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De mens lijdt aan een acute vorm van Adventure Defi cit Disorder, en dat is 
een bedreiging voor onze creativiteit en vernieuwing. Het is waanzin om 
steeds hetzelfde te ondernemen en toch andere resultaten te verwachten. 

Maar hoe onderscheid je jezelf vandaag nog als manager? Hoe worden jij 
en je merk een winnaar? Op basis van vijfentwintig jaar ervaring in training 
en coaching brengen Koen Van den Brandt en Roel Van de Wiele hun 
antwoorden, creatieve vondsten en dwarsdenkende opvattingen bij elkaar. 

Zo leren ze je die manager te worden die tegen de stroom in zwemt, 
die de verbanden ziet en net een stap meer zet dan de anderen. 
Want wie boven de grijze massa wil uitsteken, staat beter niet in de file. 

Koen Van den Brandt en Roel Van de Wiele zijn eigenaar van Atlas, 
al decennialang een referentie in de wereld van opleiding en coaching.  
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 Dit boek biedt 176 pagina’s zingeving 
voor je leven of carrière. Voortdurend zet het 
je denkbeelden en ideeën over de wereld op hun 
kop. Time to change your perspective! 

Johan Van der Straeten, CEO Pearle Belgium

 No-nonsense en voeten op de grond: 
dit boek biedt een heldere spiegel en een bron van 
inspiratie om jezelf, je medewerkers, collega’s 
en klanten positieve  energie te geven.
 

Herman Nijns, CEO Randstad Group Belux

 Dit boek biedt ook voor de 
zorgsector en artsen een zuurstofrijke 
kuur, die je b lijer en wijzer maakt.

Maarten Wissels, neurochirurg

 Niemand weet de valkuilen voor 
managers beter en met meer zwier te 
verwoorden dan de auteurs van dit boek. 
Een aanrader!

    Dries Herpoelaert, CEO Zoo Antwerpen / Planckendael



spookrijders staan nooit in de file
don’t limit your challenges,  

challenge your limits!



niet de neuzen, maar wel de voeten in de zelfde richting 
kom uit de sea of sameness



autonoom denken 
belang van nudge 
gebruik de ruimte 

doorsnee is de vijand



blijf niet “kop in kas” staan 
onbescheidenheid



vergelijk niet altijd met anderen 
onderscheidend vermogen 
let op voor zwermdomheid



zoek je hefbomen 
de intelligente luiheid



vergroot jouw actieradius 



wees een context-fluisteraar





een kiezeltje in de schoen doet wonderen 



homo sAPPiens
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