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Ontwikkel de leider in jezelf

John C. Maxwell is de inspirerende auteur 

en autoriteit op het gebied van leiderschap. 

Als u hem nog niet ontdekt heeft, maak 

dan kennis met zijn klassieker ‘Ontwikkel de 

leider in jezelf’. In dit blijvend populaire boek, 

waarvan al meer dan 750.000 exemplaren 

zijn verkocht, vertelt Maxwell vanuit zijn hart 

hoe u een uitmuntend leider kunt worden. 

Het toepassen van deze tijdloze principes in 

uw leven en in uw organisatie zal een positie-

ve ommekeer brengen door persoonlijke in-

tegriteit en zelfdiscipline.

In zijn bekende stijl schrijft Maxwell over lei-

derschap. Bijvoorbeeld over de ware definitie 

van leiderschap: ‘Leiderschap is invloed. Dat 

is het. Niets meer en niets minder…. Hij die 

denkt te leiden, maar niemand heeft die hem 

volgt, maakt slechts een wandeling.’ Of over 

de kenmerken van leiderschap: ‘Leiderschap 

is niet slechts weggelegd voor degenen die 

ermee geboren werden. De eigenschappen 

die de ruwe ingrediënten van leiderschap 

vormen, kunnen aangeleerd worden. Voeg 

er motivatie aan toe en niets kan u ervan 

weerhouden om een leider te worden.’ En 

over het verschil tussen management en lei-

derschap: ‘Anderen werk laten verzetten is 

de verdienste van een manager. Anderen in-

spireren om beter werk af te leveren is de 

verdienste van een leider.’

Waarom Maxwell zo aanspreekt? Ik denk 

vanwege de herkenbaarheid van de onder-

werpen. Hij behandelt ze gewoon, duidelijk 

en praktisch. Ook vanwege zijn echtheid. Hij 

spreekt vanuit zijn eigen ervaring. Als laatste 

noem ik zijn toegankelijkheid. Hij gebruikt 

anekdotes, humor en sprekende voorbeelden.

Ongeacht waar u staat op de leiderschaps-

ladder, ‘Ontwikkel de leider in jezelf’ van 

Maxwell zal u aanmoedigen om anderen 

te inspireren door toegewijd, visionair lei-

derschap. We zijn tenslotte allemaal leiders. 

Thuis, op het werk en op tal van andere 

plaatsen. We zijn leiders omdat we invloed 

hebben op anderen, ook al gebruiken we die 

invloed niet altijd. Dit boek laat zien waar de 

verantwoordelijkheden en mogelijkheden 

liggen als leider.

Leiderschap in een cultuur van verandering

Door snelle technologische ontwikkelin-

gen, 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 effec-

tief leiding te geven binnen de snelle mondi-

ale dynamiek helpt leidinggevenden te over-

leven 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 benade-

ringswijze voor het anticiperen op voorspel-

bare mogelijkheden binnen veranderings-

processen.

Michael Fullan - een internationaal erkend 

expert in verandering binnen organisaties - 

laat zien hoe leidinggevenden in alle typen 

organisaties hun doelen kunnen bereiken 

en uitzonderlijke leiders kunnen worden. 

Hij onthult een opmerkelijke convergen-

tie van krachtige thema’s: de vijf kerncom-

petenties. Door deze competenties te in-

tegreren - werken vanuit morele doelen, 

begrijpen van veranderingsprocessen, op-

bouwen van relaties, delen van kennis, en 

creëren van samenhang binnen organisa-

ties - zullen leidinggevenden in staat zijn 

om te gaan met complexe verandering. 

Marlou van Beek heeft in samenwerking met 

Michael Fullan twee hoofdstukken toege-

voegd, waarin een koppeling gemaakt wordt 

met de Nederlandse context. Samen komen 

zij tot een afgerond geheel waarin genoem-

de kerncompetenties, interventies en activi-

teiten worden omgezet naar hoofdkrachten 

van duurzame organisatieontwikkeling.
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Druk, druk, druk, u kent het wel. Salesmeetings, files, telefoontjes, klantbezoeken, nog meer files, rappor-

tages, offertes, administratie, trainingen, mail en ga zo maar door. Het nieuwe jaar is nog maar net be-

gonnen of uw goede voornemen dit jaar echt meer vakliteratuur te lezen heeft u nu al laten varen. Dit 

terwijl het aantal publicaties op sales vakgebied groter is dan ooit. Sales is hot. Drs. Richard Austie, eige-

naar van Socrates Sales & Management Trainingen en programma manager van de Sales Leadership 

Masterclass op Nyenrode Business Universiteit, geeft u daarom ook in 2008 een maandelijkse update van 

internationale publicaties op het gebied van Sales.
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