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De kracht van organisch leiderschap - Hoe je het zelforganiserende vermogen in mensen aanwakkertDit is het
eerste Nederlandse boek over organisch leiderschap en bevat concrete handvatten om de autonomie en
bevlogenheid van mensen te vergroten.Klantvragen en behoeften van medewerkers veranderen zo snel dat de
traditionele manier van werken tekort schiet. In de natuur heeft het organisme dat de beste verbindingen legt,
zich goed aanpast en zichzelf reproduceert de grootste overlevingskansen. Daar kunnen we veel van leren.
Daarom slaan steeds meer bedrijven en instellingen de weg in van organisch leidinggeven en organiseren.
Managementlagen worden weggesnoeid en vaste afdelingen worden vervangen door autonome cellen of
gelegenheidsteams die zich organiseren rondom klanten. Het resultaat? Meer productiviteit, ondernemerschap,
creativiteit, klanttevredenheid en winst.Organisatieadviseur en leiderschapscoach Ronald van der Molen
beschrijft in dit boek hoe je leiding geeft aan zo'n transitie en hoe dit jou als leidinggevende verandert. Aan de
hand van vijf fasen en tien inspirerende grondbeginselen neemt hij je mee in wat medewerkers vandaag de dag
nodig hebben om te floreren. Je ontdekt hoe je het leiderschap in andere mensen kunt aanwakkeren, want de
belangrijkste taak van een leider is om meer leiders te scheppen.Pluk de vruchten van de worstelingen en de
successen van innovatieve organisaties zoals Bakker van Maanen, GGD West-Brabant, Heembouw,
Bodegraven Reeuwijk, Computest, Familiehulp (onderdeel van Buurtzorg), Bunnik Plants, Hollands Kroon,
Vierstroom Zorg Thuis en Incentro.Ervaar de kracht van organisch leiderschap!'Leiderschap, innovatie en het
vermogen om te leren zitten overal in je organisatie.

Ontketen dat potentieel en mensen gaan mooie dingen doen! Gewoon even lezen dit boek en je kunt aan de
slag dankzij alle handige praktijkvoorbeelden.'- Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW'Ronald van der Molen
weet op een toegankelijke manier nieuwe trends in leiderschap bij elkaar te brengen. Verschillende inzichten
uit de wetenschap en de praktijk worden door hem overzichtelijk weergegeven. Wie zich wil bekwamen in
modern leiderschap doet er goed aan dit boek te lezen.'- Thijs Peters, hoofdredacteur Management Team'Dit
inspirerende boek over organisch leiderschap biedt een verfrissende en mensgerichte kijk op organiseren en
leidinggeven. Ronald combineert de beste inzichten uit de wetenschap en de praktijk om het verborgen
potentieel in je organisatie aan te boren. Een prachtig hulpmiddel!'- Guido Heezen, oprichter en eigenaar van
Effectory'Ronald beschrijft in dit boek een positieve en nederige manier van leidinggeven, gebaseerd op
vertrouwen in plaats van hiërarchie. Door deze mensgerichte insteek ontstaat er een betere binding met klanten
en met de omgeving. Van harte aanbevolen.'- Karla Peijs, voorzitter van diverse besturenRonald van der
Molen begeleidt leidinggevenden, teams en organisaties die stevig willen of moeten veranderen. Daarnaast
verzorgt hij keynotes en workshops over de kracht van organisch leiderschap. Hij gebruikt lessen uit de natuur
en geniet ervan als eikels in bomen veranderen. Ronald is eigenaar van Transformatio (www.transformatio.nl)
en columnist bij Management Team, Management Impact, HR Praktijk en
Managersonline.www.organischleiderschap.nlwww.managementimpact.nl

