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Durf als leider persoonlijk te zijn: creëer beweging, vertrouwen en
vernieuwing
Bedrijven en organisaties rollen al jaren van crisis naar crisis. Vertrouwen ontbreekt. Bij
consumenten, medewerkers en media. Tegelijkertijd is vertrouwen de valuta voor een soepel
lopende samenleving en effectieve manieren van werken. Zonder vertrouwen kan je als leider
onmogelijk leiden, als ondernemer moeilijk zaken doen en word je als expert niet serieus
genomen. Wil je vertrouwen winnen, dan moet je een authentiek verhaal vertellen. Dit is in de
huidige, complexe wereld één van de weinige manieren om mensen nog echt te raken, betogen
Raf Stevens en Reinier Rombouts. De twee vormen een Vlaams-Nederlandse samenwerking op
gebied van leiderschap en storytelling.
Bestuurders, ondernemers en experts hebben gelukkig steeds meer aandacht voor hun
persoonlijke communicatie. Toch ontbreekt de factor authenticiteit nog te vaak in de verhalen
die ze vertellen aan hun publiek. In het boek RAAK!, benut de kracht van je persoonlijke verhaal
presenteren Raf Stevens en Reinier Rombouts een eenvoudig en doeltreffend model waarmee je
leert hoe je jouw verhaal vertelt vanuit een vurig persoonlijk perspectief. Vertel je verhaal met
een doel en durf persoonlijk te zijn, want alleen leiders die geloofwaardige verhalen vertellen
zijn nog in staat om vertrouwen te creëren en mensen in beweging te brengen.
Over RAAK! (ISBN: 9789492221704)
Iedereen heeft een verhaal. Als bestuurder, ondernemer of expert wil
je niet alleen een geloofwaardig verhaal vertellen, maar ook op
emotioneel niveau verbinding maken met jouw publiek. Mensen
raken, zodat ze je geloven en in beweging komen. Maar hoe bereik je
jouw publiek, creëer je vertrouwen en zorg je dat jouw verhaal raakt?
Reinier Rombouts en Raf Stevens interviewden vele leiders en
ontdekten dat effectieve vertellers bewust of onbewust op drie
niveaus communiceren om hun publiek te bereiken, te raken en in
beweging te brengen. Dat doen ze via een eenvoudig model: van ik,
naar wij, naar nu. Dit noemen zij het Story-Kompas.
In RAAK! laten de auteurs zien hoe het Story-Kompas werkt en hoe je
dit zelf kunt inzetten. Want iedereen is een leider op zijn of haar
domein en we willen allemaal onze doelen behalen. Benut jij de
kracht van je persoonlijke verhaal?
Over de auteurs
Raf Stevens (België) en Reinier Rombouts (Nederland) adviseren bestuurders en ondernemers
bij het vertalen van strategie in een verhaal. Raf en Reinier zijn experts op het gebied van
leiderschap en storytelling, en spreken en schrijven hier veelvuldig over.
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