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Vol in de wind

Topmannen en topvrouwen over leiderschap
van

Monique de Vos
Er wordt veel geschreven en gepraat over
leiderschap en over de verschillen tussen
mannelijk en vrouwelijk leiderschap. Maar
minder aandacht is er voor de
overeenkomsten tussen mannelijk en
vrouwelijk leiderschap. En er wordt al
helemaal weinig gepraat tússen mannen
en vrouwen over leiderschap.
In Vol in de wind leidt headhunter
Monique de Vos boeiende tweegesprekken
tussen mannen en vrouwen over
leiderschap. Aan het woord komen
prominente Nederlandse leiders uit de
politiek, het bedrijfsleven en de overheid,
maar ook uit de culinaire en culturele top,
de sport en de zorg. Niet eerder werden
vertegenwoordigers uit zulke verschillende
sectoren met elkaars leiderschapsstijl
geconfronteerd.
Vol in de wind doet verslag van deze

Vol in de wind

openhartige en verrassende gesprekken

Uitvoering: paperback, ca. 200 pagina’s

tussen bijzondere mannen en vrouwen.

Prijs: ca. € 18,95

Wat hebben zij met macht en met

ISBN: 978 90 351 3791 2

diversiteit? Hoe feminien leiden de

Voor meer informatie kunt u

mannen en hoe masculien de vrouwen?

contact opnemen met Laura de Grave, Uitgeverij Bert

Hoe kijken bekende leiders naar hun eigen

Bakker, telefoon: 020-6241934, e-mail: l.degrave@pbo.nl.

stijl? Feiten, fabels, clichés en trends

Voor een recensie-exemplaar of een drukproef kunt u

worden nuchter besproken, bevestigd of

mailen naar publiciteit@pbo.nl.

ontkracht.

Uitgeverij Prometheus/ Bert Bakker
Afdeling Publiciteit

Met gesprekken met onder anderen Marja

Herengracht 540

van Bijsterveldt, Joop van den Ende,

1017 CG Amsterdam

Ahmed Aboutaleb, Pauline van der Meer

Wilt u verwijderd worden van onze mailinglijst, stuur dan

Mohr, Klaas Knot, Agnes Jongerius, Aad

een e-mail naar publiciteit@pbo.nl.

Ouborg, Edith Schippers, Sylvia Tóth,
Roger van Boxtel en Gerard Kemkers.
Over de schrijfster
Monique de Vos (1962) is directeur van
Chasse Executive Search en werft in het
dagelijks leven directieleden, bestuurders
en toezichthouders – leiders, kortom.
Eerder was zij werkzaam in diverse
management- en directiefuncties in de
verzekeringsbranche.
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