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WIE IS JOS MOONS?

WAAROM DIT BOEK?
Waarom zou je dit boek willen lezen? Er is al zoveel
geschreven over leiderschap. Met deze vraag heb ik
de voorbije vier jaar geworsteld. Tot op een dag een
klant me vroeg: ‘Is dat boek niet jouw legacy, jouw nalatenschap?’ Spontaan antwoordde ik: ‘Neen!’ Maar zijn
vraag bleef maar rondspoken in mijn hoofd. Misschien
is het dat wél.
De rode draad in dit boek is coachend leiderschap,
waarbij de focus ligt op wederzijds respect, niet-hiërarchisch denken en persoonlijke ontwikkeling vanuit de
noden van de coachee.
Met dit boek wil ik jou inspireren om je eigen verhaal
binnen coachend leiderschap te schrijven én succesvol
te implementeren in je eigen (werk)context. Op basis
van mijn jarenlange ervaring, mijn opgebouwde inzichten door de jaren heen, persoonlijke verhalen, concrete
cases en praktische modellen, reik ik je hiervoor concrete handvaten aan.

Ik ben ondertussen meer dan 35 jaar actief als leiderschaps- en teamcoach. En recent ook als auteur. Als ik
terugkijk op mijn leven, dan zie ik één rode draad: ik wilde
altijd iets nieuws proberen. Soms tot ergernis van mijn
omgeving. Stap voor stap ontdekte ik mijn levensmissie:
het potentieel in mensen activeren. Jezelf niet laten tegenhouden door belemmerende overtuigingen. Noch die
van jezelf, noch die van anderen. Maar wel: durven uit je
comfortzone stappen, op weg naar iets nieuws.
Daarom ben ik begin 1993 Bureau Jos Moons gestart.
Na jaren coaching en training in andere bedrijven besloot de ondernemer in mij om zélf te starten. Dertig jaar
ondernemerschap dus, met hoogtes en laagtes, soms
moeilijk, soms euforisch. Maar altijd leerrijk.
The purpose of life is to discover your gift.
The work of life is to develop it.
The meaning of life is to give your gift away.”
David Steven Viscott (1938-1996),
psychiater, auteur en mediapersoonlijkheid

Deze quote omschrijft kernachtig wat ik doe: potentieel
ontdekken, ontwikkelen en… doorgeven. De noden van
de coachee of trainee zijn hierbij altijd de vertrekbasis,
niet de theorie of het model. Persoonlijke ontwikkeling
en een pragmatische aanpak met concrete toepassingen: dat bedoelen we met ‘Personal development to
performance’.
Vandaag leef en werk ik, samen met Greet, in het groene
en rustige Weert-Bornem. De passie blijft: ondersteunen
en inspireren van mensen in het ontdekken én gebruiken
van hun potentieel. Ik blijf verwonderd en benieuwd.
Wil je me contacteren?
›
Mail: info@moons.be
›
Website: www.moons.be
›
LinkedIn: www.linkedin.com/in/bureaujosmoons

Life is a dance. You learn as you go.
Sometimes you lead. Sometimes you follow.
Don’t worry.
Life is a dance, you learn as you go.
John Michael Montgomery (1965), countryzanger

Het leven is een dans, al doende leer je. Af en toe leiden
en af en toe volgen: dat is de kunst. Ja, soms trap je op
elkaars tenen, letterlijk en figuurlijk. Soms wringt het
tegen. Soms schakelt de ander over naar een andere
dansstijl. Of erger nog: soms wil de ander niet of niet
meer met je dansen. Maar, don’t worry...
Iedereen die zelf een weg heeft afgelegd, is later in
staat om andere mensen te ondersteunen in hun persoonlijke groei. De andere helpen reflecteren om op die
manier eigen antwoorden te vinden: dat is de kern van
coachend leiderschap.
De essentie van dit boek: vanuit onze persoonlijke dans
een gemeenschappelijke dans ontwikkelen. Ik nodig je
daarom graag uit om met me mee te dansen in mijn
boek.
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Iedereen die gepassioneerd is door coaching en persoonlijke ontwikkeling
Leidinggevenden in bedrijven en organisaties
Management en directieleden
Medewerkers die willen doorgroeien als leidinggevende
Coachees in individuele coaching
Trainees in leadership trainingen
Teams die specifieke topics willen integreren in teamcoachingactiviteiten
Coaches
Studenten die kennis willen maken met coachend leiderschap

Bestel het boek nu!
Klik hier om je boek(en) aan te kopen bij boeken.cafe.
Veel leesplezier!
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