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ENNEAGRAM IEQ9
ACCREDITATIETRAINING

BRENG DIEPGANG IN JE COACHINGS

ENNEAGRAM IEQ9 ACCREDITATIETRAINING
Training & Coaching Square en Integrative9 bieden professionele coaches en organisaties een krachtige tool om de effectiviteit en ontwikkeling
van individuen, teams en organisaties naar een nieuw niveau te tillen. De Integrative Enneagram Questionnaire (iEQ9) combineert nauwkeurigheid
en diep inzicht bij het begeleiden van klanten op hun ontwikkelingspad en outcomes. Het Enneagram is een krachtige, internationaal erkende
coachingtool waarmee je klanten gericht begeleidt bij het bereiken van diepgaande inzichten en duurzame ontwikkelingstrajecten. Op basis
van een gevalideerd iEQ9 Enneagram-rapport met waardevolle data en beoordelingen verdiep je je coachings. Je klant ontwikkelt inzicht in de
eigen interpersoonlijke dynamieken, drijfveren, sterke en zwakke punten, angsten, doelen, uitdagingen en interne dialoog. Vervolgens koppel je
deze kennis aan praktische ontwikkelingsstrategieën voor transformatie. De iEQ9 integreert ook gerichte ontwikkelingsadviezen gebaseerd op
wetenschappelijke inzichten uit de neurowetenschap, mindfulness, somatiek, emotionele intelligentie, enz. Coaches wereldwijd zetten de iEQ9
in voor conﬂictbemiddeling, culturele veranderingsprocessen, organisatorische inzichten, teamcoaching, professionele en persoonlijke relaties
en familiedynamieken.

WAT IS HET ENNEAGRAM?

TYPES TESTEN MET IEQ9

Het Enneagram is een model op basis van archetypes dat individuen,
groepen en organisaties inzicht in zichzelf wil bieden. Het is een
uitgebreid kader voor persoonlijke ontwikkeling dat niemand in
hokjes wilt plaatsen. Wel zorgt het voor meer persoonlijk bewustzijn,
zelf-ontdekking en een grotere emotionele intelligentie.
Het Enneagram onthult de gedragspatronen die ons onbewust
beïnvloeden en motiveren om op bepaalde manieren te handelen.
Wanneer we ons bewust worden van die onderliggende patronen en
motivaties, kunnen we deze overstijgen en doelbewust kiezen voor
een rijkere en tolerantere manier van zijn. Het Enneagram stimuleert
individuen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag
en ontwikkeling door hen te helpen begrijpen waarom ze op een
bepaalde manier handelen of reageren.
Wat betreft het persoonlijke ontwikkelingspad en zelﬁnzicht is het
Enneagram een prachtig framework. Het eert de uniciteit van elk
individu in diens eigen traject. Het geeft inzicht in wat iemand
tegenhoudt en hoe elk individu zichzelf kan vervolledigen en
bevrijden op weg naar innerlijke kracht en het hogere zelf.
Het Enneagram is daarom dé tool bij uitstek voor de ontwikkeling van
een metabewustzijn.

De intelligente iEQ9-vragenlijst is een adaptieve online test die als
basis dient voor het rapport. De test bepaalt het Enneagramproﬁel,
het Intellectuele Centrum, de 27 Subtypes, de integratieniveaus en
de zes dimensies van spanning en stress van een individu of een
team.
De iEQ9 wordt door Enneagramexperts wereldwijd gezien als de
meest nauwkeurige en betrouwbare Enneagramtest op de markt.
Dankzij meer dan zes jaar wetenschappelijk onderzoek en continue
verbeteringen is de iEQ9 nu meer dan 95% nauwkeurig en wordt
de test gebruikt door meer dan 1.000 professionele Practitioners
wereldwijd. Er werden al meer dan 60.000 proﬁelen opgesteld voor
zakelijke klanten.
• Snelle methode voor betekenisvolle inzichten en
transformaties.
• In 30 minuten tijd vult de klant de vragenlijst in en worden
de 9 archetypische gedragspatronen van het Enneagram
beoordeeld. Zo wordthet af te leggen traject duidelijker en
toegankelijker.
• De vragenlijst past zich automatisch aan volgens de
antwoorden van het individu en wordt uitgebreid gecontroleerd
op vergissingen. De basis voor geldige en betrouwbare
resultaten.
• Het systeem meet verschillende elementen afzonderlijk,
zoals het Enneagramproﬁel, het Emotionele Centrum, de
Vleugeltypes, het instinctieve Subtype, integratieniveau
en zes dimensies van spanning en stress. Het geeft
een volledig overzicht met genuanceerde inzichten en
langetermijnmogelijkheden voor groei.
• Dankzij de feedback en betrokkenheid van internationale
Enneagram-experten en geïnteresseerden wordt de
inhoud steeds verrijkt op basis van de nu al ruim 60.000
vragenlijsten.

“D e

nauwkeurigheid van de i EQ9- test helpt mijn klanten tot een

onmiddellijk en langdurig bewustzijn .

‘ aha - erlebnis ’

E lke

keer weer is het een

bij het ontdekken van hun persoonlijke perspectieven .”

