De gelukkige activist

G

elukkig zijn als activist is
niet makkelijk. Je wil in
het reine komen met de wereld,
de samenleving en het leven. Twee
essays getuigen hoe de auteurs
hierin hun weg gevonden hebben.
Ze bieden meteen ook kapstokken
om een gelukkige activist te worden.

De HBO-docent en zijn identiteit.
Jezelf boetseren in je beroepsrol

I

n dit boek worden 12
thema’s en 43 patronen
beschreven waarmee HBOdocenten hun eigen identiteit
boetseren te midden van de
vele invloeden. Het helpt zoeken hoe leraren staande kunnen
blijven in de actuele onderwijssystemen. Dit boek is het Nederlandstalig verslag van het
promotieonderzoek naar lerarenidentiteit.

ISBN: 9789490384227
PRIJS: € 9,95

Vandamme Boeken
Steun je lokale boekhandel of
koop in onze webshop coachingbooks.net
(kortingen bij duo-aankopen en volume aankoop)

ISBN: 9789490384067
PRIJS: € 24,50

Zinzoekers

I

n deze studie worden vier
veel voorkomende problematische levenssituaties beschreven
waarin mensen tot bewustzijn
komen dat ze authenticiteit en
zinvolheid voorop willen stellen
in hun leven: burn-out, de gouden
kooi, idealisme binnen een organisatie en het gevecht voor klanten
van de zelfstandige ondernemer. De
diepere duiding van deze levenssituaties helpt je zelfsturing en
leert coaches, ouders en leraren
om anderen te begeleiden op hun
pad naar een authentiek en zinvol
leven.
ISBN: 9789490384234
PRIJS: € 17,50

D

r. Rudy Vandamme is doctor in de psychologie en master in filosofie en antropologie. Hij is de pionier van de Ontwikkelingsgerichte Benadering. Deze benadering vertaalt een inspirerend wereldmodel
in bruikbare methodiek. Hij leidt samen met zijn collega’s het Ontwikkelingsinstituut.
Contacteer hem op: info@rudyvandamme.net
Volg Rudy op zijn youtube kanaal: Vandamme; Ontwikkelingsgericht!

Handboek Gedragspatronen
van personen en organisaties

L

eren patronen zien in gedrag, zowel
bij individuen als in organisaties, is
een hefboom voor meer bewustzijn en versneld ontwikkelen. Dit boek biedt de methodiek om patronen te leren detecteren, ze
te leren inzetten en ze te leren onder zelfsturing brengen. Vele cases maken de toepassing in coaching en leiderschap helder.
ISBN: 9789490384197
PRIJS: € 26,70

Goddelijk Wild
De kunst van het middelen
en bemiddelen

D

eze introductie, in co-auteurschap met
de pionier in Vlaanderen van het Ontwikkelingsgericht Bemiddelen Diana Evers,
geeft je handvatten om een geschil zelf aan te
pakken. Het leert je ook de principes van een
bemiddelingsaanpak kennen.
ISBN: 9789081254816
PRIJS: € 11,95

G

oddelijk Wild is een authentiek verhaal van twee psychologen,
Ann Sterckx en Rudy Vandamme, die een trektocht door de wilde
natuur van Canada ondernemen. Doorheen dialogen met landschappen
en mensen worden zij geconfronteerd met existentiële vragen: Welk leven
is de moeite waard? Hoe in het reine komen met jezelf als mens? In dit
meeslepend boek stellen de auteurs zich niet alleen kwetsbaar op, de vele
verhalen nodigen je uit om na te denken over je verhouding met mens en
natuur.
ISBN: 9789490384159
PRIJS: € 19,95

Ontwikkelingsgericht Werken met individuen, teams en organisaties
Handboek
Ontwikkelingsgericht
Coachen.
Het Vorkmodel
als leidraad

Metaforen
in coaching

I

n dit boek komen
145 metaforen aan
bod, opgedeeld in zeven
hoofdstukken. De metaforen worden rijkelijk
beschreven op basis van
etymologie en volkse betekenis. Dit boek helpt om
metaforen bewuster in te
zetten in je ‘helpend’ beroep, ervan te genieten en
je eigen kritische visie te
ontwikkelen.

H

et definitieve handboek voor iemand die
Ontwikkelingsgericht coacht.
Concrete uitdagingen en doelen worden door de coach gezien als uitnodiging om zich
doorheen de levensloop te ontwikkelen als totale mens. Deze
betrachting wordt bovendien
gekoppeld aan de ontwikkeling
van het groter geheel waar de
persoon deel van uitmaakt: een
coachingsbenadering voor een
zingevende en duurzame ontwikkeling.

ISBN: 9789490384180
PRIJS: € 22,50

Handboek Coachend
Leiderschap.
De Ontwikkelingsgerichte Benadering

D

it boek is bestemd voor
teamleiders, afdelingshoofden en managers die zich
afvragen hoe ze coaching in
hun leiderschap kunnen integreren. Door de vele schema’s,
stappenplannen en cases is dit
boek een ijzersterk hulpmiddel
om aan de slag te gaan. Deel 1
gaat over de methodiek, deel 2
over je leiderschapsontwikkeling die kan evolueren naar een
meer coachende aanpak.
ISBN: 9789077458044
PRIJS: € 26,95

ISBN: 9789490384074
PRIJS: € 34,65

Handboek Ontwikkelingsgericht
Coachen van Teams.
De Ontwikkelcirkel
als leidraad

Ontwikkelingsgericht
werken in de praktijk.
106 verhalen,
voorbeelden en
inzichten

O

H

ntwikkelingsgericht coachen van
een team is geloven dat je
door de dialoog en kruisbestuiving mensen helpt
om zich te verbinden met
elkaar, met teamidentiteit
en met de organisatie. De
methode van de Ontwikkelcirkel bestaat uit zeven stappen en biedt een
houvast om een groepsgesprek te faciliteren en aan
welgevormde
teamontwikkeling te doen.
ISBN: 9789490384203
PRIJS: € 32,50

oe men Ontwikkelingsgericht
werkt
blijkt goed uit de praktijk. Vandamme verhaalt 106 pittige
voorbeelden uit zijn praktijk,
opgedeeld in vier rubrieken:
individuele coaching, teamontwikkeling, Ontwikkelingsgericht opleiden en biografische
voorvallen. Elk verhaal doet
nadenken over je eigen stijl van
werken. Het geeft ook een authentieke inkijk in Vandamme’s
stijl van werken.
Word bondgenoot van het Netwerk van
Professionals in Ontwikkelingsgericht Werken:
www.ontwikkelingsgericht.org

ISBN: 9789490384173
PRIJS: € 24,90

Ontwikkelingsgericht
Coachen.
Introductie

I

n deze vlot geschreven introductie maak je kennis
met de Ontwikkelingsgerichte
Benadering zoals dit toegepast
wordt in individuele coaching,
in teamontwikkeling en in het
leven in het algemeen. Het is
tevens een samenvatting van
de twee hoofdwerken over
Ontwikkelingsgericht Coachen
en zo leer je het Vorkmodel
en de Ontwikkelcirkel kennen.
Her en der vind je praktische
tips en vragenlijstjes.
ISBN: 9789490384098
PRIJS: € 8,50

