Nieuwsbrief 30 november 2021.

Beste PEP-participanten,
PEP-Enquête.
Allereerst willen wij onze dank uitspreken voor de vele ingevulde enquêtes die wij de afgelopen tijd
retour mochten ontvangen. Heel veel ideeën werden er aangedragen. Al jullie reacties tezamen
gaven blijk van een springlevend PEP.
Piet heeft alle reacties samengevat in een prachtige powerpoint presentatie. Deze presentatie
werd reeds gepresenteerd op de afgelopen PEP-dag. De presentatie willen we jullie natuurlijk niet
onthouden en gaat als bijlage bij deze nieuwsbrief. Een en ander heeft geresulteerd in een geheel
nieuw bestuur, te weten Bart Schwarz als voorzitter, Marlon Molster als secretaris en Patrick
Verweij als penningmeester. Het nieuwe bestuur stelt zich nader aan jullie voor aan het eind van
deze nieuwsbrief.
PEP-dag 5 november 2021. In het kader van het 15 jarig bestaan van het PEP alsmede de
workshop Tritype door Gonnie.
We kunnen met veel dankbaarheid terug zien op deze bijzondere en leerzame PEP-dag.
Voor een indruk van het verloop van deze dag verwijzen wij jullie graag naar het (foto)-verslag dat
eveneens als bijlage bij deze nieuwsbrief is gevoegd.
Spelen met je Enneatype.
Alle participanten hebben het jubileum-cadeau “Spelen met je Enneatype” reeds ontvangen. Het
“spel” is eveneens te koop bij het PEP. Bestellen via de website van het PEP
https://enneagramplatform.nl/#spelenmetennea
Kosten € 30,00 per set, franco thuis via Post.nl.
Een flyer om deze PEP-actie extra onder de aandacht te brengen gaat hierbij. Deze flyer mogen
jullie natuurlijk aan al jullie relaties verstrekken.
Bestuursoverdracht.
Voor ons als zittend PEP-bestuur zal dit waarschijnlijk onze laatste nieuwsbrief zijn. Op 7 januari
a.s. zullen we alle PEP-bestuurs-bescheiden overdragen aan het nieuwe bestuur. We hebben het
nieuwe bestuur al veel inspiratie en geluk gewenst en zullen t.z.t. met een gerust hart de
bestuursstokjes aan hen overdragen.
Wij wensen jullie allen een hele goede decembermaand toe. Met veel licht en warmte en natuurlijk
heel veel gezondheid!
Een hele hartelijke groet
van het PEP-bestuur
Piet en Diny.

Beste allen.
Graag wil ik nog even een persoonlijke noot toevoegen aan het vorenstaande.
Tijdens één van onze laatste PEP-beeldbelvergaderingen hoorde ik mijzelf zeggen: “ik heb het
PEP vijf jaar mogen dienen als secretaris”.
En ik moet écht bekennen: “het was zeker geen saaie functie”.
Dank voor alle leermomenten en voor de communicatie in de afgelopen jaren.
En natuurlijk wil ik ook hierbij nogmaals dank zeggen voor de cadeaus die ik aan het eind van de
PEP-dag mocht ontvangen.
Het PEP is springlevend: het secretarisstokje wordt op korte termijn door mij overgedragen aan
jullie nieuwe secretaris: Marlon.
Groetjes van Diny
–––––
En nu geven wij het woord aan het nieuwe PEP-Bestuur:
Er is een nieuw bestuur!
Hoe leuk en betekenisvol vinden we het om het bestuursstokje van Piet en Diny over te nemen. En
wat waarderen (!) we het goede werk van de voorgaande bestuursleden, kerngroepleden en
speciale vrijwilligers.
Vanuit de gedachte om mensen die professioneel met het Enneagram werken te stimuleren is in
2006 het PEP ontstaan. De vele uren die sindsdien gemaakt zijn in werk- en intervisiegroepen,
‘pep’dagen en bijzondere bijeenkomsten hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het
bekender krijgen van Het Enneagram.
En dat heeft ons en anderen veel gebracht. Het inzicht hoe jezelf te ontwikkelen en hoe je
persoonlijke en professionele relaties te versterken. Om als mens mooier en beter te worden. Meer
toegang tot de essentiekracht en als mens vollediger te worden. Alhoewel zeker onze blinde
vlekken en valkuilen er nog zullen zijn, hopen we dat anderen er minder last van hebben 😊.
In het bestuur gaan we voor het eerst samen. En gaan we de uitdaging aan om van “nieuw” naar
“ervaren” te gaan, van verschillende karakters naar eenheid. En van relatief onbekend naar
herkenbaar en in 3 jaar naar best wel goed.
In onze presentatie hebben we een aantal speerpunten benoemd. Onderstaand datgene waar we
vanaf 2 januari 2022, hard aan gaan werken.
Het Enneagram als ontwikkelmodel bij trainers, coaches en therapeuten in hun begeleiding
als essentieel onderdeel gebruikt wordt.
•

•
•

•

Méér participanten die zich aan de stichting verbinden, door b.v. deelname aan
bijeenkomsten en actief hun kennis en expertise delen
• Diegenen die buiten met Het Enneagram professioneel bezig zijn, direct te
benaderen en te boeien en binden voor het PEP.
• Deze daarna actief welkom heten en rond te leiden in wat de participanten te
bieden hebben. B.v. De toepassingsgebieden van Het Enneagram bekender
maken of de bestaande opleidingsprogramma’s van participanten onder de
aandacht brengen.
Bekendheid van Het Enneagram voor persoonlijke & organisatie ontwikkeling te
vergroten, door b.v. communicatie over Het Enneagram en onze bijeenkomsten op
linkedin, op vakbeurzen te staan of presentaties te geven
Onderlinge verbinding tussen de participanten versterken. We willen het werk in de
werk- en intervisiegroepen ondersteunen, inspireren en motiveren. Te delen
thema’s die in de groepen worden uitgewerkt terug laten komen tijdens de
‘pepdagen’
Een opleidingsraamwerk bieden voor beginnende professionals en hoe de
gevorderde professionals duurzamer te binden aan het PEP. De ervaren
participanten uitdagen workshops te geven op internationale Enneagram
bijeenkomsten

Ieder van ons drieën heeft een eigen geschiedenis – lees hier wat meer over ons.

Patrick Verweij - Penningmeester
Enneagram type 5 (Beschouwen, kalmte, onafhankelijkheid, scherpzinnigheid)
Sinds een jaar of 6 bekend met het Enneagram en sindsdien gebruik gemaakt van deze kennis.
Ik ben vanaf 2000 werkzaam in de financiële dienstverlening in diverse functies.
Onlangs lid geworden van Pep.

Bart Schwarz – Voorzitter
Enneagramtype 3 (Doelgericht, optimist, besluitvaardig, gedreven).
1991 Sociaal en Organisatiepsycholoog
Vanaf 2000 bekend met Het Enneagram. En sinds 2008 is Het Enneagram onlosmakelijk
onderdeel van mijn professie als coach en teambegeleider van directeuren en managers.
Opgeleid door Albert Kamphuis, trainingen bij Russ Hudson.
Sinds 2013 participant van het PEP en enthousiast deelnemer van veel Enneagram bijeenkomsten

Marlon Molster – Secretaris
Enneagramtype 8 (waarheid, directheid, gezag en strijdlust)
De mens, de ander en de verbinding daartussen, is de rode draad in mijn leven
Bijna 20 jaar leidinggevende en project ervaring bij een Amerikaans beursgenoteerd bedrijf
Getraind door Albert Kamphuis.
Sinds 2021 lid van PEP

