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Deze samenvatting wordt u aangeboden door TopLocal Recruitment. TopLocal Recruitment staat voor 
werving en selectie van professionals op het gebied van financiën, secretarieel, sales, marketing, HR 
en communicatie, op MBO+/HBO/WO werk- en denkniveau. 
 
Deze samenvatting is puur een verkorte weergave van hetgeen in het oorspronkelijke boek staat 
geschreven en bevat geen eigen meningen. 

 
 
Inleiding 
 
Steeds meer mensen zijn, onder andere door gebruik van sociale media, steeds beter in 
staat om zelf hun werk te organiseren. Maar ze zijn vooral steeds beter uitgerust om hun 
eigen professionele en persoonlijke ontwikkeling vorm te geven. Daar blijken ze lang niet 
altijd een organisatie of een  manager voor nodig te hebben. Van speelbal worden ze het 
centrum, vandaar de titel van dit boek: “Iedereen CEO”. 
 
Leiderschap wordt in deze eeuw steeds minder een positie van „boven‟ in de organisatie, 
maar komt juist midden in de organisatie te liggen. Bovendien zal in de Connected wereld 
veel vaker collectief leiderschap ontstaan. 
 
Iedere professional die zijn of haar talent op de juiste manier kenbaar kan maken en die erin 
slaagt om zijn of haar netwerk effectief in te zetten, kan macht naar zich toe trekken. Dit boek 
biedt hun handvatten om hun kennis en kunde met gebruik van sociale media beter over het 
voetlicht te brengen en toont daarnaast welke (extra) verantwoordelijkheid een transparante 
en platte organisatie van ze vraagt. Maar de veranderingen in de Connected wereld vragen 
met name van de leidinggevenden een andere houding. Daarom geeft dit boek managers 
inzicht in hoe ze hun rol opnieuw invulling kunnen geven. En CEO‟s zullen merken dat ze 
niet overbodig worden, maar dat een aantal van hun onderontwikkelde talenten in de 
toekomst veel belangrijker gaat worden.  
 
“Iedereen CEO” bestaat uit tien hoofdstukken. In hoofdstuk 1 wordt beschreven waarom 
steeds meer werknemers zich afkeren van bestaande organisaties; hoe ze zich beperkt 
voelen in hun passie, creativiteit, en vooral hun productiviteit. Er bestaat geen verandering 
zonder weerstand. Dat is het thema van hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 staat de collectieve 
denkkracht centraal die ontstaat door samenvloeien van technologie, communicatie en onze 
menselijke behoefte om ons aan elkaar te verbinden. De Connected organisatie komt in 
hoofdstuk 4 aan bod. In hoofdstuk 5 vertellen managers en leiders over wat actief werken 
met sociale media hun heeft opgeleverd. In de hoofdstukken 6 tot en met 10 worden de 
aspecten van de Connected wereld verder uitgediept: transparantie, vertrouwen,  
bereikbaarheid, authenticiteit en vakmanschap en samen leren. 
 
 
1. De gevangenis van het industriële tijdperk 
 
„Steeds meer mensen zullen kiezen voor het werken als zelfstandige. Ze willen niet langer 
opgesloten zitten in bureaucratische en verstikkende bedrijfsomgevingen. Ze willen hun 
passie volgen. En ze hebben daarvoor nu alle mogelijkheden, onder andere door sociale 
media, cloud computing enzovoort. Maar juist deze passie wordt vaak door organisaties 
doodgedrukt,‟ aldus Mathieu Weggeman hoogleraar organisatiekunde aan de TU Eindhoven. 
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Kleine bedrijven hebben gepassioneerdere medewerkers dan grote. Hoe gepassioneerder 
medewerkers zijn, hoe meer ze geneigd zijn om bij te dragen aan de groei van het bedrijf. Ze 
kiezen daarbij wel eerst voor hun eigen groei. 
 
Een andere ontwikkeling die gaande is, en die mogelijk een verklaring biedt voor de 
groeiende onvrede, is de gestage toename van het aantal professionals. Onder een 
professional verstaan we een werknemer die een gemiddelde tot hoge opleiding en een 
behoorlijke autonomie in het uitvoeren van het werk heeft en actief is in een omgeving die 
intellectuele inspanning vergt. Professionals worden ook wel „kenniswerkers‟ genoemd. 
 
