De CEO ﬂuisteraar
Reﬂecties op leiderschap, leven en
verandering
Op dit kritieke punt in de geschiedenis van de mensheid zullen
leiders die bedreven zijn in magisch denken onze problemen
niet oplossen. Het creëren van alternatieve realiteiten is niet
het antwoord.
We hebben een heel ander soort leiders nodig die de roep om
regressie kunnen weerstaan en wiens visie stevig in de
realiteit is verankerd. We hebben leiders nodig die analyseren
en conclusies trekken uit, of hun eigen ervaringen gebruiken
als een ontwikkelingsinstrument, hun sterke en zwakke
punten onder ogen zien, en hun eigen ervaringen bekritiseren
om nieuwe inzichten op te bouwen.
In dit zeer persoonlijke en onderhoudende boek biedt Manfred
Kets de Vries, een van de "goeroes" op het gebied van
leiderschapsstudies, zijn gedachten over leiderschap en leven,
reﬂecties geschreven voor leidinggevenden en de mensen die
met hen omgaan. Als psychoanalyticus en
leiderschapsprofessor, losgelaten in de wereld van
gerenommeerde wereldwijde organisaties, als gepassioneerd
opvoeder en geleerde, of gewoon als mens die
hartverscheurende e-mails ontvangt - onderzoekt hij de
valkuilen van leiderschap en de uitdagingen voor de
professionals die met senior executives werken in de huidige
AI-gerichte wereld. Hij wijst erop waarom leiders kunnen
ontsporen en welke stappen ze kunnen nemen om dit te
voorkomen. Uiteindelijk moedigt dit boek je aan om "jezelf te
kennen", maar dat doet geen recht aan de uitdaging die het
vertegenwoordigt. Het begrijpen van ons "innerlijk theater" zal
altijd een zware strijd zijn. Kets de Vries wijst erop waarom het
verdiepen in onze innerlijke wereld altijd vol met vele angsten
zit. Onder de vele onderwerpen die de auteur behandelt zijn
de eenzaamheid aan de top, het omgaan met teleurstellingen,
de destructieve rol van hebzucht, de impact van koppigheid,
de rol van verhalen vertellen, het belang van welzijn en
welbevinden, en de rol van de bedrijfscultuur. Daarnaast gaat
het boek in op het belangrijke onderwerp hoe je geweldige
teams en de beste werkplekken kunt creëren.
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Ten slotte gaat het boek in op het einde van onze carrière en het groeiende besef van het
onvermijdelijke einde van ons leven. Naarmate die tijd korter is, is er geen tijd te verliezen in het
omgaan met onze angsten, spijt en de dingen die we een groot deel van ons leven vastbesloten
hadden niet te zien Diep duiken in zelfkennis vereist moed en steun, en hij is hier om je daar doorheen
te leiden.
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