een seminar zou 
gaan.
Maar een paar jaar later organiseerde een van mijn grootste klan-

ten een workshop over een van zijn favoriet onderwerpen en er 
werd van mij verlangd dat ik ook kwam. Hoe kon ik weigeren? 
Dus ik bereidde me voor op drie dagen proberen wakker te blij-
ven en geïnteresseerd kijken. Alles om de klant te behagen.
Het tegendeel bleek waar. Het was de onderhoudendste work-
shop die ik tot dat moment had bijgewoond. Ik had geen enkele 
moeite om wakker te blijven. De dagen vlogen voorbij. Aan het 
eind van het seminar vroeg ik de trainer hoe het kon dat hij zo 
veel boeiender was dan de meeste andere trainers. ‘Neuro-Lin-
guïstisch Programmeren,’ vertelde hij me. ‘Ik maak gebruik van 
NLP.’
Dus ik besloot een boek over NLP te kopen. Ik hoef vast niet te 
zeggen dat dat het verkeerde boek was (Understanding people door 
Michael Hall. Doe jezelf een lol en koop het niet. Of geef het 
weg aan iemand aan wie je een hekel hebt), maar het bevatte in 
ieder geval een paar interessante korte verhalen over een of ande-
re vent, Richard Bandler genaamd. Ik heb dat boek weggegeven 
en wat goede boeken gekocht die door die Bandler zelf waren 
geschreven. Toen ik die boeken las, kwam het goede gevoel dat 
ik op de cursus had gehad, weer terug. Omstreeks die tijd ver-
loor ik voor het eerst van mijn leven een offertetraject. Dit had 
waarschijnlijk meer te maken met de nadering van het eind van 
de gouden jaren negentig, maar ik werd er onzeker van. Bij alle 
cursussen die ik had gevolgd, zat geen enkel verkoopseminar. 
Dus ik besloot uit te zoeken wie die Bandler echt was en of hij 
überhaupt nog wel leefde en mensen trainde. Hij leek namelijk 
zo prachtig te passen bij mijn eigen onconventionele aard.
Het bleek dat dr. Richard Bandler nog zeer levend was en trai-
ningen gaf. Wel leek het alsof de website (www.purenlp.com), 
met daarop advertenties van zijn trainingen met John LaValle, 
in elkaar was gezet door een tiener (wat inderdaad later zo bleek 
te zijn). En het zag er erg Amerikaans uit. Met van die schreeu-
wende teksten en grote knipperende letters.
Toch nam ik het risico en vloog naar Orlando. Ik wist niet goed 
wat ik moest verwachten. De nacht voor het seminar had ik veel 
twijfels. Wat gebeurt er als ik de enige ben die erin is getrapt? 
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Wat, als het niet zo goed zou zijn? De volgende dag zag ik tot 
mijn grote verbazing dat er meer dan honderd mensen stonden 
te wachten om toegelaten te worden tot het seminar. Nou, dat 
was een hele opluchting. Als het allemaal zwendel was geweest, 
was ik tenminste niet de enige onnozele hals geweest. Gedeelde 
smart is halve smart.
Nog verrassender was mijn eigen reactie toen het seminar be-
gon. Na vijf minuten Richard Bandler dacht ik: O, shit, had ik 
dit maar geleerd toen ik vijftien was. Wat zou ik me dan een hoop 
problemen hebben bespaard. Met mijn ouders, met vrienden en 
vooral met meisjes.
Zo zie je maar. In twee verschillende seminars raakte ik over-
tuigd van twee tegengestelde modellen, die ik beide dagelijks ge-
bruik tijdens mijn werk. Hoewel ik moet zeggen dat ik NLP vaker 
toepas dan het Enneagram.
Dit boek gaat over de combinatie van NLP en het Enneagram. 
Maar het gaat nog meer over leren hoe je het Enneagram goed 
kunt gebruiken binnen het kader van NLP. Ik vraag je niet om 
mij op mijn woord te geloven, maar om het zelf uit te proberen 
en je te laten overtuigen door je eigen ervaring. Alleen je eigen 
ervaring kan je vertellen of het waardevol is of niet. Ik geef je 
echter één hint: in mijn optiek staat het Enneagram op gelijke 
hoogte met Virginia Satirs stress responders, die soms worden ge-
bruikt in NLP. Het Enneagrammodel is alleen veelomvattender 
en sprekender.

Ik kan het toekomstige gedrag van mijn cliënten en het tempo 
waarin zij veranderen, goed voorspellen. Neem bijvoorbeeld de 
casus van een type 2, de Helper (borderline, emotioneel type). 
Ze kwam bij me, omdat ze hevige emotiewisselingen had en 
meestal depressief was. Zodra ze de kamer binnenkwam, had 
ik sterk de indruk dat ze inderdaad een Helper was. Dit werd 
al snel bevestigd door de Enneagramtest die we deden. Gewa-
pend met deze kennis vertelde ik haar over de manier waarop 
andere borderline-emotionele typen op NLP hadden gereageerd. 
Hoe goed ze de technieken op dit moment ook zouden beheer-

