
TERUGBLIK OP DE PEP-DAG VAN 5 NOVEMBER 2021 BIJ GROOT KIVIETSDAL 
TE BAARN. EEN EN ANDER IN HET KADER VAN HET 15 JARIG BESTAAN VAN 
HET PEP; ALSMEDE DE WORKSHOP “TRITYPE” DOOR GONNIE HOONHOUT.

. . .

Na het welkomstwoord en enkele zakelijke mededelingen stonden we stil bij:

* HET VIJFTIEN JARIG BESTAAN VAN HET PEP. Opgericht op 22 juni 2006.  
Wat zijn er in de afgelopen jaren veel PEP-dagen georganiseerd. Wat is er veel tot 
stand gebracht in de werkgroepen en tijdens alle andere activiteiten het Enneagram 
betreffende.                  HET ENNEAGRAM LEEFT!

          

* De onlangs opnieuw in het leven geroepen PEP-adviesraad. In deze raad 
hebben zitting Frits, Leo en Thieu. De afgelopen tijd heeft het bestuur regelmatig 
mogen sparren met hen. Een bijzonder woord van dank aan deze drie 
adviesraadsleden was dan ook zeker op zijn plaats.

* Kascommissie. De kas werd in de jaren 2019 en 2020 gecontroleerd door 
Monique en door Mike. Mike gaf aan dat er geen onregelmatigheden in de 
boekhouding geconstateerd waren door hen. Aan Piet werd kwijting en decharge 
verleend voor het financiële beheer van het PEP betreffende de genoemde jaren. De
kascommissie zal dit jaar worden gevormd door Mike en Jolanda.



* Kerngroep. Na vijftien jaar werd het de hoogste tijd om de leden van de kerngroep,
bestaande uit Fransje, Charlotte en Bart eens in het zonnetje te zetten.

* Enquête / powerpoint presentatie. Bijzonder blij was het bestuur met de hoge 
response naar aanleiding van de gehouden enquête. Piet heeft vervolgens de 
uitkomst samengevat in een prachtige powerpoint presentatie. Tijdens de presentatie
hiervan gaf Piet nog wat extra mondelinge informatie.

* Aspirant Bestuursleden. Bart Schwarz heeft zich beschikbaar gesteld als nieuwe 
voorzitter van het PEP. Marlon Molster wilde het stokje van de secretaris wel 
overnemen. Samen hadden Bart en Marlon: Patrick Verweij als nieuwe 
penningmeester op het oog. Patrick was helaas niet in de gelegenheid deze PEP-
dag bij te wonen.

Bart en Marlon kregen het woord om hun visie en ideeën voor het voetlicht te 
brengen. Daarna werden de leden in de gelegenheid gesteld om de vragen die er 
leefden aan de aspirant bestuursleden te stellen. Een en ander gevolgd door een 
“geheime” peiling d.m.v. “stembriefjes”; (om te peilen of er draagvlak voor het nieuwe
bestuur bestond.)



*Gonnie nam vervolgens de regie van de dag over 

en introduceerde: Coachen met Tritype.

Na de uitleg van het principe en een uiteenzetting 

hoe Gonnie Tritype toepaste in haar praktijk, werd

er in twee- en drietallen veelvuldig en enthousiast

zelf geoefend. De resultaten waren heel erg 

verrassend.



Na de feestelijke lunch had Gonnie nog weer enkele sprankelende oefeningen voor 
de groep. Daarna presenteerde Gonnie een aantal indrukwekkende demo’s waarbij 
het voor een ieder nog duidelijker werd hoe een en ander tijdens sessies door 
Gonnie werd toegepast.

Voor een ieder had Gonnie tenslotte nog een duidelijke handleiding gemaakt als 
naslagwerk.

Na afloop van de workshop waren er natuurlijk ook bloemen voor Gonnie!.

*Diny refereerde vervolgens aan de PEP-dag in november 2018, waarbij de 
werkgroep Harderwijk de Goddelijke Komedie (en het Enneagram) van Dante 
Alighieri als thema bracht. De Enneapunten 9, 6 en 3 werden toen uitgelicht. Ze had 
voor deze dag de fabel “Hongersnood in het bos” (Uit: De verlichting van de 
dorpsgek, waanzinnige verhalen door Wim van der Zwan) beeldend uitgewerkt op de
punten 9, 6, en 3; afsluitend met de verwijzing naar het Enneagram als plattegrond 
om dwalingen op te heffen. 

Steeds weer het proces aan te gaan; een proces van vallen en opstaan-naar het 
centrum- naar het Zelf.



*15 JAAR ENNEAGRAMMEN MET HET PEP. 

Het PEP-bestuur had Leo bereid gevonden om een Enneagram spel te ontwerpen. 
De intentie van het spel: bewust worden van hoe iemand vanuit de verschillende 
typen naar de werkelijkheid kijkt. Met als resultaat: meer zelfkennis. Ook het leren 
over de vervormingen en beperkingen van de persoonlijkheid.

Het eerste exemplaar werd aan Leo uitgereikt, waarna Leo zelf een mondelinge 
toelichting gaf over het traject van ontwerp tot oplevering van het “spel”. En niet te 
vergeten over de diverse toepassingen van dit spel. Tenslotte waren er natuurlijk 
bloemen voor Leo.

*Vervolgens nam Frits het woord en bedankte Piet en Diny voor hun inspanningen 
voor het PEP de afgelopen jaren. Waarna Piet en Diny uit handen van Frits ook een  
prachtige bos bloemen in ontvangst mochten nemen.

*Daarna volgden er nóg meer verrassingen voor zowel Diny als Piet. 

En toen . . .  was het tijd voor een borrel. 



Verslag gemaakt door Diny. Met hartelijke dank aan Charlotte en Fransje voor het 
maken en beschikbaar stellen van de foto’s. 

29 november 2021.


