
 
 

 

Equiboost presenteert … 
 
 
 

ENNEAGRAM & 
PAARDENCOACHING 

 

 
Het enneagram is een bijzonder dankbaar persoonlijkheidsmodel, 
dat al duizenden jaren bestaat en een diepgaande, eeuwenoude 
kennis van de menselijke psyche bundelt in een overzichtelijk 

geheel. Het is een compleet, dynamisch, tegelijk logisch en 
onlogisch model. Bovenal vormt het enneagram een 
indrukwekkend accurate tool om jezelf en anderen beter te leren 
kennen en begrijpen. Het enneagram legt de sterke en zwakke 

punten van iedere mens bloot en geeft tegelijk aan hoe je kan 
groeien en jezelf in positieve zin verder kan ontwikkelen.  
 
 

 

Waarom deze basisopleiding Enneagram? 
 

Equiboost integreert het enneagram in de paardencoaching. Bij de 

aanvang van een paardencoachingstraject, wordt het enneagramtype 

van de coachee bepaald. Aanvankelijk was het de bedoeling om aan de 

hand van het enneagramtype nog meer doelgerichte oefeningen met de 

paarden aan te reiken en het meest geschikte paard voor de 

paardencoaching te kiezen zodat op een zo kort mogelijke tijd een zo 

groot mogelijk resultaat kan afgeleverd worden. Al snel bleek echter, 

dat de coachees bijkomende uitleg wensten over hun specifieke 

enneagramtype. Toen tijdens de coachingstrajecten bovendien bleek 

dat er zich bij de coachees al na een enkele sessie een vergevorderde 

bewustwording voltrok, mede dankzij de informatie die zij verkregen 

hadden via het enneagram, was het hek van de dam: ‘Welk 

enneagramtype is mijn man?’, ‘Kan je me even vertellen welk 

enneagramtype mijn collega/baas/vriendin/klant is zodat ik hier kan 

op inspelen?’ – wat natuurlijk niet de bedoeling is van een individueel 

paardencoachingstraject. 

 

Toen ik vervolgens te horen kreeg dat de Enneagramopleidingen in 

België vaak nogal uitgebreid, langlopend, meestal ook vrij duur zijn en 

hierdoor vaak voorbehouden voor bedrijven, rijpte bij mij de idee om 

een basisopleiding Enneagram te organiseren, en deze te koppelen aan 

paardencoaching.  

 



 
 

 

 
  

 

De essentie van het enneagram … 

 
Het concept van deze basisopleiding is eenvoudig: u krijgt de essentie 

van het enneagram in 1 dag aangeboden. Volgende zaken komen hierbij 

aan bod: 

 

1) Achtergrond en situering van het enneagram 

2) Bespreking van de 9 enneagramtypes 

3) Toelichting bij de vleugeltypes van ieder enneagramtype 

4) Stresspunten en gerelateerd negatief gedrag 

5) Ontspanningspunten en gerelateerd positief gedrag 

6) Hoe bepaal je op een correcte manier iemand’s enneagramtype? 

 

 

Elementen zoals de anti-types, persoonlijkheidsstoornissen verbonden 

aan een bepaald enneagramtype, e.d. komen evenwel niet aan bod. 

Daarvoor zouden we meerdere lesdagen nodig hebben. 

 

 

 

… én de essentie van Paardencoaching  
 

Naast het enneagram komt ook Paardencoaching aan bod. 

Paardencoaching wekt bij heel wat mensen enerzijds heel veel 

interesse en belangstelling op, anderzijds roept deze innovatieve 

coachingsmethode ook een pak vragen op. Paardencoaching gaat niet 

over het trainen van paarden. Paardencoaching is niet hetzelfde als 

hippotherapie. Paardencoaching heeft niets met paardrijden te maken. 

Maar wat is het dan wel ? Dat is precies wat we in het tweede luik van 

deze dag zullen toelichten. 

 

De essentie van Paardencoaching wordt afgesloten met een live 

demonstratie, samen met de Equiboosters en enkele van de 

deelnemers. 

 

 
 

 

Voor wie? 
 
Mensen die een grondige basiskennis wensen over het enneagram. 

Mensen die meer willen weten over paardencoaching. 

 

Dit in een compacte én betaalbare formule. 

 

Enneagram & Paardencoaching staat open voor particulieren, bedrijven 

en coaches die hun kennis willen verbreden.  



 
 

 

 

 

 

Programma 
 

Enneagram & Paardencoaching begint om 10.00 uur en eindigt om 

18.00 uur. 

 

 

10.00 uur : welkom 

10.05 uur : achtergrond en situering van het enneagram 

10.15 uur : uitgebreide bespreking van de 9 enneagramtypes 

12.00 uur : middagpauze 

12.45 uur : toelichting bij de vleugeltypes  

13.00 uur : stresspunten en gerelateerd negatief gedrag 

13.30 uur : ontspanningspunten en gerelateerd positief gedrag 

14.00 uur : hoe bepaal je iemand’s enneagramtype? 

14.45 uur : pauze 

15.00 uur : paardencoaching – welk beest is dat ? 

16.00 uur : demo paardencoaching 

17.00 uur : vragenuurtje over het enneagram & 

   Paardencoaching 

18.00 uur : afscheid  

 

 

 

 

Waar & wanneer ? 
 

Enneagram & Paardencoaching gaat door in Kerstenburg te 
Dentergem (www.kerstenburg.be) op de volgende data: 

 

 

Donderdag 11 maart 2010 

Zaterdag 22 mei 2010 

Zaterdag 3 juli 2010 

Donderdag 9 september 2010 

Zaterdag 27 november 2010 

 

 

Voor alle duidelijkheid: het is hetzelfde programma dat op 5 verschillende 

data georganiseerd wordt. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Wat kost Enneagram & Paardencoaching? 
 

De deelnameprijs voor deze intensieve 2-vliegen-in-1-klap-dag 

bedraagt 225,- euro per persoon, exclusief BTW. 

 

In deze prijs zit inbegrepen: 

 

- Cursusmateriaal 

- Gebruik van de paarden 

- Gebruik van het materiaal 

- Verzekering 

- Dranken 

- Broodjeslunch 

 

 

 

 

Hoe inschrijven? 
 

Inschrijven kan door een mailtje te sturen aan: anke@equiboost.com. 

 

U bent pas definitief ingeschreven als het inschrijvingsgeld betaald is. 

U ontvangt hiervoor een factuur. 

 

Enneagram & Paardencoaching wordt bevestigd na inschrijving van 

minstens 10 deelnemers. Er worden maximum 30 deelnemers per 

lesdag toegelaten. In geval er voor een bepaalde datum onvoldoende 

deelnemers zouden zijn, kan u aansluiten bij de volgende groep. 

 

De inschrijvingen worden telkens 1 week voor aanvang afgesloten.  

 

Annuleren kan kosteloos tot 3 weken voor aanvang. Wie op latere 

datum alsnog annuleert, zal 25 % van de deelnameprijs verschuldigd 

zijn. 

 
 

 


