
leiderschap in een cultuur van 

verandering

Door snelle technologische ontwikkelingen, 

verschuivingen in de markt en strijd in de 

publieke arena, staan leidinggevenden in 

de profit, non-profit- en de publieke sector 

voor een grote uitdaging. Het ontwikkelen 

van vaardigheden die nodig zijn om 

effectief leiding te geven binnen de snelle 

mondiale dynamiek helpt leidinggevenden 

te overleven in de soms chaotische 

omgevingen. ‘Leiderschap in een cultuur 

van verandering’ biedt de nieuwe dynamica 

van verandering nieuwe inzichten voor 

leidinggevenden en presenteert een unieke 

toepasbare benaderingswijze voor het 

anticiperen op voorspelbare mogelijkheden 

binnen veranderingsprocessen. Auteur 

Michael Fullan is een internationaal erkend 

expert in verandering binnen organisaties. 

Hij laat zien hoe leidinggevenden in 

alle typen organisaties hun doelen 

kunnen bereiken en hoe zij uitzonderlijke 

leiders kunnen worden. Hij onthult een 

opmerkelijke convergentie van krachtige 

thema’s: de vijf kerncompetenties. Dit 

zijn: werken vanuit morele doelen; het 

begrijpen van veranderingsprocessen; 

het opbouwen van relaties; het delen van 

kennis; het creëren van samenhang binnen 

organisaties. Door deze vijf competenties te 

integreren, zullen leidinggevenden in staat 

zijn om te gaan met complexe verandering. 

Marlou van Beek heeft in samenwerking 

met Michael Fullan twee hoofdstukken 

toegevoegd, waarin een koppeling gemaakt 

wordt met de Nederlandse context. 

Samen komen zij tot een afgerond geheel 

waarin de genoemde kerncompetenties, 

interventies en activiteiten worden 

omgezet naar hoofdkrachten van duurzame 

organisatieontwikkeling.

De kracht van mensen

Wat gebeurt er als u een bedrijf opricht 

zonder afdelingen, functies of regels? 

Roland Hameeteman wilde het weten en 

richtte E-office op, een IT-bedrijf zonder 

gewichtigdoenerij of haantjesgedrag. Een 

bedrijf waarin kennis wordt gedeeld in 

plaats van afgeschermd. De onderneming 

werd een succes, maar niet voordat het 

door een diep dal ging. Hameeteman 

ontdekte dat mensen twintigste-eeuwse 

structuren nodig hebben om in de 

eenentwintigste eeuw succesvol te zijn. 

En dat u ze een helder afgebakend gebied 

moet geven waar ze verantwoordelijk voor 

zijn. ‘Je moet afspraken maken met elkaar, 

doelen stellen, mensen aanspreken op 

hun verantwoordelijkheid. Maar dus niet 

vertellen wat ze moeten doen - het is hun 

persoonlijke groei.’ ‘De kracht van mensen’ 

is een persoonlijk en openhartig verslag van 

een ondernemer die met vallen en opstaan 

ontdekte hoe u professionals kunt helpen 

om het beste uit zichzelf te halen. En hoe u 

de organisatie van de eenentwintigste eeuw 

moet inrichten. Dit boek is geschreven voor 

alle managers en ondernemers die tegen 

de grenzen van de traditionele organisatie 

lopen. Het is een inspirerend boek voor 

iedereen die het talent van hoogopgeleide 

kenniswerkers nu eens echt wil benutten.
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De ontwikkeling van de techniek, veranderingen in de markt en de maatschappij en de steeds sterker 

wordende concurrentie dwingen organisaties om te veranderen. Organisaties moeten deze verande-

ringen niet alleen kunnen weerstaan, maar er juist op inspelen, om in het nieuwe ondernemingskli-

maat te kunnen floreren. Daarvoor is management onvoldoende. Leiderschap daarentegen is hierbij 

noodzakelijk. Veel recente methodes om organisaties te veranderen zoals total quality management 

en re-engineering schieten tekort omdat deze niet in staat zijn gedrag te veranderen.

internationale publicaties 
over sales
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In deze barre tijden moeten we er allemaal nog wat harder aan trekken. 
Deals moeten harder worden bevochten, geld stroomt minder snel 
door de pijplijn en de inkt op contracten droogt langzamer dan ooit.

