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Verzorg je setting



InteractieCoach 

Coachee 

Samenwerking

Focus op een 
onderwerp

Voer steeds een trialoog 
waarbij het Vorkmodel 

helpt om het onderwerp 
te structureren



De wereld vraagt coaches die:

1. de coachee niet reduceren tot een object dat moet geholpen worden, maar 
een subject dat waardig genoeg bevonden wordt om je eigen wereld mee te 
delen (dialoog). Breng je eigen wereld in !

2. het individu niet geïsoleerd benaderen, maar het geluk en succes van de cliënt 
zoveel mogelijk kaderen in zingeving - de participatie aan het groter geheel. 
Voeg het vierde spoor toe !

3. het niet in de plaats doen van hun cliënt, maar tijdens het helpen de zelfsturing 
expliciet bevorderen. Voeg het zelfsturingsspoor toe !

4. niet alleen streven naar een herstel of oplossing, maar de aanleiding van de 
coachee koppelen aan de kans om scheppend en ontwikkelingsgericht in het 
leven te staan. Communiceer je ontwikkelingsgericht denkkader !

visie op het Vorkmodel
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Grotere gehelen

Identiteit

Project
Coachee Coach

Zelfsturing

Wat ?

Wie ?

Waartoe ?

Hoe ?

Het Vorkmodel

Indien je het Vorkmodel professioneel gebruikt, vermeld copyright als volgt: 
© Het Vorkmodel. Rudy Vandamme
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Grotere gehelen

Identiteit

Project
Coachee Coach

Zelfsturing
NIET EFFECTIEF EFFECTIEVER

Hoe  ben je bezig ?
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Zelfsturing meten
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Grotere gehelen

Identiteit

Project

Coach

Zelfsturing

LEERDOEL
BEGINSITUATIE ACTIES
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Coachee
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Grotere gehelen

Identiteit

Project

Coach

Zelfsturing

ZELFBEELDPATRONEN LEVENSVERHAAL
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Coachee
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Tijdslijn
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Grotere gehelen

Identiteit

Project

Coach

Zelfsturing

ZINGEVINGVERBINDING       THUIS
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Coachee
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Groter geheel
Je participatie in de ontwikkeling van het groter geheel 

Waartoe?

Stap 1: met welk geheel ben je verbonden?

Stap 2: wat is je positieve verbinding of pijnpunt?

welke appèl voel je vanuit dat geheel?

Stap 3: wat is je droom?

Stap 4: wat is je diep persoonlijke zingeving? 



Te koop

https://e-shop.deepevolvement.com/product/handboek-
ontwikkelingsgericht-coachen-individuen-het-vorkmodel-als-
leidraad/

In dit handboek worden alle sporen van het 
Vorkmodel methodisch uitgelegd

https://e-shop.deepevolvement.com/product/handboek-ontwikkelingsgericht-coachen-individuen-het-vorkmodel-als-leidraad/


Te koop op: https://e-shop.deepevolvement.com/product/vorkdoek/

Bekijk dit filmpje waar ik zelf over het Vorkdoek loop en de vragen stel: 
https://www.youtube.com/watch?v=6KIR6XnIYik

Laat de coachee voelen 
waar hij staat.
Laat hem een stap vooruit 
zetten, letterlijk en figuurlijk.

Het Vorkdoek

https://e-shop.deepevolvement.com/product/vorkdoek/
mailto:https://www.youtube.com/watch?v=6KIR6XnIYik
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Het Vorkdoek



VARIANT: 
Laat de coachee kijken naar zijn Vork.

Schrijf kernwoorden op de juiste plaats.
Gebruik post-it notes.

Al staande



Huidig patroon in ZS

Concreet voorbeeld HT

Verbinding/pijnpunt GG

ZS leerpunt

Projectnaam

Welk groter geheel

Biografische bagage
Je huidig ontw.thema

Je missie in GG

Leeftijd
Wie wi l  je zijn? (B/T/L)

Succesvolle zelfsturing (B/T/L)

Concreet positief doel

Droomtoestand van GG

Aanmelding?

Acties

© Het Vorkmodel. Rudy Vandamme                                                                              www.deepevolvement.com

Noteren



xxxxxxxxxx

Samen werken op een gedeeld 
platform (Bv google jamboard of miro).

Online coachen

xxxxxxxxxx
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Grotere gehelen

Identiteit

Project
Coachee Coach
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HT

HT

HT

GT

GT

GT

GT

Zelfsturing

Schakel tussen sporen
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Grotere gehelen

Identiteit

Project

Coach

Zelfsturing

ZINGEVINGVERBINDING       THUIS

© Het Vorkmodel. Rudy Vandamme Subrollen van de coach

Coachee
Structureren

Assessment + aanleren

In beeld brengen

Bewustmaken
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In dit boek worden 4 veelvoorkomende 
aanmeldingen in coaching op het Vorkmodel 
geplaatst.

Hoofdstukken:
1.Merci voor mijn burn-out
2.Ontsnappen uit de gouden kooi
3.Idealist tegen wil en dank
4.Het gevecht voor klanten

https://e-shop.deepevolvement.com/product/zinzoekers/

https://e-shop.deepevolvement.com/product/zinzoekers/
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Peer-coachen in groepsverband

Setting

• Veilige setting creëren.
• Spelregels afspreken.
• Iemand aan de beurt die 

door de 
gespreksleider/coach wordt 
gecoacht.

• Na de coaching mogen de 
andere groepsleden adviezen 
een ideeën geven.

• De coach gaat na hoe de 
adviezen ontvangen zijn. 

Zit in een open cirkel en creëer een 

open middenruimte met een gedeeld 

onderwerp.

https://e-shop.deepevolvement.com/product/handboek-
ontwikkelingsgericht-coachen-van-teams-de-
ontwikkelcirkel-als-leidraad/

https://e-shop.deepevolvement.com/product/handboek-ontwikkelingsgericht-coachen-van-teams-de-ontwikkelcirkel-als-leidraad/
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Ontwikkelingsgericht werken

Koppel coaching aan gelaagde ontwikkeling van 
de persoon. 

Zoek voor jezelf de meerstemmigheid op.

www.deepevolvement.com
Schrijf je in op onze nieuwsbrief om in 
verbinding te blijven. 
Kijk aan welk project je kunt 
meewerken en contacteer ons daarover.

http://www.deepevolvement.com/

