PERSBERICHT
Ontwikkel je leiderschap
Joël Aerts
14 versnellers voor leiderschapsontwikkeling
Op 25 januari 2018 is Ontwikkel je leiderschap, het nieuwe boek van Joël Aerts
verschenen. Waar er ontelbare boeken zijn geschreven over wat goed leiderschap
is, is dit één van de weinige boeken waarin je leest hoe je een goede leider wordt!
Joël Aerts schreef dit boek vanuit zijn jarenlange ervaring als leidinggevende,
onderzoeker, trainer en coach.
Duidelijke trend naar de ‘democratisering van leiderschap’
Joel Aerts: “Ik zie een duidelijke trend naar de ‘democratisering van leiderschap’.
Van een select groepje mensen bovenin de organisatie die volgens formele
structuren en posities leidinggeven, verspreidt leiderschap zich naar een brede
groep mensen door de hele organisatie heen waarbij steeds meer mensen een leidinggevende rol hebben of
middels informele netwerken leiderschap uitoefenen. Ik ben er van overtuigd dat het vermogen van een
organisatie om in deze tijd te overleven in grote mate afhangt van de collectieve leiderschapscapaciteit van de
organisatie. Ofwel de optelsom van leiderschapscapaciteiten van de medewerkers. Dit betekent twee dingen.
Ten eerste dat als je nu leidinggevende bent je rol flink op de schop gaat. En ten tweede dat als je nu niet
leidinggeeft het belangrijk is om je leiderschap te gaan ontwikkelen, want ook van jou zal in de toekomst meer
en meer leiderschap worden verwacht.”
Dit was een van Joëls redenen om het boek te schrijven: mensen helpen met hun leiderschapsontwikkeling.
Ontwikkel je leiderschap is een boek voor leiders die aan het begin staan van hun ontwikkeling, maar ook voor
ervaren leiders die wat stilstaan of hun ontwikkeling een boost willen geven. De opdrachten, versnellers en
tips uit het boek helpen de lezer om hun succes als leider te vergroten. En als ze eenmaal weten hoe het bij
henzelf werkt, kunnen ze ook anderen hierbij helpen.
Joël Aerts (1980) spreekt, schrijft en adviseert over leiderschap en
leiderschapsontwikkeling. Joël wordt geroemd om zijn energie, kennis en
toegankelijkheid. Eerder schreef hij samen met Ben Tiggelaar de nummer 1 bestseller
MBA in één dag – Het boek. Naast spreker en auteur is Joël een ervaren
organisatieadviseur. Hij studeerde cum laude af in International Business &
Management en heeft meerdere internationale teams geleid voor een internationale
non-profitorganisatie. Meer op www.joelaerts.nl
Algemene informatie
Wilt u in contact komen met de auteur? Stuur dan een e-mail aan Johanneke de Jong
(johanneke@joelaerts.nl) of bel +31 (0)6 457 507 78.
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