Einstein en de kunst van
het zeilen
Praktijkboek over leiderschap en
communicatie
Van dit tijdloze managementboek zijn inmiddels ruim
50.000 exemplaren verkocht!
Een man zag eens een vlinder, die bezig was zich uit zijn
cocon los te maken om in een prachtige nieuwe gedaante ter
wereld te komen. Vol medelijden pakte hij zijn zakmesje en
sneed het weefsel voorzichtig los. Toen nam hij het diertje in
zijn handen en wierp het hoog in de lucht. Tot zijn
verbijstering dwarrelde het hulpeloos wentelwiekend naar de
grond, niet in staat om te vliegen. Onbedoeld had hij het
diertje beroofd van de levensnoodzakelijke oefeningen om te
kunnen vliegen.
Einstein en de kunst van het zeilen neemt je mee op een
enerverende zoektocht naar de rol van de leidinggevende.
Nieuwsgierige, onderzoekende en uitdagende vragen brengen
je op het spoor van het leiderschap van de nieuwe tijd.
Diverse denksporen helpen je te ontdekken wat leiderschap
voor jou kan zijn. Dat maakt Einstein en de kunst van het
zeilen tot een uniek lees- en werkboek.
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Einstein...
Op je tocht word je vergezeld door de grote denker Einstein:
de personiﬁcatie van de vasthoudende onderzoeker en
briljante vragensteller. Einstein voert je langs thematische
hoofdstromen: wat zijn de centrale vragen rond leiderschap
vandaag? Je staat stil voor momenten van reﬂectie: welke
persoonlijke kenmerken maken mij tot een goede
leidinggevende? Je ontdekt verschillende perspectieven op het
fenomeen leiderschap: wat is voor een leidinggevende van
belang om echt notitie van te nemen?
...en de kunst van het zeilen
De vraag is niet hoe je (in het algemeen) een excellent
leidinggevende kunt zijn, de vraag is hoe juist jij een excellent
leidinggevende kunt zijn. Je persoonlijke kracht en het
krachtenveld binnen je organisatie bepalen je mogelijkheden.
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Je lijkt op de zeiler, die zijn eigen kennis, kunde, vaardigheid
en ervaring inzet, maar ook gebruik weet te maken van de
elementen in het eco-systeem, zoals weer en wind, eb en
vloed.
Dit boek biedt enkele theoretische kaders uit de
Transactionele Analyse, Group Relations Theory en de
Systeem- en Communicatietheorie. Het is echter vooral een
handreiking bij de zoektocht naar en de worsteling met de rol
van de leidinggevende in een snel veranderende omgeving.
Aanvullend op het boek is er gratis extra materiaal, klik op de button hier rechts en maak een account
aan met de memberclubcode in het boek.
Van het boek is inmiddels een Engelse, Russische en Roemeense vertaling verschenen.
In dezelfde serie is verschenen:
Einstein en de kunst van leidinggeven met diepgang
Over onderstromen in mens en organisatie
Einstein en de kunst van managen zonder macht
Zeven alternatieven
Einstein en de kunst van conﬂictmanagement
Een zoektocht
Einstein en de kunst van coaching
Een gezonde driehoeksrelatie
Einstein en de kunst van duurzaam leidinggeven
Aan energieke medewerkers
Recensie NBD Biblion
BMC Yacht Group heeft bij deze Einstein-reeks een website met aanvullende informatie ontwikkeld,
deze kunt u hier raadplegen.
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