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ondernemen, meer over de persoonlijke achtergrond en de bezigheden van deze leidinggevenden en ondernemers in hun
dagelijks leven. Bij het samenstellen van dit boek heb ik bewust gekozen om verschillende leidinggevenden en ondernemers
vanuit verschillende area’s te spreken en hun visie en ervaringen samen te brengen in één boek. Hierdoor is een gevarieerd en
reëel beeld van leiderschap en ondernemerschap in Nederland ontstaan. Deze gesprekken zullen je inspireren en motiveren.”
Het voorwoord van het boek is geschreven door Remco Claassen, hieronder een korte preview.
“Je gaat ontdekken wat verschillende top leiders en ondernemers in Nederland te zeggen hebben over leiderschap en
effectiviteit. Door de diversiteit aan inzichten en ervaringen zit er voor elke lezer, naast herkenning en bevestiging, ook vele
nieuwe pareltjes in dit boek.”
- Remco Claassen
Laat je inspireren door de gesprekken met deze leiders en ondernemers en laat je motiveren voor verdere groei en ontwikkeling!
Voor meer informatie bekijk de website: www.leiderschapenondernemen.nl. Het boek ‘Leiderschap & Ondernemen!’ is voor €17,95
euro verkrijgbaar bij managementboek.nl.

10 gesprekken met
bijzondere leiders en
ondernemers - Er is veel
collectieve wijsheid
in Nederland als het
gaat om leiderschap en
ondernemen. Dit boek
bevat gesprekken met
bijzondere leiders en
ondernemers in Nederland
in verschillende
achtergronden & branches.
Robbert Gorissen schreef
het boek ‘Leiderschap
& Ondernemen!’ Wij
vroegen Robbert om in een
paar pagina’s het boek te
beschrijven.
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OVER DE AUTEUR: ROBBERT GORISSEN
Leiderschap boeit Robbert al van jongs af aan: teams
leiden en leiders coachen. Na zijn studie Leiderschap
in Sydney (wat een flinke uitdaging was, gezien zijn
dyslexie), is leiderschap eigenlijk vanzelf zijn beroep

leveren. Ook werkt hij graag met jongeren, om ze tot
leiders te laten groeien. Wat Robbert belangrijk vindt:
slim werken, samen innovatief zijn en successen
vieren!
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