
Inschrijven 
 
Inschrijven doe je door:   
1. hier online te registreren 

uiterlijk 14 augustus 2017  
2. het volledige bedrag te storten op het 

nummer BE86 6528 3191 7350 met 
vermelding van je naam en 
“kennismaking enneagram”.  

 
De inschrijvingsvolgorde wordt door datum 
van overschrijving bepaald (max. 12 dln). 
 
Voor meer informatie: 
 

Zr. Sabine Desoete 
Oostmeers 48 
8000 Brugge 
050/33.58.95 

sdesoete@telenet.be 
 

 

 
De leerroute bestaat uit zeven 
maandelijkse bijeenkomsten:  
 
Zaterdag 16 september 2017 
Zaterdag 14 oktober 2017 
Zaterdag 18 november 2017 
Zaterdag 16 december 2017 
Zaterdag 13 januari 2018 
Zaterdag 24 februari 2018 
Zaterdag 24 maart 2018 
 
Locatie: Oude Oostendsesteenweg 45, 
8000 Brugge. 
 
De dag begint om 09:45u en duurt tot 
17:30u.  
 
De prijs voor de volledige opleiding 
bedraagt € 450. Wie er vroeg bij is, (voor 
31 juli 2017) krijgt € 30 korting en betaalt 
dan € 420. In deze vergoeding zijn nota’s, 
broodmaaltijden, soep, koffie, thee, 
begeleiding, gebruik van de locatie en 
uitlenen van boeken inbegrepen. 
 
We werken met een groep van min. 6 en 
max. 12 deelnemers.  
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJ3cv1bgiOg_bAE9XHlGaI4iv40cBY_ioxWqIcFxDiV9bcfg/viewform?usp=sf_link
mailto:sdesoete@telenet.be


Inzicht en jezelf en de ander 
Het enneagram is een ontwikkelingsmodel 
dat helpt begrijpen hoe wij en anderen 
functioneren.  
‘Ennea’ is Grieks en wil zeggen ‘negen’. Het 
model verduidelijkt hoe iedere mens maar 
vanuit 1/9de van de werkelijkheid denkt, 
voelt en handelt. 
Door inzicht te hebben in je eigen type en 
dat van anderen leer je bewuster kijken 
vanuit je eigen type en krijg je inzicht in hoe 
andere types de werkelijkheid ervaren. 
  
Het enneagram combineert diepe 
psychologische inzichten met eeuwenoude 
geestelijke wijsheid en spiritualiteit. Deze 
spiritualiteit komt zowel uit christelijke als 
niet-christelijke tradities en culturen.  
 
Narratieve traditie 
Oorspronkelijk werd het enneagram 
mondeling doorgegeven.  
Enneagram Brugge houdt de narratieve 
traditie aan. Dit betekent dat wij de negen 
types leren kennen door mensen van elk 
type zelf aan het woord te laten tijdens de 
bijeenkomsten. Dit gebeurt aan de hand van 
een interviewmethodiek door een ervaren 
Enneagram trainer. Zij vertellen zo in eigen 
woorden en met de bijbehorende energie 
hoe hun type werkt.  

Zo komt elk type op authentieke wijze tot 
leven, heel anders dan erover te lezen. 
 
De tijd tussen de bijeenkomsten is er om 
de opgedane inzichten en ervaringen hun 
innerlijke werk te laten verrichten.  
 
Type-interview 
Deelnemers die het wensen kunnen een 
beroep doen op een teamlid voor een 
type-interview of persoonlijk gesprek.  
Dit kan reeds voor de start van de 
opleiding of later gedurende de opleiding. 
Spreek hiervoor met ons een moment af.  
Mogelijk blijven er na het interview twee 
of drie types over waarmee je verder op 
verkenning kan gaan.  
Sabine Desoete is getrainde Enneagram 
type-interviewer. 
 
Het team bestaat uit:   
 
- Zr. Sabine Desoete, zij kreeg eerst een 
opleiding van p. M. Neels en volgde 
daarna de Enneagram Professional 
Training Program bij Hannah Nathans en 
Jeanette van Stijn (Enneagram 
Nederland).  
Zij behaalde het Certificaat Enneagram 
trainer van Helen Palmer en David Daniels 
(Amerika).  

 
- Judith Kerkhof – opgeleid als supervisor en 
praktisch opgeleid in het enneagram door zr. 
S. Desoete 
 
- zr. Rita Van Brugghe, logistiek 
medewerkster 

 
 

 
 
Meer weten? 
Tijdens de opleiding kunnen deelnemers 
boeken over het Enneagram ontlenen uit 
onze ruime Enneagram bibliotheek die voor 
hen ter beschikking staat.  
Elke bijeenkomst liggen deze klaar om te 
bekijken en ontleend te worden. 

 


	Zr. Sabine Desoete