Binnen het kenniswerk is een indeling te maken waar organisaties rekening mee zouden 
moeten houden. Ten eerste de mate waarin er klantcontact is en ten tweede de mate waarin 
een proces gestandaardiseerd kan worden. Functies met weinig direct klantcontact en 
voornamelijk routinematig werk zullen verder geautomatiseerd of geoutsourcet worden. Ook 
meer reguliere managementtaken zouden hier wel eens onder kunnen vallen. 
 
Organisaties moeten zich verdiepen in de manier waarop mensen werken en in het leven 
staan. Ze zullen „netwerkorganisaties‟ moeten worden. „Er zullen altijd mensen zijn die in een 
conservatieve bedrijfsomgeving willen blijven werken. De echt grote bedrijven, de 
multinationals zullen dan ook blijven bestaan. Kleinere bedrijven zullen, als ze willen, veel 
sneller de slag kunnen maken naar een netwerkorganisatie, zij zijn immers over het 
algemeen wendbaarder‟ aldus Mathieu Weggeman. 
 
Het industriële model is gebaseerd op controle en sturing. Daarbij werd op input gestuurd: je 
werkt tussen die en die tijden, je gebruikt deze en deze materialen, doet het in die en die 
volgorde enzovoort. Informatie was kostbaar en ontoegankelijk en daardoor slechts voor een 
kleine groep beschikbaar.in de 19e en 20e eeuw hadden organisaties het doel om voorraden 
te verwerken tot eindproducten, maar sinds de „digitale revolutie‟( circa 1990 tot heden) 
staan kennis en ideeën centraal. Passie en betrokkenheid van werknemers zijn hiervoor de 
brandstof. 
 
Een bepaalde mate van structuur is voor iedere organisatie nodig, maar door de 
beschikbaarheid van sociale media zijn professionals steeds beter in staat hun eigen richting 
te bepalen. Bij gebruik van sociale media is het cruciaal dat je kunt benoemen waar je goed 
in bent, wat je toegevoegde waarde is. Effectief gebruikmaken van sociale media vraagt om 
een heel andere manier van werken en om een andere houding; je hoeft niet harder te 
werken, maar wel slimmer: pluk de vruchten van je verbondenheid met anderen! 
 
 
2. Achteruit kost ook benzine 
 
De weerstand tegen vernieuwing is klaarblijkelijk van alle tijden. Of zoals prof.dr.ir. Jan Buijs 
verbonden aan de TU delft , het formuleert: ‟Ja, we houden van innovatie, maar alleen als we 
het zo kunnen beheersen dat er niets verandert‟. Er is een aantal belangrijke redenen tegen 
weerstand: veranderingen in de inhoud van het werk, veranderingen in sociale contacten en 
de sociale cultuur, verlies van macht en status, onbekendheid, gebrek aan informatie, 
kwetsbaarheid en aantasting van de eigenwaarde.  
 
 
3. Durf te vragen 
 
De een is op zoek naar iets waarvan de ander meestal niet vermoedt dat het van bijzondere 
waarde is. Dit wordt tacit knowledge genoemd: „onuitgesproken „kennis. Het gebruik van 
sociale media kan deze kennis echter vrijmaken. Door regelmatig te laten weten waar je mee 
bezig bent, wat je denkt en hoe je je voelt, wat je interesseert en wat je raakt, reik je 



bouwstenen aan voor die onuitgesproken kennis. De communicatie die jouw berichten 
oproepen, maakt het proces af: anderen stellen vervolgvragen die je weer verder aan het 
denken zetten of ze vullen je kennis aan en zo wordt het een groot, zichzelf versterkend 
systeem. 
 
Emmanuael Gobillot, leiderschapsconsulent bij adviesbureau Hay group onderscheidt drie 
fasen. Om te beginnen de consumptie-economie, waarbij behoeften primair vervuld werden 
door producten en diensten. Door de groeiende welvaart ontstond echter een enorme 
toename in keuzemogelijkheden, wat resulteerde in de belevingseconomie: de fysieke 
kenmerken waren op zichzelf niet meer voldoende om te bekoren, producten en diensten 
moesten „geladen‟ worden met een ervaring. Hier deden ( massa) marketing en 
marktonderzoek hun intrede. Nu lijken mensen zich er steeds meer van af te keren.  
 
De volgende fase is de menseconomie, waarin volgens Gobillot waarde bepaald wordt door 
de zoektocht naar betekenis en identiteit en het aangaan van relaties. De macht over de 
waarde creatie verschuift daarmee van organisaties naar netwerken van individuen. De 
impact van de menseconomie kunnen we nu nog maar moeilijk overzien, aangezien we 
midden in de overgangsfase zitten.  In de menseconomie worden mensen vrijgeviger in het 
delen van informatie, omdat ze er zelf beter van worden. „Een beter mens‟ worden niet „beter‟ 
in financieel opzicht. 
 