Dr. R. Karl Hebenstreit,
Auteur van ‘Taking Care of Business with the Enneagram’

INTERESSE OM EEN IEQ9 PRACTITIONER TE WORDEN?
Integrative Enneagram Solutions is de snelst groeiende professionele Enneagram
Practitioner community wereldwijd. Ruim 1000 Practitioners maken er deel van uit. De
vragenlijst en rapporten werden intussen vertaald naar het Nederlands, Frans, Deens,
Fins, Duits, Italiaans, Portugees, Russisch en Spaans. Vele andere talen zijn in de maak.
Ben je een professionele coach, expert in organisatieontwikkeling of HR-manager
die op efficiëntere wijze individuen en teams wil begeleiden en betere resultaten wil
behalen met degelijke beoordelingen en ontwikkelingsstrategieën? Dan is deze training
iets voor jou.
In vier dagen ervaar je als deelnemer een diepgaand leerproces en krijg je de kans
om het Enneagram en de iEQ9-test te leren toepassen in je (coaching)praktijk. Met
gedetailleerde metingen in een professioneel rapport krijg je zo inzicht in individuele
en teamdynamieken.
Accreditatieproces certificaat = Vierdaagse opleiding + Casestudy (1750
woorden, in te leveren in het Engels)

VIERDAAGSE
CERTIFICATIETRAINING
VERVOLLEDIG JE
CASESTUDY

CERTIFICATIE

IEQ9 INTEGRATIVE ENNEAGRAM ACCREDITATIETRAINING
•
•
•
•
•

INTRODUCTIE TOT HET ENNEAGRAM
• Achtergrond en geschiedenis
• Psychodynamiek
• De 9 archetypes van het Enneagram
• Passies, ﬁxaties, waarden, wereldbeeld
• Defensieve structuren
• Troeven en werkpunten
• Toepassing van het Enneagram
• Presence Essence, hogere deugden,
persoonlijke evolutie
• Motivatiemodel
• Somatische types

Vier praktische opleidingsdagen over het Enneagram en het coachen op basis
van iEQ9-rapporten
Uitgebreid werkboek opgebouwd rond het Integratieve Enneagram (202 p.)
Starterspakket met vijf professionele iEQ9-rapporten (ter waarde van €500)
Toegang tot iEQ9-rapporten voor individuen en teams
Op het einde van de opleiding ontvang je, na de beoordeling van een casestudy,
een certiﬁcaat, 36 ICF CCEU’s (Continuing Coach Education Credits) en
doorlopende ondersteuning als iEQ9-Practitioner.

ENNEAGRAM DYNAMIEK EN TOOLS
• Complexiteitstheorie
• De Centra
• 27 Subtypes (Naranjo-model)
• Triadische structuren
• Sociale stijlen (Horney)
• Harmonische conﬂictstijlen
• Ontwikkelingslijnen
• 6 dimensies van spanning en stress
• Ontwikkeling van vleugeltypes
• De Dilemmaschaar
• Integratieniveaus

iEQ9 EN COACHING
• De iEQ9-vragenlijst begrijpen
• Interpretatie van het rapport
• Feedback, engagement, uitdaging
• Evaluatie en selectie
• Betrouwbaarheid en validiteit
• Enneagramtypes en spanningstrends
• Het Enneagram en coachingmethodes
• Verandering stimuleren
• Types en coaching
• Het accreditatieproces
• Introductie van het teamrapport

IEQ9 ENNEAGRAMRAPPORTEN
Alle rapporten zijn modulair en volledig op maat aanpasbaar zodat je een rapport kan samenstellen volgens de noden van je klant wat betreft
inhoud en lengte
STANDAARD RAPPORT (20 PAGINA’S)

PROFESSIONEEL RAPPORT (42 PAGINA’S)

PROFESSIONEEL TEAMRAPPORT (25 PAGINA’S)

Dit rapport bevat de typische Enneagramelementen die zelfbewustzijn en persoonlijke
transformatie ondersteunen.
• Basis-enneagramtype
• Motivatie, Gedrag,
• Psychodynamiek
• Blinde vlekken, sterktes en uitdagingen
• Centra van Expressie
• 27 Subtypes
• Invloed vleugels
• Zelfbewustzijn en integratie
• 6 dimensies van spanning en stress
• Lijnen van spanning en rust

Dit rapport bouwt verder op het Standaard
Rapport. Door ook in te zoomen op speciﬁeke
competentiegebieden die effectiviteit en
ontwikkeling bepalen biedt het professionals
toegevoegde waarde.
• Inhoud Standaard Rapport
• Communicatie
• Feedback geven en ontvangen
• Feedbackgids alle types
• Conﬂict & Triggers
• Besluitvorming
• Leiderschap & Management
• Teamgedrag
• Coachingrelatie

Dit rapport brengt het inzichts- en ontwikkelingsproces naar teamniveau. Het ondersteunt
teams in hun gezondheid en effectiviteit binnen de organisatie.
• Team Centra van Expressie
• Enneagram Team Style & Waarden
• Impact Enneagramstijl op relaties
• Planning, taken en gewenste doelen
• Ongezond teamgedrag
• Ontwikkelingsstadia
• Invloed secundaire stijlen
• Onderontwikkelde stijlen
• Collectief spanningsproﬁel
• Harmonics & Hornevians
• Teaminstincts
• Leiderschap
• Dynamiek tussen team en leider

DATA & INVESTERING
•
•
•

Raadpleeg de data & prijs via www.trainingcoachingsquare.be
Deze opleiding is CCEU-approved dus bruikbaar voor ACC-, PCC- of MCCvernieuwing
De subsidies via KMO-Portefeuille of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn
van toepassing

INSCHRIJVING
Inschrijven kan je via het inschrijvingsformulier op
www.trainingcoachingsquare.be waar je ook alle opleidingsdata vindt. Alle
opleidingen gaan door in The House To Be,
Z.1. Researchpark 210, 1731 Zellik.
Meer weten?
Stuur gerust een mailtje naar contact@coachingsquare.be

Locatie voor opleidingen
The House To Be
Zone 1 - Researchpark 210
1731 Zellik
info@trainingcoachingsquare.com
www.trainingcoachingsquare.com

Training & Coaching Square
https://www.facebook.com/thecoachingsquare/

@CoachingSquare
the-coaching-square
https://www.linkedin.com/company/the-coaching-square

