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Het

Michaël van Leijen

ambitie.boek over

‘had ik dit maar 
eerder geweten’ 

Interviews met:

Ambite. Wat  is  dat eigenlijk? Wat  kun  je  er  mee?  En vooral: Hoe ontwikkel je het bij jezelf 
en anderen? 

In dit  boek word je  op  eenvoudige  wijze  meegenomen  in  de  wereld  van  ambitie. Het 
beschrijft twaalf  ambitieversnellers en vertaalt deze naar concrete tips die je gelijk in de 
praktijk kunt brengen. Hierdoor kom je snel tot de kern en kan je direct aan de slag! 

Het leert je hoe jij je ambities bepaalt, behaalt en versnelt. Naast theorie en tips vertellen 
twaalf BN-ers over hun weg naar succes en hoe zij hun ambities hebben bereikt. 

Dit boek is een must-read voor iedereen die iets (meer) wil met zijn of haar ambitie!

Michaël van Leijen is de bedenker en ontwikkelaar 
van De Ambitiemonitor en één van de oprichters van 
het Ambitiehuis. Hij studeerde af aan de Universiteit 
op het onderwerp (persoonlijk) leiderschap. Door 
zijn jarenlange ervaring in alle branches weet hij als 
geen ander wat ambitie en vooral het versnellen 
ervan voor jou en je team kan betekenen. Als rasechte 
Langedijker houdt hij van nuchtere en praktisch 
toepasbare zaken. Daarnaast neemt hij een flinke 
dosis humor mee in zijn trainingen

“Een plezierig managementboek 
met inhoud dat praktisch en 
eigentijds is. Van Leijen laat zien dat 
managementliteratuur niet alleen 
leerzaam maar ook leuk kan zijn. Een 
abstract begrip als ambitie wordt 
vertaald naar heldere doelen voor 
lezers die op zoek zijn naar groei en 
succes.”

Gyuri Vergouw
Hoofdredacteur ManagementSite, 
organisatieadviseur en auteur van o.m. 
“De Strafschop” en “Het dodo-effect”.

“Als topsportbegeleider werk ik 
dagelijks aan het bereiken van ambities. 
Ik weet hoe belangrijk het is om zaken 
concreet en praktisch te maken. Michaël 
van Leijen is er in dit boek uitstekend 
in geslaagd. Mooi dat hij ambitie vanuit 
een breed perspectief bespreekt. Een 
aanrader voor iedereen die anderen 
helpt in hun talentontwikkeling!”

Bart Heuvingh
Sportpsycholoog/Bewegingswetenschapper, 
topsportbegeleider bij AZ en schrijver van het 
boek “Talent van morgen”.

© Keesnan Dogger Fotografie
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