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       LEIDERSCHAP      Beeld

‘Een toegankelijk en helder boek voor de (beginnende) leider op zoek naar 
persoonlijk leiderschap dat past bij de wereld van vandaag. Geen ‘how-to’ boek maar 

een rake verzameling modellen, theorieën en vragen die de lezer zelf  
van een passend antwoord mag voorzien.’ 

Robert Jan van Berckel, People Partner Northern Europe Google

‘Ik ken de schrijvers als zeer inspirerende en kundige trainers en wacht al  
een aantal jaren met smart op dit boek. De stijl en vorm maken het thema 

leiderschap toegankelijk en beeldend.’ 
Caroline Tervoort, Chief HR Officer KPMG

‘De leiderschapssores van het dagelijks leven ten voeten uit in beeld gebracht. 
Leiderschap zoals we dat allemaal kennen, en waar we elke dag zelf iets mee 
moeten. Dit stripboek speelt op de plek waar we de meeste tijd doorbrengen,  
waar we onze vrienden en partners vinden, waar we onze talenten uitleven  

en spannende momenten beleven - dit alledaagse drama is nu in beeld gebracht  
als nooit tevoren. Het is een tragikomisch boek geworden, waar je leiderschap  

kunt beleven met een lach en een traan - en waar er niet te moeilijk over  
gedaan wordt. Een echte aanrader.’  

Erik de Haan, directeur Ashridge Hult Centre for Coaching en  
hoogleraar Organisatieontwikkeling aan de VU Amsterdam

‘Echt onderscheidend van de typische management boeken.’  
Paulus de Wilt, CEO NIBC 

‘Een erg leuk makkelijk leesbaar boek! Via blended learning en met vele 
praktijkvoorbeelden worden concepten over leiderschap  

helder verwoord én verbeeld.’  
Monique Steegers, hoogleraar pijngeneeskunde en palliatieve geneeskunde Amsterdam UMC

‘Verbindend en inspirerend leiderschapsboek gebruikmakend van storytelling. 
Een innoverende en toegankelijke combinatie, prachtig vormgegeven met 

bewustmaking van de impact van goed leiderschap.’ 
Jos Schut, Chief HR Officer Randstad

‘Een boek over leiderschap als ‘balletje hooghouden’  
door Marco van Basten: achter de schijnbare eenvoud gaat  

een wereld aan ervaring schuil waardoor het onderwerp wordt 
teruggebracht tot de essentie. En een plezier om naar te kijken!’ 

Monique Donders, Managing Director BlackRock

‘Een toegankelijk en inspirerend doorkijkje op  
de essentials van leidershap.’

Oscar David, auteur van Macht! en Het enneagram in organisaties

KO PEN
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Eerste reacties ...
‘Waanzinnig compleet! Iedere pagina voegt 
waarde toe, roept herkenning op, zet aan het 
denken en nodigt uit tot reflectie. Dit boek 
moet op iedere directietafel liggen!’
Marjanne Peters, oprichter en eigenaar  
Co-creation Company

‘Een verademing, dit boek, voor al diegenen die 
al tientallen jaren van management-experts 
te horen krijgen dat het niet uitmaakt of je 
nu manager bent van een speldenfabriek, het 
Vaticaan of een rechtbank. Een verademing 
ook, dit boek, zo vrolijk geïllustreerd en uiterst 
vlot geschreven. Voor wie de lotgevallen van 
hoofdpersoon John aanvankelijk een remedie 
lijken tegen het ambiëren van leidinggevende 
functies; het komt allemaal goed dankzij alle 
adviezen die de schrijvers geven, waarmee 
iedereen zijn voordeel kan doen. Van lijden 
naar leiden.’ Ernst Numann, oud-vicepresident 
van de Hoge Raad en oud-rechter