Als we steeds minder waarde hechten aan financiële prikkels en steeds meer aan 
zelfontwikkeling, dan zijn we gebaat bij zo veel mogelijk geplande en toevallige 
ontmoetingen. Met name toevallige ontmoetingen winnen aan waarde, omdat professionals 
en organisaties steeds minder vaste ijkpunten hebben als het gaat om zakendoen. Wie weet 
immers hoe het balletje rolt? Die kennis van je zwager kan wel eens voor een nieuwe 
opdracht zorgen. In plaats van dat we bewust zoeken naar kennis en contacten, komen we 
steeds vaker „toevallig‟ in aanraking met iets dat toegevoegde waarde blijkt te zijn. Dit 
fenomeen heet „serendipiteit‟.  
 
Een misvatting in het denken over de netwerkeconomie is dat het zou gaan om een netwerk 
tussen bedrijven , terwijl de waarde zit in een netwerk van individuen. Pas heel recent, 
gelijklopend met de opkomst van sociale media, zijn we gaan inzien dat het juist gaat om de 
netwerken van mensen zelf. De ConnectedWereld is niet alleen een netwerkeconomie, maar 
zelfs een econoWe: een economisch model, gebaseerd op de kracht van netwerken tussen 
individuen, waarbij waarde wordt gecreëerd door de uitwisseling van kennis en kapitaal. Om 
ideeën goed te kunnen inpassen in een organisatie, hebben de betrokken mensen steeds 
meer onuitgesproken kennis nodig. En omdat naar dat soort kennis niet actief gezocht kan 
worden, komt het aan op het verhogen van het aantal onverwachte ontmoetingen. 
 
 
4. De nieuwe organisatie: van piramide naar pannenkoek 
 
De corebusiness van een Connected organisatie is niet meer het verkopen van een product 
of dienst, maar het aanbieden van de mogelijkheid aan de klant om zich met haar te 
identificeren, met haar samen te werken en uiteindelijk te participeren in de organisatie en 
haar producten. Om dit te realiseren moeten organisaties transformeren van een 
hiërarchische, naar binnen gekeerde en aanbod gestuurde (dus push-gerichte) organisatie 
naar een democratische, naar buiten gekeerde en vraag gestuurde (pull-gerichte) 
organisatie: een platte pannenkoek. 
 
De strategische aanleiding om over te gaan tot het nieuwe werken blijkt vaak de verhuizing 
naar een nieuw kantoorgebouw te zijn met een aanzienlijk lager aantal vierkante meters, dus 
met (minder) vaste werkplekken. Men probeert een nieuwe manier van werken te 
introduceren in een bestaande structuur, zonder die structuur daadwerkelijk te veranderen. 



Andersom werkt wel; de structuur veranderen zonder alle toeters en bellen die juist zo 
afleiden waar het werkelijk om gaat. Het nieuwe werken is een pakket aan principes en 
richtlijnen voor een veranderstrategie om werken effectiever, efficiënter maar ook plezieriger 
te maken, voor zowel de organisatie als de medewerker. Het gaat daarbij vooral om 
verandering van cultuur en mentaliteit, waarbij de nieuwste technologie helpt om de 
verbinding tussen mensen te leveren. 
 
Zelfontplooiing is voor de nieuwe medewerker het ultieme doel. Een financiële beloning 
wordt niet gezien als een vorm van waardering, maar veel meer als een logisch gevolg van 
goed je best doen. 
 
 
5. Netwerkleiderschap 
 
Een van de belangrijkste principes voor leiderschap in de 21ste eeuw: wees bereikbaar. Deze 
tijd vraagt om „netwerkleiderschap‟. Maar wat houdt dat in? Een van de belangrijkste 
kenmerken ervan is dat het dienend is. De basiskarakteristieken van een goede leider zijn in 
de laatste decennia niet veranderd. Het gaat nog steeds om kunnen luisteren, inspireren, 
vertrouwen geven enzovoort. De wereld om ons heen is echter wel heel erg veranderd, en 
organisaties hebben daar nog maar nauwelijks een antwoord op. Elk tijdperk vraagt om een 
eigen leiderschapsstijl. Op het moment zitten we met een mismatch; we leven in een 
netwerkeconomie, maar de heersende leiderschapsstijl is nog geworteld in het industriële 
tijdperk.  
 
