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Erik Jan Koedijk presenteert boek ‘RESET!, de negen stappen om in
beweging te komen’
Waarom kunnen sommige leiders en organisaties moeiteloos anticiperen op veranderingen,
terwijl in andere organisaties de managers nauwelijks kunnen uitleggen waar hun bedrijf voor
staat? Waarom regeert angst zo vaak binnen organisaties? Raken we de weg kwijt door alle
wijzigingen en processen? Volgens Erik Jan Koedijk, auteur van het boek RESET!, de 9 stappen om
in beweging te komen, is de manier waarop we met elkaar samenwerken en communiceren voor
verbetering vatbaar. Tijd voor een reset, zodat we opnieuw verbinding met elkaar kunnen maken.
Om mensen te faciliteren in dialoog te gaan ontwikkelde Erik Jan het COW-canvas (Collaboration,
Organisation en Wellbeing), Het canvas is gebaseerd op inzichten die hij de afgelopen 20 jaar heeft
opgedaan en bestaat uit negen stappen om in beweging te komen. Met het boek RESET! breng je in
kaart hoe veerkrachtig en behendig je bent. Welke stappen je kunt maken om door te groeien en
succesvol te blijven. Het biedt houvast om met elkaar in gesprek te gaan en helpt organisaties,
teams en mensen om de knop om te zetten. Het zorgt voor een gegarandeerde wake-upcall.
Erik Jan over zijn boek: “Onze wereld verandert sneller dan we kunnen bijhouden. Dat is geen
bedreiging, maar biedt juist kansen. Kansen om met kop en schouders boven de rest uit te steken.
Want zou het niet geweldig zijn als je niet pas in beweging komt als de alarmbellen afgaan, maar
zelf aan het roer staat? Als jij je organisatie zo kunt inrichten dat mensen ondersteund worden om in
beweging te komen? En je je als een vis in het water voelt in deze turbulente tijden?”
Over RESET! (ISBN: 9789492221582)
In 9 stappen deelt Erik Jan Koedijk zijn kennis aan de hand van
sprekende voorbeelden en tips die iedereen morgen al kan
toepassen. De hoofdstukken zijn verrijkt met 9 interviews, waarin
de experts Arko van Brakel, Guendaline Stinkens, Ment Kuiper,
Martin Hersman, Henkjan Smits, Paul van Musscher, Jeen de Spa,
Kevin Mitnick en Rob Top hun ervaringen delen.
Kies de 9 stappen die bij jou passen en kom in beweging! De
stappen, tips en ervaringsverhalen zorgen voor een gegarandeerde
wake-upcall. Zet de klant centraal met gastvrijheid!
Over de auteur
Erik Jan Koedijk is digitaal strateeg, workshopleider en
management adviseur. Ook is hij een veelgevraagd spreker. Het is
zijn passie om mensen, kennis en techniek bij elkaar te brengen.
Erik Jan is online sinds 1992 en heeft voor diverse internationale
organisaties gewerkt. Sinds 2007 is hij zelfstandig ondernemer.
Over Futuro Uitgevers
Futuro Uitgevers is een moderne, op de toekomstgerichte multimediale uitgeverij van boeken, ebooks, apps, e-learning en events.
Noot voor de redactie (niet voor publicatie): Voor meer informatie kunt u terecht bij Futuro
Uitgevers, Marcel Roozeboom, 06 – 103 78 113 of Maarten Snel, 06 – 252 93 252.
Kijk voor meer informatie ook op www.futurouitgevers.nl/voordepers.

