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1. Management: ‘Simpel maar niet gemakkelijk!’
‘Alles wat je moet lezen over Management. In slechts één boek!’
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elke manager. Deel de inzichten verder
en geef het aan de overige leden van je
MT of geef het als geschenk aan je
relaes. Het is een duurzaam en
waardevol cadeau en past helemaal in
deze jd.
Tip: Laat een extra omslag op naam
van je collega / relae maken (zie foto)
en zet daarin je eigen tekst. Een heel
persoonlijk cadeau met een posieve
boodschap. Meer informae:
Toon van Mierlo: 06 – 53 836 783

Hoe zet je management ‘weten’ om in duurzaam ‘doen’ en
hoe haal je met meer gemak en zekerheid je resultaten?
Het managementboek ‘Heb je even? , klankboek voor
managers’, is een kompas voor elke manager. Je hebt voorlopig
geen ander boek nodig omdat 8 belangrijke
managementonderwerpen worden behandeld èn met elkaar
in verband worden gebracht:
1. Vergroten en vasthouden van leiderschap over jezelf.
2. Effecef sturen van je eigen gedrag.
3. In alle opzichten beter communiceren.
4. Prestaes en groei van teamleden meten en vergroten.
5. Je zorgt voor de juiste mensen in je trein.
6. Je team laten samenwerken naar topprestaes.
7. Geslaagd verandermanagement.
8. Energiek blijven, jd overhebben, balans hebben en gelukkiger worden.

Dit ‘meesterlijke boek’ (recensie Managementboek.nl) wordt je zakelijke maatje. Als je bovendien
door ons en door andere managers verder geïnspireerd wilt worden in het DOEN, schrijf je dan in
voor de 7 bijzondere modules van de leergang ‘De Nieuwe Leider’. Vele managers gingen je voor en
ze hebben blijvend meer plezier en meer resultaten in hun werk behaald.
Management: Simpel maar niet gemakkelijk! Maak het op een van deze manieren gemakkelijker voor jezelf:
1. Volg ‘De Nieuwe Leider’ met managers uit verschillende bedrijfstakken en schrijf je in voor onze open
leergang die 2x per jaar - in het voor- en najaar – van start gaat.
2. De leergang kan ook intern worden gevolgd en wordt dan op maat gemaakt voor managers uit je eigen
onderneming of instelling, bijvoorbeeld het MT.
3. Ook is deze leergang dè basis voor een succesvol en renderend intern Management Development traject.
Voor internaonaal werkende ondernemingen wordt De Nieuwe Leider in het Engels, Duits en Frans gegeven.
Bel ons voor een informaef gesprek: Reinwout Schram: 06 – 29 072 145 of Toon van Mierlo: 06 – 53 836 783

3. Engelse uitgave ’Got a Moment? A compass for managers’
Een aantal van onze internaonale klanten gebruikt het boek ‘Heb je even?’ en de leergang
‘De Nieuwe Leider’ voor het intern opleiden van hun managers. Het viel ons op dat steeds
meer management teams uit verschillende naonaliteiten bestaan en er bij klanten een
behoee was aan een internaonaal managementboek. We hebben dit opgepakt en zo is
in september 2012 de Engelstalige versie op de markt gekomen. Niet zomaar een in het
Engels vertaalde versie, maar een versie die ook geaudit is op de verschillen tussen het
Rijnlandse en Angelsaksische management-denken. Het boek is voor €29,95 te bestellen op
www.hebjeeven.nl en op de reguliere (management)boeken sites.

4. Een maatje wat nu wel heel gemakkelijk met je meereist
Alle inzichten uit het boek zijn vanaf eind 2012 op elke plek, op elk jdsp en met één
knopdruk te verkrijgen! Want dan zijn het Nederlandse en het Engelse E-boek op de markt.
Deze haarscherpe E-boeken (heel bijzonder: in full-color en inclusief alle aeeldingen en
schema’s) zijn elk voor € 9,99 te downloaden. Voor E-readers en voor tablets.

5. ‘Unplug your mind’ in Thailand
Wil je in 10 dagen loskomen van alle
hecek, geïnspireerd worden en
nieuwe plannen maken, ga dan met
een uitgelezen groep managers naar
het eigen training-resort in Hua Hin,
Thailand. Niet alleen ‘unpluggen’, maar
ook nieuwe inzichten in jezelf krijgen

zodat datgene wat je inspireert jdens de
reis, ook thuis wordt doorgezet! Het programma
vindt 2x per jaar plaats, in maart en in oktober.
Kijk voor alle informae en foto’s op
www.businessmasterclass.nl en bel met
Toon van Mierlo: 06 – 53 836 783

6. Hulp voor de Karen Children
Toen we in aanraking kwamen met een hulporganisae die zich onermde over
Karen weeskinderen, werd zichtbaar dat leiderschap niet zonder ‘dienen’ kan
bestaan. Wij dienen hen en de hulp aan de Karen Children door een deel van de
omzet van het boek aan hen te doneren. In de zomer van 2012 is bijvoorbeeld
de veiligheid van de kinderen verhoogd door van het geld een complete
omheining te bouwen rondom hun terrein waarop het weeshuis staat.

7. Workshops en presentaes
We willen de inhoud en de inspirae uit dit KLANKboek graag op vele manieren laten ‘klinken’ door
het te delen met anderen. Je kunt ons ook bellen voor spreekbeurten, workshops en presentaes
over Management, Leiderschap en alle ‘losse’ elementen uit het boek.
Plezier, inspirae en acef leren staan centraal in deze energie-gevende bijeenkomsten! Een nieuwe,
net toegevoegde workshop gaat over de maakbaarheid van Charisma in (slechts…) 14 stappen!
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