Onderzoek naar leiderschap bij bedrijven die gedurende lange tijd een heel sterke groei 
lieten zien gaf aan: het karakter van de leider bleek meer bepalend voor zijn succes te zijn 
dan kennis en vaardigheden. Een combinatie van nederigheid en het vermogen om 
gevarieerde teams samen te stellen en deze maximaal te faciliteren ( dienend leiderschap 
dus) bleek ideaal.  
 
Leiders kwamen tot echte grootsheid als ze zeer uitgesproken waren in de te behalen 
doelstellingen en de medewerkers daar ook voortdurend aan herinnerden. Visie wordt steeds 
belangrijker en om een persoonlijke visie te hebben moet je inhoudelijk verstand hebben van 
je product of dienst. 
 
Netwerkleiderschap vraagt naast een dienende rol en een persoonlijke visie nog iets: de 
kracht om te verbinden: om de integratie van mensen, informatie en 
communicatietechnologie te faciliteren. En het gaat dan zowel om het verbinden van 
netwerken binnen de organisatie ( de medewerkers) als om het verbinden van de organisatie 
met netwerken erbuiten (leveranciers, klanten, aandeelhouders enzovoort). 
 
Een andere, belangrijke rol van netwerkleiderschap is het voortdurend communiceren over 
de strategische richting. Een belangrijk deel van het werk van medewerkers zal bestaan uit 
het delen van hun kennis, ervaring en contacten met anderen, zowel binnen als buiten de 
organisatie. Leiders dien dit proces te faciliteren en te stimuleren.  
 
In zowel digitale als fysieke netwerken zullen alleen diegenen succesvol zijn die blijven 
vernieuwen en innoveren, die blijven snuffelen. Dat vermogen heeft direct te maken met 
leiderschap: steeds blijven kijken hoe je je grenzen kunt verleggen, out-of-the-box denken.  
 
Leiders in de 21ste eeuw hebben niet meer alle antwoorden op alle vragen. Wel geven ze een 
visie en geven ze richting. Ook zal er een herwaardering van intuïtie komen. Decennialang is 
dit „zesde zintuig‟ in de bedrijfsvoering verwaarloosd. 
Jonge professionals zullen sneller grote verantwoordelijkheden krijgen, vooral als straks 
vanwege het afvloeien van de babyboomers het tekort aan talent echt nijpend gaat worden.  



 
Vanaf een leeftijd van 45, 50 jaar neemt bij de meeste mensen de noodzaak om veel geld te 
verdienen geleidelijk af. Waarom zou men dan niet afstand nemen van een 
leiderschapspositie? Men kan zich dan bijvoorbeeld meer gaan richten op het coachen van 
(jonge) professionals. 
 
 
6.Transparantie 
 
Tot voor kort konden bedrijven zelf hun mate van transparantie bepalen. Het resultaat was 
meestal schijntransparantie. Men liet zien wat men wilde laten zien en nooit iets wat de 
bestaande machtsbalans in gevaar kon brengen. En dat was ook goed te organiseren, 
omdat organisaties intern alle communicatie beheersten.  
We leven in een transparant tijdperk. Eerst waren het de geheimen die zorgden voor macht. 
Nu zorgt transparantie voor macht. Organisaties moeten er tegenwoordig van uitgaan dat 
alle digitale informatie die ze hebben binnen enkele tellen openbaar kan zijn. Transparantie 
maakt het moeilijk om er een dubbele agenda op na te houden.  
Transparantie heeft ook nadelen. Met de toename ervan stijgt ook de vraag naar relevantie. 
Wat draag je als organisatie, maar ook als professional bij? Dat vraagt om vertrouwen; in het 
aangeboden product, de geleverde dienst, het eigen functioneren enzovoort. 
 
Niet alleen bedrijven moeten in een transparante wereld verantwoording afleggen, ook 
individuele professionals. En dan wordt het helemaal spannend. Voor velen is dit zelfs een 
waar angstbeeld! Welke toegevoegde waarde heb jij eigenlijk? En is er nog wel toekomst 
voor de middelmaat? 
 
Internet en met name sociale media kunnen een belangrijke kracht zijn achter de beweging 
naar meer transparantie. Niet iedereen is (al) even bedreven in de omgang met sociale 
media. Twee vragen die vaak gesteld worden zijn: „Waar moet ik het over hebben?‟ en: „Wie 
zit daarop te wachten?‟ Het antwoord op de eerste vraag is jouw passie, en op de tweede: 
iedereen die jouw passie deelt. 
 
