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Bert Coenen - Coaching de oorlog verklaard! - Een driedimensionale
benadering van denken en handelen bij begeleiding en verandering
Dr. Bert Coenen trekt in dit boek ten strijde tegen de
devaluatie van het begrip 'coaching'. Het woord coaching lijkt
tegenwoordig synoniem aan 'begeleiding'. Coenen
constateert dat de ooit heldere methode coaching is
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verworden tot een verzameling uiteenlopende waarden,
visies, doelstellingen en werkwijzen met alle
onduidelijkheden, tegenstrijdigheden, dilemma's en
ambivalenties van dien. Dit boek is een oorlogsverklaring
tegen de kritiekloze omarming van het marktdenken in
begeleiding en tegen de beperkingen van een overwegend
methodische benadering van begeleiding.
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In Coaching de oorlog verklaard! houdt Coenen een pleidooi
voor een meerdtmenstonele benadering Van begeleiding en vraagt hij nadrukkelijk aandacht voor een
uitbreiding van de methodische dimensie met een contextuele en relationele dimensie. Naast het
hanteren van een bij de begeleidingsvraag passende methode gaat het bij begeleiding immers ook
om inzicht in de omstandigheden waarin de problematiek speelt en om het inzicht dat het handelen
vaak onaf, open en conflicterend is en de actieve inbreng van de begeleide persoon verlangt. Het
betoog van de auteur rust op een hecht filosofisch fundament met een sterke ethische component.
Dit boek gaat, hoewel de titel anders doet vermoeden, niet alleen over coaching, maar vooral over
rijkere eigentijdse vormen van denken en handelen bij begeleiding, organiseren en veranderen. De
kunsten worden in dit boek niet alleen gehanteerd als bron van inspiratie maar vooral als bron van
kennis om-tot andere inzichten te komen.
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