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Samenwerken kan je leren. Leidinggeven is een 
vak. 
 
 

urn-out, bore-out, stress en miserie op het werk of 
gelukkige medewerkers en tevreden klanten? 
Competente leidinggevenden maken het verschil. 

Als managementhypes niet meer werken en 
managementmodellen te ingewikkeld zijn om te begrijpen, als 
teamtrainingen niet het gewenste resultaat opleveren en 
teambuildingactiviteiten falen, als de energie in een team 
langs ramen en deuren naar buiten stroomt en de huis-, tuin- 
en keukencommunicatie niet meer volstaat om te kunnen 
horen hoe lastig het allemaal is, dan is het tijd om de wereld 
op zijn kop te zetten. 
Dat is precies wat Greet Van Zeir doet. In dit boek presenteert 
ze de inzichten en de kaders om een haalbare weg te vinden 
naar een succesvolle en aangename samenwerking.  
 
Het boek is een praktijkverhaal van een leidinggevende die 
het beeld van de harmonische samenwerking als bereikbaar 
doel verlaat en werkt met visies, relaties en situaties die 
permanent uit balans blijken te zijn. Ze focust op wat er tussen 
mensen gebeurt als ze elkaar ontmoeten en moeten gaan 
samenwerken.  
 
Ook de format van het boek is persoonlijk en geheel in lijn met 
wat de auteur zelf graag lees in een boek. Tussen de “wollige 
veelheid” staan citaten, kaders met bovendrijvers, visies en 
definities. Ze markeert ze met icoontjes die achteraan nog een 
keer netjes onder elkaar staan. 
 
Het is bedoeld voor iedereen die een inspanning levert om in 
teamverband taakgericht te werken. Leidinggevenden zullen 
hun vakbekwaamheid verhogen en de vitaliteit, de 
performantie en het welbevinden van hun teamleden 
aansterken. 
 

B 



 

 
Psychologos 4/2017 

©2017 BFP-FBP – Alle rechten voorbehouden. Tous droits réservés 

 Publicatie 

3	  

Dit werk bevat geen kant en klaar modellen of stappenplannen 
die succes garanderen, Greet Van Zeir gebruikt het wel als 
insteek om de dialoog te openen en het met anderen te 
hebben over de complexiteit van samenwerking en 
leidinggeven.  
 
GREET VAN ZEIR heeft een jarenlange ervaring als 
leidinggevende en teamcoach.  
Ze is gecertificeerd in algemeen management en 
leiderschaps- en teamontwikkeling vanuit een systeem- en 
communicatietheoretisch perspectief.  
Ze is alumnus van het International Professional Development 
Programme ‘Leading meaningful change’.  
Als zaakvoerder van I-SHIFT, gevestigd in Brugge, is ze 
gespecialiseerd in het begeleiden van moeilijk lopende 
samenwerkingsprocessen in teams en organisaties. 


