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God coaching Bjarne Kastberg Hent PDF Bogen er skrevet i et klart og let tilgængeligt sprog. Den er fuld af

nyttige coachingmodeller, som er lige til at bruge i praksis. Jeg har ikke tidligere beskæftiget mig med
coaching, men efter at have læst bogen har jeg fået en god forståelse for, hvad coaching er, og hvordan jeg

kan bruge det i mit daglige arbejde som leder. Bogen er inspirerende og fyldt med praktiske anvisninger, som
ikke alene viser, hvordan man coacher, men den giver også læseren lyst til selv at gå i gang. Mikael Skov,
vice president, Rederiet Torm Coaching er og bliver en central og fremtidig uundværlig ledelsesmæssig

kompetence. Bogen kombinerer på en særdeles effektiv måde det teoretiske grundlag for coaching med den
praktiske udførelse. Jeg kan tydeligt genkende de coachingteknikker og øvelser, som jeg selv har haft den
store glæde at anvende i forbindelse med to store organisatoriske transformationsprocesser. Bogen anviser
således og på sin egen pragmatiske facon, hvordan lederen med effektiv coaching realiserer medarbejdernes
fulde potentiale. Bogen giver hjælp til at stille de rigtige spørgsmål, gode værktøjer og praktisk indsigt i,
hvordan et uopdyrket potentiale kan frisættes. Der er ingen overflødig sniksnak, men læseren får en
letforståelig indføring i praktisk coaching og præsenteres for en række grundlæggende og meget

håndgribelige værktøjer. Værktøjer jeg har selv har anvendtmed succes og varmt kan anbefale. - Jan Pytlick,
landsholdstræner
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