Door het gebruik van sociale media worden professionals uitgesprokener over wat ze doen, 
wat ze bezighoudt, wat ze boeit. Wil je opgemerkt worden tussen al dat geweld, dan is het 
cruciaal dat je kunt benoemen waar je goed in bent, wat je kunt, en dat is niet het 
makkelijkste om te doen. De houding ten opzichte van kennis is veranderd: informatie is 
overal te vinden, het gaat erom wat je ermee doet, dat is belangrijker dan wat je weet.  
 
 
7. Vertrouwen 
 
De visie in het huidige tijdperk wordt de „Y-theorie‟ genoemd. Deze visie staat haaks op de 
„X-theorie‟ (industriële tijdperk -controle over medewerkers). De Y- theorie gaat uit van de 
ambitie, zelforganisatie en zelfsturing van de medewerker. 
Bij vertrouwen draait het voor een belangrijk deel om verwachtingen. Heb je als leider 
vertrouwen in je medewerkers, dan zullen ze dat naar alle waarschijnlijkheid ook waard 
blijken te zijn. 
 
Er zijn vier basisregels waar organisaties zich aan moeten houden om hun medewerkers 
betrokken en enthousiast te houden: 

1. Wees eerlijk over je bedoelingen; mensen merken het direct wanneer je dat niet bent. 
2.  Luister echt: als mensen het gevoel hebben dat je het toch beter weet, waarom 

zouden ze dan nog de moeite nemen om hun verhaal te doen? 
3. Maak duidelijk welke mate van vrijheid voor jou acceptabel is en welke niet 



4. Geef feedback. Als je een bijdrage van een medewerker niet gebruikt, leg dan uit 
waarom niet. Mensen begrijpen best dat het management verantwoorde keuzes moet 
maken. Als je iemands bijdrage gebruikt, communiceer dat dan; ere wie ere toekomt. 

 
Naast verwachtingen draait het dus om (wederzijds) verantwoordelijkheid afleggen. Het is 
niet alleen voor leiders belangrijk om hun werknemers te vertrouwen, bedrijven moeten zelf 
ook het vertrouwen genieten van hun klanten. Ook  blijkt het ene sociale media netwerk 
meer vertrouwen op te wekken dan het andere.  
 
 
8. Bereikbaarheid 
 
Het past niet zo heel goed in onze cultuur: „over onszelf praten‟ vinden we lastig en dat zit 
heel diep. Er hangt een wat vreemde lucht rondom personal branding. Het voelt wat 
exhibitionistisch om te communiceren over wat je doet, maar je moet het durven loslaten.  
 
De reputatie van je bedrijf begint van binnenuit. Het gaat erom te laten zien wie je bent, 
welke mensen er voor je werken en vooral waar hun passie en vakmanschap liggen, Die 
emotionele lading is het enige duurzame aan het merk; de reden dat mensen zaken met je 
willen doen, zowel medewerkers als klanten. Dat is voor velen een  radicale omkering, want 
de focus lag juist altijd op de organisatie. Medewerkers ontleenden hun reputatie aan het 
bedrijf waar ze werken, maar dat is nu omgedraaid: de medewerkers bepalen de reputatie. 
Dat is ook logisch: al jarenlang vragen klanten vooral om de expertise van professional X of 
de ervaring van medewerker Y. 
 
Hoewel zelfstandige professionals door het slim gebruiken van allerlei technieken hun werk 
efficiënt kunnen organiseren, zit er toch een fysieke grens aan het aantal uren dat ze kunnen 
werken. Voor het verder brengen van hun kennis en om op kwaliteiten van anderen te 
kunnen voortbouwen hebben ze een netwerk nodig. Hier ligt een kans en wellicht een 
blijvend bestaansrecht voor organisaties. 
 
Hoe interessant iemands berichtjes zijn, merkt hij of zij aan het aantal followers. Er wordt 
vaak gedacht dat er in sociale netwerken geen hiërarchie is, maar dat is volstrekt niet waar. 
 
 
9. Authenticiteit en vakmanschap 
 
Het eigen vakmanschap, de eigen passie en ambitie komen veel meer centraal te staan en 
worden ook controleerbaar. Dit vraagt dus een groter bewustzijn van professionals; ze 
moeten nagaan waar ze goed in zijn en zich langs die lijnen profileren. Bevestiging door 
peers is een sterke motivator. Wanneer mensen wederzijdse waarderingen delen via sociale 
media, zorgt het voor extra mond-tot-mond reclame.  
 