‘Een plaatje van een boek waarin theorie een 
verhaal is en daarmee leuk en makkelijk lees-
baar.’ Jaap Heeringa, partner Boer Croon
‘De verhaallijn van John en Woody, gecombi-
neerd met de theorie (wat ik er mee moet als 
leider), de inspirerende quotes en de ver-
wijzing naar andere literatuur, de grappige 
aapjes. Ik vond het een heel prettig boek om te 
lezen, leuk, niet zo gortdroog als die normale 
leiderschapsboeken.’ Malou van der Pal, General 
Manager Regional Unit LVNL

‘Dit boek over Leiderschap wordt gekenmerkt 
door een aanstekelijke eenvoud in vorm en 
presentatie. Het maakt daarmee complexe the-
orie toegankelijk en in de praktijk gemakkelijk 
toepasbaar. Het is een feest van leren voor de 
leider.’ Bommel van der Bend, oud-bestuurder  
De Brauw Blackstone Westbroek N.V. 

‘In één ruk uitgelezen. Veel theorie einde lijk 
een keer in een leuk en praktisch jasje gesto-
ken. Een excellent geschreven boek, boeiend 
van begin tot eind en toepasbaar in zowel de  
dagelijkse praktijk van een manager als in een 

omgeving waarin met groepen wordt  
gewerkt met het thema leiderschap. Het biedt 
een opening om lastige thema’s bespreekbaar 
te maken. Dat leidinggeven zo leuk kan zijn ...’ 
Helen Richardson, Group HR Director Renewi

‘Een beeldverhaal over leiderschap, kan dat?, 
dacht ik. Wel, dat kan uitstekend! Dit boek 
toont heel mooi het verband tussen de vele 
facetten van leiderschap. Het is licht en toe-
gankelijk en geeft herkenbare voorbeelden uit 
de dagelijkse praktijk.’Peter de Tombe, 
Executive Coach, oud-partner en bestuurder EY

‘Wat een gaaf boek! Veel boeken over leider-
schap zijn taai en saai, je moet je er doorheen 
worstelen. Hoe anders is dit boek; erg leuke 
verhaallijn, voorzien van praktische en goed 
leesbare theoretische onderbouwingen met 
her en der pareltjes van oneliners die je echt 
aan het denken zetten. Kortom hier wil ik wel 
meer van!’ Jan Bouw, partner Business Impact BV

‘Eindelijk een gestructureerd overzicht, in 
een praktisch en vermakelijk jasje, van de rele-
vante boeken en theorieën over leiderschap. 
Diepe leiderschapswijsheid, rotsvaste waar-
heden en praktische tools voor iedere leider. 
Een boeiend verhaal, wetenschap pelijk onder-
bouwd.’ Eline van Beest, CEO Hybridize Thera-
peutics, oprichter en oud-CEO NightBalance

‘Rijk van inhoud en schitterend vormgegeven.’ 
David van Rossem, VP Internal Climate  
Sustainability Program Elsevier

‘In dit uniek vormgegeven beeldverhaal over 
leiderschap zie je letterlijk en figuurlijk alle 
valkuilen en dilemma’s voor je waar je als 
manager voor komt te staan. Het vertaalt op 
beeldende, heldere en inspirerende wijze de 
meest diepgaande theorieën op het gebied 
van emotie en gedrag naar de praktijk van de 
leidinggevende en helpt je te leren omgaan 
met mensen. Want de kern van leiderschap is 
en blijft volgens de auteurs toch het werken 
met mensen.’ Hellen Dankers, ontwikkelaar en 
organisator van kennisintensieve congressen en 
masterclasses.
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‘Dit boek vertelt in woord en beeld op een 
toegankelijke manier de belangrijke less-
en over leiderschap zonder ook maar enig 
moment oppervlakkig te worden. Het boek 
sluit uitstekend aan bij de eigentijdse manier 
van leren. Het is bijzonder dat zoveel rele-
vante inhoud over leiderschap zo doeltreffend 
wordt aangereikt. In 30 hoofdstukken volg je 
de transitie van manager naar leider met herk-
enbare situaties, scherpe analyses, praktische 
tips en belangrijke leiderschapsmodellen. Een 
aanrader voor eenieder die zijn kennis wil 
verrijken en inspiratie wil opdoen, maar geen 
tijd of zin heeft om urenlang te lezen.’  
Hans Middag, coach