Deze omstandigheden dwingen ons op ons best te zijn. Ieder gesprek, 
iedere pitch, iedere presentatie moeten we zien als de enige kans. Alsof 
er geen morgen is.

Persoonlijk vind ik deze toegenomen spanning bijzonder stimulerend. 
De extra uitdaging haalt het beste naar boven. Niet dat succes daar-
door verzekerd is. Natuurlijk niet. Budgetten zijn immers gesmolten als 
sneeuw voor de zon en ook intenties kunnen ieder moment van rich-
ting veranderen. 

Ons best is dus niet altijd goed genoeg. Dus zoeken we net dat schepje 
meer. Een waskrachtversterker als Vanish Oxi Action, die alles nog wat 
stralender maakt. 
Zo’n schepje meer kan uit de wetenschap komen. Trakteer jezelf op het 
boekje ‘YES! 50 scientifically proven ways to be persuasive’. Dan heb je 
zomaar 248 pagina’s versterkende argumentatie in handen om je toe-
hoorders, prospects en/of slachtoffers te overtuigen. Op wetenschap-
pelijk onderzochte wijze!

Gezien de barre tijden geen geld voor een boekje? Dan hier wat tipjes 
van de sluier:

Gebruik de kracht van ‘peer pressure’: vertel hoeveel procent soortgelij-
ke kopers al gezwicht zijn voor hetzelfde aanbod. Dit bleek erg krachtig 
in een hotel-setting bij het overtuigen van de gasten om hun handdoek 
(om milieuredenen) een dagje langer te gebruiken.

Geef een time-frame aan. Geef aan dat je NU beschikbaar bent voor 
vragen of bestellingen. Bij de Tellsell heeft het toevoegen van de 
simpele zin ‘ons team zit NU voor u klaar’ de verkopen flink wat procen-
ten verhoogd.

Zorg dat je aanbod altijd genoeg variaties kent om te up- of downsizen. 
Minimaal 3 varianten dus, zodat (meestal) de ‘middelste’ variant wordt 
gekozen. Zo voelt uw koper zich goed: 1 stapje meer dan de basis, maar 
toch op de centen gelet!

Het boek bevat zo dus nog 47 tips die allemaal wetenschappelijk 
bewezen werken. Eigenlijk kun je je in deze tijd niet veroorloven de tips 
niet ter harte te nemen. Overtuigingskracht is het belangrijkste wapen 
tegen recessie.

Succes!

Chantal Verweij
Directeur 7causes

oVertuig!

Ik zoek een 
commerciële

topper
AV Werving & Selectie heeft 

uitstekende wervingsbronnen. 
Met een netwerk van ruim 20.000 
kandidaten, dagelijkse online en 

executive search en zeer frequente 
advertenties weten ambitieuze 

kandidaten waar zij moeten zijn 
voor een uitdagende commerciële of 
management functie. Dus wanneer u 
commercieel talent zoekt, dan vindt 
u dat bij AV Werving & Selectie. Bel 
033-2860150 voor meer informatie.

Ik zoek een 
commerciële 
uitdaging
AV Werving & Selectie is continu op 
zoek naar ambitieus talent en ervaren 
vakmensen voor onze opdrachtgevers 
met commerciële vacatures. Want 
iedere opdrachtgever en functie is 
uniek. We zijn altijd op zoek naar 
die “één uit duizenden” die precies 
past. En de kans is best groot dat jij 
dat bent. Kijk maar op onze website 
www.avdiensten.nl voor de meest 
actuele vacatures of bel 033-2860150 
voor meer informatie.

 AV Werving & Selectie B.V.
Adres  Ruimtesonde 19
 3824 MZ Amersfoort

Telefoon  033 - 286 01 50
Fax  033 - 286 01 49

Mail  info@avdiensten.nl  
Web  www.avdiensten.nlHet kenmerk van commerciële functies.
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