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Leidinggeven is geen sinecure. Je moet niet al-
leen aan je teamleden duidelijk maken wat het 
takenpakket inhoudt, maar hen ook coördineren, 
ondersteunen en vooral zin geven om samen 
doelstellingen te bereiken. Bovendien is er vaak 
nog je eigen manager of raad van bestuur om ver-
antwoording bij af te leggen.
 
Wat moet er dan gebeuren om plezier te beleven 
aan leidinggeven? Hoe voorkom je stress en neem 
je geen problemen mee naar huis? En dit als leiding- 
gevende en als werknemer?

Een andere aanpak kan helpen. Over die ande-
re aanpak, het leidinggeven zonder omwegen, 
handelt dit boek. Eerder dan een clichématige 
opsomming van eigenschappen die een goed 
leiderschap bepalen, biedt Leidinggeven zonder 
omwegen je een leidraad om je team beter te 
benaderen, je werkwijze aan te scherpen en de 
motivatie van je werknemers te maximaliseren. 
Zodat jij en ook zij elke dag zonder omwegen flui-
tend naar het werk komen. 

JOAN DE WINNE is com-
missaris o.r. bij de Belgische 
Federale Politie en werkt als 
trainer/facilitator in het Cen-
trum voor Leiderschapsont-
wikkeling – Vision 4 Dynamics, 
waarbij praktijkgerichtheid 
en ‘evidencebased doen wat 
werkt’ zijn leidmotief vormen. 

HILDE CLEMENT is maat-
schappelijk werker en erkend 
systemisch en contextueel 
therapeute. Ze is als docente 
verbonden aan de Artevelde-
hogeschool Gent. Als trainer/
facilitator bij het Centrum 
voor Leiderschapsontwikke-
ling – Vision 4 Dynamics ver-
bindt ze communicatietheo-
rieën met de dagdagelijkse 
praktijk van het leidinggeven.

‘In een directe stijl reikt Leidinggeven zonder omwegen wegwijzers 
aan om te groeien naar een authentiek leiderschap, waarbij de 

eigen kwetsbaarheid een plaats krijgt en de kracht van een 
gedragen visie centraal staat.’ 

MIEKE VAN HECKE, gewezen directeur-generaal van 
het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs. 

‘Dit boek geeft de juiste boodschappen. Leidinggeven ontdaan 
van magisch parfum, ontrafeld tot de concrete en toepasbare 

essentie en tezelfdertijd met doorleefd respect voor 
de moeilijkheid ervan.’ 

KOEN MARICHAL, verantwoordelijk voor The Future Leadership Initiative 
van de Antwerp Management School.
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