‘Echt een prachtig verhaal in woord en beeld, 
dat bijna ongemerkt de lezer veel bijbrengt 
op het gebied van leiderschap. Een aanrader 
voor iedereen die interesse heeft in leider-
schap!’Ruud Nijs, CEO GIGA Storage 

‘Een glashelder handboek voor iedereen 
die te maken heeft met leiderschap. Op een 
lichte toon verteld, met prachtige tekeningen, 
waardoor het niet afstandelijk en theoretisch 
wordt, maar herkenbaar is en dichtbij. Met 
als belangrijkste boodschap: ‘Zelfkennis is 
de sleutel tot evenwichtig en inspirerend 
leidinggeven’. Wat een heerlijk boek!’ René van 
Zinnicq Bergmann, coach, regisseur en acteur 

‘Je leert, terwijl je leest! Het ritme van een 
stripboek werkt hier heel aanstekelijk, je blijft 
lezen. Een boek wat je als leidinggevende niet 
vroeg genoeg kan lezen.’ Rembt Sickinghe, 
trainer, coach en mediator 

‘Leiderschap kun je niet leren uit een boek, 
net zomin als je kunt leren zwemmen zonder 
water’, staat er in de inleiding.  
En: ‘Leiderschap leer je in de praktijk’. Dat 
denk ik ook. Kilometers maken, vaak op je bek 
gaan en weer opstaan. Toch denk ik dat dit 
boek stiekem onder veel hoofdkussens van 
leiders in de dop terecht zal komen. Ik moet 
een beetje denken aan Jip & Janneke, wie is er 
niet groot mee geworden. Zo heerlijk beeldend 
en verhalend, alles wat John meemaakt - de 

schrijvers hebben kennis van zaken - is als 
het ware jouw eigen ervaring, jouw kilometer, 
jouw valpartij. Je zou er zo een interactieve 
theaterserie van kunnen maken.’ Frederiek 
Voskens-Nabben, creatief directeur & concept-
ontwikkelaar - PodiumT.nu

‘Geweldig en makkelijk te lezen boek, over-
zichtelijk, to the point en een goed naslag-
werk.’ Martijn Drijver, internationaal hockey 
keeper coach 

‘Leiderschap vanuit meerdere perspectieven 
op een praktische en toegankelijke manier in 
woord én beeld gebracht!’ Roland Toppen,  
CFO MV Credit, CEO TOPLEAD4U, oud-Raad van 
Bestuur Robeco

‘Het format maakt het boek toegankelijk en 
begrijpelijk, en maakt het mogelijk om op een 
specifiek onderdeel dieper in te gaan. Ik heb 
het in één keer uitgelezen!’ Guus Overdijking, 
oprichter en Managing Partner Victus  
Partici pations

‘Een zeer aangenaam boek dat ideaal is om op 
een (zomer)avond te lezen. Leerzaam en niet 
belerend. Een onverwacht concept dat voor de 
beginnende leidinggevende een leidraad biedt 
voor het ontwikkelen van een eigen stijl. Maar 
ook voor mij (1954) tips en tricks die ik kan en 
ga gebruiken.’ Paul van Vlijmen, algemeen  
directeur Stichting Koninklijke Defensiemusea

‘Leiderschap is steeds weer anders; hoe vaak 
lees ik dat niet… maar dit stripboek is ook 
echt anders, een plaatjesboek. Zo visualiseren 
de auteurs meegaan met de tijd. Een echte 
aanrader! Omdat het zoveel invalshoeken kent 
zal eenieder zichzelf hierin kunnen herken-
nen; dat vind ik zo mooi aan dit boek. Niet 
1 verhaal en 1 lijn maar juist de diversiteit! 
Dank voor deze inzichten.’ Marga Purvis, 
algemeen directeur Oom Verzekeringen



Als we de definities van leiderschap proberen toe te  
passen op de leiders van vandaag, kunnen we stellen dat 
óf de leiders niet deugen óf de definities niet kloppen.
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Inleiding
Het hoe, wat en waarom van dit stripboek

Leiderschap maakt het verschil tussen voortgang en doormodderen, 

tussen besluitvaardigheid en aarzelen, tussen nadenken en maar  

wat doen, tussen samenwerken en onderlinge verdeeldheid. 

