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De tweede herziene druk von
Msnsgementmodellen voor
I<woliteit geeft een overzicht von
de meest gebruikte modellen.
Morc h Muntingo en Niets J. t,f'geryeld

Kluwer

,sBN 9074 0926 07, € 29,95.

In Wsker worden op je werk
Ioat Von Lier zien hoe u in deze
tijd het gevoel ten oonzien von
werk bewuster kunt beleven en
veronderen.
Morjon van Lier

UitgeveÍij hetSpectrum

tsBN 9027 4846 35, €76,95.

De zokenromon Leoning into
Six Sigrno beschrijft een kriti-
sche orgonisotie die uiteindelijk
overstog goat en de verbete-
r i n g sm eth o do I o gi eë n Leo n
Enterprise en Six Sigmo met suc-
ces implementeeft.
Botboro Wheot

McGrow-Hill Publishing Compony

tsBN 0077 4743 20 € 77,50.
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I Prsttis"t cornpetentÍe-
monggentent
Mor$iet Guiver-Freemon

tsBN 9052 6737 7)í€ 79,50.

2ËeÍdevoorutem
Aemotn Cohen Te'í,oeft en euirtin
Spier

,sBN 9027 480/. 27,€ 19,95.

3naABc"o, psychische
problemen op hetwer*-
Cor Prevo &Moiofijnvon Buik

lsEN 9058 7173 23,€ 27,25.

4 Compaemiemanogement in
de pruHijk
Jeile Diils66í|'' &Niest<e van der Lee
,sBN 9055 9425 ní€ 74,50.

Snondboekon
gerichtcoadrcn
RudyVondomme
,sBN 9024 4163 02,€ 34,50.
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Behandelen met voorkennis
ln Coachen met het enneogrom
draait alles om:wie ben ik, wat kán
ik, wat wÍl ik? Van Berkel, zelf enne-
agramtrainer, richt zich daarbij op
managers, p&o'ers en loopbaan-
begeleiders die coachen, en al
bekend zijn met de negen enne-
agramtypes. Ze beschrijft de negen
persoonli jkheidstypes en -subty-
pes en de voorspelbare problemen
dan ook kort.
De auteur is ervan overtuigd dat de
lezer met het enneagram het
bewustwordings- en coachings-
proces bij zi jn cliënten kan ver-
snellen en verdiepen, Het is daar-
bij belangrijk dat de coach het
eigen persoonli jkheidstype kent,
omdat dit er in het coachingstra-
ject net zoveel toedoet als het type
van de cliënt. Per type beschrijft ze
daarom de belemmeringen én
kansen in de begeleidingsrol. Zo
kan een Zeven door zijn zelÍge-
richtheid en fascinatie geneigd zijn

de werkeli jke behoeften van de
cliënt over het hoofd te zien. Dat
li jken mij inderdaad lastige eigen-
schappen voor een coach, Het
roept zelÍs de vraag op oÍ een type
Zeven wel moet wil len coachen.

Daarover doet Van Berkel echter
geen uitspraak, ze beperkt zich tot
het opsommen van de voor- en
nadelen per type.
Vervolgens leer je met een type-
interview het enneagramtype van
de cliënt vast te stellen en dit tot
rode draad in het begeleidings-
proces te nemen. Voorbeelden
laten zien hoe de cliënt gestimu-
leerd kan worden zijn eigen type
en automatismen te doorzien. Het
boek eindigt met oefeningen, vari-
ërend van een ademhalingsoefe-
ning voor alle types tot 'Creëer je
eigen ti jd en ruimte' voor type
Twee. Een doe-boek voor enne-
agramaanhangers onder elkaar,

Renske van Berkel

Coachen met het enneagram. Een stap-

voor:stap beschrijving met voorbeelden,

tips en oeÍeningen

Kluwer

ISBN 9014 0959 7x, € 23.

Adjudant van de prins
Begin bij het begin en bereid je
terdege voor, zo luidtVan den Beu-
kens belangrijkste advies. Zijn bij-
drage aan de coachingsliteratuur
is dan ook geheel aan de voorbe-
reidingsÍase gewijdt. Die bestaat bij
hem uit vi jÍ stappen: bezinnen op
de context, realiseren wat coachen
is, beslissen over al dan niet door-
gaan, de coachingscoórdinaten
bepalen, en sparrend oefenen. Van
den Beuken Laat Olezer bij zich-
zelf onderzoeken wat deze met
coaching wil bereiken, welke ken-
nis ,  kunde en vaardigheden h i j
daarbij nodig heeft, oÍ hij het wel
aankan, en vooral: of hij het echt
wi l .
0m deze laatste vraag te beant-
woorden, gaat de lezer voor zich-
zelf na of hij de drie basisprincipes
van coaching wel onderschrijft.
Coachen is volgens de auteur
namel i jk  z in loos wanneer de
coach 1l niet vertrouwt op de
talenten, mogeli jkheden en instel-
l ing van zijn medewerkers; 2) de
organisatiedoelen niet helder en

inspirerend zijn voor zijn mede-
werkers; en 3l de coach niet bereid
is om in de rol van 'adjudant van
de prins'de medewerkerte onder-
steunen. Dat laatste is, gezien de
h iëra rch ische verhoud i ngen, soms
lastiger dan het l i jk.
Pas na deze zelfanalyseoefeningen
ben je volgens Van den Beuken toe
aan het echte voorbereidingswerk.

Daartoe reikt hij vier coachings-
coórdinaten aanr visie, doelge-
richtheid, houding en vitaliteit. ln
stap vijÍ wordt aangeraden in een
soort rollenspel 'droog te oeÍenen',
Tot dusver is het boek precies wat
het  wi l  z i jn :  een z invol  hulpmiddel
in een gedegen voorbereidingvoor
de beginnende coach, Het venijn
zit in de staart. Hoewel de auteur
aangeeft zich te richten op het'wat'
en voor het 'hoe' verwijst naar
andere l iteratuur, verliest hij zich
achterin toch in een uitleg van
karaKerstructuren. Daarvan is ech-
ter  moei l i jk  chocola te maken.
Moetje letten op lege ogen zonder
gevoel? Die corpulente, gedrongen
cliënt tot masoch jst bestempelen?
Het is me een raadsel wat de
beginnende coach hiermee moet.

Joop van den Beuken

Acties die coachen tot een succes

maken. Voorbereiden op coachen in

vilf stappen

Uitgeveril Nelissen IPM-reeks)
tsBN 9024 4149 54, € 17,50.

Frits van Kempen
Note
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