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Als je anderen wilt inspireren door een column te kopiëren en te delen,  

doe dat dan vooral. Het gaat ons er immers om dat zoveel mogelijk mensen 

deze columns lezen. Een column buiten managementsite.nl op internet 

plaatsen vinden we niet prettig. Stuur de ander een link. Het hele boekje 

of grote delen van het boekje kopiëren vinden we ook niet fijn. Los van dat 

het wettelijk niet mag doet het geen recht aan de tijd en kosten die we in 

het maken van deze bundel gestoken hebben. Als je enthousiast bent en 

het aan anderen wilt laten lezen, koop het dan en geef het cadeau. Het is 

leuk om een cadeau te geven, het is leuk om een cadeau te ontvangen en 

wij krijgen nog een paar euro terug voor alle tijd en de kosten die we erin 

gestoken hebben om het te maken. Zo hebben we er allemaal plezier van. 
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Voorwoord

In mijn vak als coach en trainer is er weinig dat me meer voldoe-

ning geeft dan anderen te laten nadenken over zichzelf. Ik daag 

ze uit om te ontdekken wat voor hen klopt en wat niet klopt, 

in hun werk en in hun leven. Als mensen daardoor dichter bij 

zichzelf komen, zichzelf ontdekken en beter in hun vel komen te 

zitten, dan geeft dat veel voldoening. Als mensen op het werk 

elkaar beter bereiken, hun samenwerking daardoor makkelijker 

gaat en ze met elkaar meer voor elkaar krijgen, dan is ook dat 

elke keer mooi om mee te maken. Datzelfde geldt voor per-

soonlijke relaties. Liefde is bedoeld om te stromen, niet om vast 

te blijven zitten in irritatie en frustratie. 

Om mensen te helpen meer in verbinding te komen met zichzelf 

en met elkaar ondersteun ik mijn coaching met het schrijven 

van boeken, het geven van lezingen en het maken van online-

cursussen en video’s. Recent is daar het schrijven van columns 

bijgekomen. 

Columns schrijven is een geweldige manier om mijn dertig jaar 

ervaring in het werken met professionals om te zetten in inspi-

ratie voor anderen, voor jou, de lezer van dit boek. En het gaat 

sneller dan boeken schrijven en video’s produceren. Ik doe ge-

middeld anderhalve dag over een column. Dat lijkt misschien 

veel, maar het is niets vergeleken bij de vier jaar die ik nodig 

had voor elk van de drie boeken die ik geschreven heb. 
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Maar ook een goede column schrijven is elke keer weer een 

uitdaging. De eerste opzet is steevast twee keer te lang. Dan 

begint het schrappen en het mooie proces van elke zin, elk 

woord, op de juiste plek zien te krijgen. Spelen met taal totdat 

het leest als een trein. Dat werk loont, want al mijn columns wor-

den erg goed gelezen. Ik ben dan ook blij dat managementsite.

nl het platform biedt waarop ik mijn inspiratie-ei kwijt kan. 

Mijn eerste column voor managamentsite.nl was “Presenteren 

vanuit Verbinding.” Die kwam op 27 februari 2021 online. Na 

enkele weken hadden meer dan 20.000 mensen de column ge-

lezen. Dat is echt veel. Inmiddels gaat de teller voor die column 

richting 30.000. Nu, een dik half jaar later heb ik zeven columns 

geschreven en staat de teller, bij elkaar opgeteld, boven de 

130.000. Dat is ook voor managementsite.nl een fors aantal. En 

er komen steeds nieuwe columns en nieuwe lezers bij.

Daardoor ontstond het idee om mijn columns te bundelen. Im-

mers, tussen al de mensen die mijn columns lezen zitten er vast 

een aantal die niet alleen zelf geïnspireerd willen worden, maar 

die net als ik genoegen scheppen in het inspireren van ande-

ren. Zoals hun manager, collega’s, familieleden in het familiebe-

drijf, vrienden en bekenden. 

Daarom ben ik blij dat de columns nu zijn gebundeld in een 

mooi en handzaam boek. Betaalbaar, leuk en makkelijk om ca-

deau te geven aan jezelf of aan anderen. Ik heb ze aangevuld 

met voor dit boek opnieuw bewerkte artikelen die ik eerder 

voor andere managementbladen schreef. En ik heb een aantal 

hoofdstukken van mijn succesvolle tweede boek toegevoegd 

(“Waarom doe je niet gewoon wat ik zeg?! Of ligt het misschien 
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ook aan mij …”). Daarin ontdekt de manager Gerard wat ver-

binding werkelijk inhoudt. En jij ontdekt het samen met hem. 

Uiteraard laat ik je weten hoe je deze ontdekkingsreis kunt ver-

volgen. 

Geniet van de gesprekken die dit boek oplevert.

Norbert Netten
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