Al eeuwenlang. Ook in deze tijd maakt leiderschap het verschil. 

Door de huidige wereldwijde verbondenheid en transparantie is 

tegenwoordig bovendien snel duidelijk welke leiders begrijpen wat 

er van hen verwacht wordt en welke leiders verstrikt raken in hun 

opdracht. Als nooit tevoren is duidelijk dat leiderschap een kunst 

en een kunde is, of het nu teams, afdelingen, bedrijven, landen of 

werelddelen betreft.

Waarom weer een boek over leiderschap?

Elke tijd heeft zijn eigen visie op, boeken over en leermethoden voor 

leiderschap. Het lijkt wel of telkens opnieuw ontdekt moet worden 

wat leiderschap is of zou moeten zijn. Als we echter de definities van 

leiderschap proberen toe te passen op de leiders van vandaag, kunnen 

we stellen dat óf de leiders niet deugen óf de definities niet kloppen.

Daar staat tegenover dat bepaalde aspecten wel eeuwigheidswaarde 

lijken te hebben: leiderschap gaat over mensen en hun samenwerking, 

er zit ook altijd een element van persoonlijk leiderschap in en 

zelfreflectie is een bepalende kwaliteit. De ene tijd of cultuur vraagt  

om een strakke sturing op een plan, doel of visie, een andere tijd of 

cultuur vraagt om focus op sociale verbanden, weer een andere tijd 

of cultuur vraagt om het aanjagen van leervermogen, enzovoort. 

Dit betekent een voortdurende (her-)oriëntatie op de essentie van 

leiderschap: ‘Hoe zat het ook alweer?’ en ‘Wat is er nog meer mogelijk 

in het leiderschap?’
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Wat zegt de theorie? 
Een puur theoretische of historische benadering van 
leiderschap biedt volgens ons geen houvast in de zoektocht 
naar richtlijnen voor praktisch leiderschap in deze tijd.  
Het kennen van en weten om te gaan met je eigen emoties 
en die van anderen is volgens ons juist wél een belangrijk 
aspect van praktisch leiderschap. 

Wat betekent dit voor een leider? 
Emoties kunnen we leren kennen, leren beheersen en 
beïnvloeden. Kom uit je comfortzone, leer je emotionele 
format kennen en reflecteer op je reacties op nieuwe en 
onverwachte situaties. Leer jezelf in die situaties als leider 
kennen en doe ervaring op out of the comfort zone.

EMOTIES

UIT DE
COMFORTZONE

JOUW
COMFORTZONE

WHERE
THE MAGIC
HAPPENS
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John is helemaal overrompeld 

John is helemaal overrompeld door het aanbod. Hij krijgt een 

paar dagen de tijd om over het voorstel van Beth na te denken. 

Hij neemt beduusd afscheid van haar en belt op de gang snel 

zijn vriendin. Die reageert enthousiast, maar hoort in al zijn 

opwinding ook zijn onzekerheid en verwarring.  

Zij raadt hem aan om Woody te bellen.

door het aanbod 

Beth steekt meteen van wal 



HILLARY CLINTON
1947

Wees voorbereid
Begrijp jezelf, wees authentiek

Communiceer om tot actie te inspireren
Verbind, bouw bruggen voor resultaten

Verwerf smart power: blijf altijd leren
Reageer niet meteen, maak een plan

Blijf gefocust op de boodschap
Omarm verandering

Wees moedig
Geef nooit op!

E. Iodice, ‘The Leadership Legacy of Hillary Rodham Clinton’, in:  

The Journal of Values-Based Leadership, vol. 10 no. 1 winter-voorjaar 2017.

R. Shambaugh (2010): Leadership Secrets of Hillary Clinton.
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