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Boekennieuws

“Er is zoveel wijsheid in Nederland 
als het gaat om leiderschap en 
ondernemen. Die wijsheid heb ik 
willen bundelen en samenvoegen om 
mensen te inspireren en motiveren. 
De beste manier om dat te doen 
voor mij, is via het schrijven van een 
boek. En daarom ben ik in gesprek 
gegaan met verschillende bijzondere 
leiders en ondernemers in Nederland. 
Deze inspirerende en motiverende 
gesprekken zijn uiteindelijk 
gebundeld in dit boek ‘Leiderschap 
& Ondernemen!’. Een geweldige en 
leerzame ervaring om in gesprek 
te gaan met succesvolle leiders en 
ondernemers, vanuit verschillende 
achtergronden, leeftijden en branches. 
En zo is er een mooie collectie aan 
wijsheid, kennis en ervaring bij elkaar 
gebracht en weergegeven in dit boek!”

Het boek is een mix geworden van 
bekende en minder bekende leiders en 
ondernemers:

Arko van Brakel, een echte serial 
ondernemer en momenteel directeur 
bij de Baak | Marc Lammers, 
Olympisch goud behaald in Beijing als 
bondscoach met het dames-hockey 
team | Maurits Ouweneel, organisator 
van spraakmakende seminars en 
congressen bij Buro van Oranje | 
Henk Jan Kamsteeg, auteur op het 
gebied van leiderschap en werkzaam 
bij IJM | Femke ten Cate, directeur op 
de toonaangevende Emmaschool in 
Rotterdam | Jan van Setten, expert 
en spreker/auteur op het gebied 
van klantgerichtheid | Bart Kuijpers, 
mede-oprichter & eigenaar van 
Coolblue | Wouter Ouweneel, business 
architect bij Microsoft Nederland | 
Arjan Vergeer, auteur en oprichter van 
365 Dagen Succesvol | Erik Smithuis, 
auteur, ondernemer en mede-oprichter 
van ICM opleidingen. 

“Bij elk gesprek lees je, naast de visie 
op en kennis over leidinggeven en 

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.
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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.

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 

geworden. Teams van 50, 100 of 250 man leiden is 

hem niet vreemd. Hij coacht en traint leiders en 

organisaties, zodat zij hun beste bijdrage kunnen 

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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