sen, ze zouden al na een paar dagen gaan twijfelen en vervolgens 
opgeven. Maar ik vertelde haar ook dat het gemakkelijk was om 
je daarna weer goed te voelen als je eenmaal beseft dat het alleen 
maar ging om één slechte dag of zelfs nog minder.
En ik had er de klok op gelijk kunnen zetten. Ze belde me inder-
daad na drie dagen op en vertelde me dat ze het negatieve gevoel 
niet tot een halt kon roepen en niet in staat was om zich goed te 
voelen. Zodra ik haar had verteld dat dat precies was wat ik haar 
had voorspeld, en ik haar had verteld hoe gemakkelijk het is om 
je opnieuw goed te voelen, begon ze te lachen en voelde zich in-
derdaad goed. Misschien had het er ook iets mee te maken dat ze 
tijdens het telefoongesprek tegen me zei: ‘Ik heb niet het gevoel 
dat je me serieus neemt’ en ik ‘Nee, dat klopt’ antwoordde. Dat 
brak goed door haar bui heen. Dit is een mooi voorbeeld van hoe 
kennis van iemands persoonlijkheid je helpt bij het omgaan met 
zijn of haar specifi eke probleemgedrag.
Daarom gebruik ik zowel NLP als het Enneagram. Het stelt me 
in staat om een veranderingsproces zo kort mogelijk te laten du-
ren. Het geeft me op een snelle manier veel informatie over de 
cliënt en zijn huidige problemen. Zoals ik al eerder hebt ver-
teld, neemt het traditionele Enneagrammodel aan dat je voor de 
rest van je leven vastzit aan een persoonlijkheid wanneer je daar 
eenmaal voor hebt gekozen of deze hebt verworven. Je kunt al-
leen binnen je eigen persoonlijkheid gezonder of minder gezond 
worden. En mensen gezonder maken is een uitstekende manier 
om de voordelen van NLP te beschrijven.
In dit boek ga ik het hebben over drie onderwerpen. Het eerste 
onderwerp gaat over wat de beste methode is om te bepalen welk 
karaktertype iemand heeft en hoe je dat op een overtuigende wij-
ze kunt verwerken in je gesprekken. Ten tweede ga ik het heb-
ben over het afstemmen van het Enneagram op de ICD-10 van de 
Wereldgezondheidsorganisatie en de gevolgen hiervan voor NLP. 
En ten slotte bespreek ik hoe je dit alles kunt gebruiken bij be-
langrijke situaties zoals verkoop, therapie of om iemand ergens 
van te overtuigen.
Laat ik je vooraf wel waarschuwen. Het grote verschil tussen 
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NLP en het Enneagram is dat de eerste meestal positief is en de 
laatste meestal negatief. Bij het traditionele Enneagram gaat de 
aandacht meer naar wat er fout kan gaan dan naar wat er goed 
kan gaan. De lijst van persoonlijkheidsstoornissen die ik je straks 
laat zien, is ronduit deprimerend. Dit heeft mij echter nooit ge-
hinderd, omdat ik in staat ben om een goed gevoel vast te hou-
den terwijl ik bezig ben met al dat freudiaanse negativisme. Een 
NLP-vaardigheid waarop ik later zal terugkomen, maar die op 
zulke momenten goed van pas komt. Als ik namelijk kijk naar 
de beschrijvingen van deze persoonlijkheden, dan doe ik dat met 
gevoel voor humor. De beschrijvingen laten alleen maar onze 
eigen dwaasheid zien, niets meer en niets minder. Als je eenmaal 
hebt geaccepteerd dat dwaas zijn prima is en dat de zwaarte van 
de ernst opgeven eigenlijk je leven alleen maar verlicht, dan kun 
jij ook naar deze stoornissen kijken en er, net zoals ik, om lachen. 
We zijn allemaal menselijk en als je het goed bekijkt, allemaal te 
menselijk.

HOOFDSTUK 2

Hoe bepaal je je 
Enneagramtype correct 
en volledig?

Het eerste wat je moet doen, is je Enneagramtype bepalen en le-
ren hoe je anderen helpt bij het vinden van hun Enneagramtype. 
In mijn optiek ben jij de enige die kan bepalen welk type je echt 
bent. Een test met pen en papier kan dat niet voor je doen, noch 
iemand anders, om de simpele reden dat jij, en jij alleen weet wat 
het beste voor je is.
De reden dat een test op papier niet werkt, is dat de meeste syste-
men scoren op alle Enneagramtypen en dan ‘ben’ je het type met 
de hoogste score. Dat is een verkeerd uitgangspunt. Je bepaalt 
iemands Enneagramtype door het type te vinden waarmee hij 
zichzelf identifi ceert. Dan controleer je of hij er zeker van is dat 
hij niet een van de andere acht is. Met andere woorden, je hebt 
een sterk gevoel van herkenning met een type en je weet zeker 
dat geen van de andere acht ook maar in de buurt komt1.
Aangezien een test op papier dan wordt uitgesloten, blijven er 
drie manieren over. De eerste is: geef je cliënt een stapel be-
schrijvingen van de Enneagramtypen en laat hem deze bestude-
ren. De tweede is: stel relevante vragen in een open dialoog met 
als het enig doel het vinden van het Enneagramtype. En de derde 

1 Met uitzondering van type 9, de Bemiddelaar, die, zoals we zullen zien, zo goed is 
in zich in anderen in te leven dat hij zichzelf in veel andere typen zal herkennen. 