Identiteit speelt een belangrijke rol. Hoe zien anderen mij en wat is mijn rol in de netwerken 
waarin ik verkeer? Wat is mijn expertise? Wat kan ik bijdragen? 
De verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling voor de ontwikkeling van het vakmanschap 
wordt weer bij de professional gelegd. Hierbij draait het om vier kernvragen: Wie ben je als 
professional (zijn)?: Wat investeer je in de organisatie (bouwen)?; Wat zoek je in 
ontwikkeling, geluk, balans, (zoeken)?; Wat laat je het netwerk na (geven)?  
 
Er staat een groep professionals op voor wie andere waarden belangrijk zijn. Dit zijn mensen 
die echt willen excelleren in hun val en op zoek zijn naar organisaties die hen daarbij 
ondersteunen. In welke vorm ze dat doen is niet belangrijk. Het is steeds minder afhankelijk 
van de vorm en inhoud van het arbeidscontract. Een echt authentieke visie wordt steeds 



belangrijker. Het vormt een ankerpunt in een organisatie en zorgt daarmee voor samenhang 
tussen de medewerkers. 
 
Uiteindelijk gaat het om werken vanuit inspiratie en passie. leiders zullen zich naar de randen 
van de organisatie moeten begeven, contact moeten maken met die snel veranderende 
wereld en professionals moeten aanmoedigen en faciliteren om hetzelfde te doen. Zodat zij 
nog beter hun eigen vakmanschap kunnen definiëren en kunnen inzetten voor hun eigen 
ontwikkeling en die van de organisaties waaraan zij zich verbinden. 
 
 
10. Samen leren 
 
Om mee te komen is het van belang om voortdurend te innoveren. Transparantie, 
vertrouwen, bereikbaarheid, vakmanschap en authenticiteit zijn daarvoor belangrijke 
ingrediënten, maar uiteindelijk komt het aan op het verbinden van de kennis in de diverse 
netwerken: dit noemen we social learning. 
 
De meeste  bedrijven zijn opgedeeld in afdelingen, directoraten en focusgebieden. Deze 
silo‟s leiden al snel tot een wij-zij situatie waarin behoud van kennis voorop komt te staan in 
plaats van het delen ervan. Bij een lerende community staan vier zaken centraal: 
lidmaatschap, invloed, bevrediging van zowel persoonlijke als gemeenschappelijke doelen 
en emotionele ervaringen.  
 
Leiders zouden meer getraind moeten worden op zaken als samenwerking, nieuwe 
technologieën, innovatie, strategievorming en interne en externe communicatie: ‟Dat is 
leiderschap: het bouwen van een cultuur waarin verandering centraal staat. Ook, of vooral, 
als je daarvan zwetende handen krijgt.  
 
Het is wonderlijk dat professionals niet of nauwelijks opgeleid worden om digitale 
instrumenten en media te gebruiken om daarmee hun kennis en die van anderen 
voortdurend te verversen. Het is bijna nooit onderdeel van opleidingen aan hogescholen en 
universiteiten, en ook niet van interne opleidingen van bedrijven of bij opleidingsinstituten.  
 
Interne sociale netwerken hebben de middenkadermanager buiten spel gezet, echter vooral 
daar waar het belang van persoonlijk contact hoog is, liggen er voor deze groep kansen: 
bijvoorbeeld op het gebied van coaching en beroepsontwikkeling. 
 
Ook de top van de organisatie ontspringt de dans niet: natuurlijk moeten ook de hoogste 
leiders mee bewegen met de ontwikkelingen. Net als voor hun collega‟s in het middenkader 
ligt er voor topmanagers met name een verbindende rol in het verschiet. 
 
De Connected wereld doet een beroep op het vermogen van leiders om het overstijgende 
verhaal van de organisatie goed over het voetlicht te brengen. Het is noodzakelijk geworden 
om als organisatie een anker te hebben: iets waaraan men zich kan verbinden, hoeveel 
veranderingen er ook op de organisatie afkomen. Als je daarin slaagt, zul je altijd 
gemotiveerde en gecommitteerde professionals aan je weten te binden. 
 
 
Het boek direct bestellen? Klik hier!  
 
 

http://www.paagman.nl/boeken/management-economie/bedrijfskunde/bedrijfskunde-algemeen/iedereen-ceo/2017448/index.html

