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Fremtidens organisation Frederic Laloux Hent PDF Forlaget skriver: Det opløftende budskab i bogen
Fremtidens organisation har givet genklang hos læsere i hele verden. De har – en samtale ad gangen – gjort
det til et sandt mund til mund fænomen. Bogen har hjulpet med at ændre samtalen fra, hvad der er galt med
dagens form for ledelse til, hvad der er muligt. Den inspirerer tusindvis af organisationer – virksomheder og
non-profit foretagender, skoler og hospitaler – til at indføre radikalt mere sjælfulde og  formålsorienterede
fremgangsmåder. Bogen giver bred genklang, men ikke alle kan afsætte tid til en tætskrevet ledelsesbog på
360 sider. Denne illustrerede udgave formidler hovedtankerne i den oprindelige bog og gengiver mange af

dens historier fra det virkelige liv på en livfuld og engagerende måde. Bliv ikke overrasket, hvis du finder det
svært at lægge bogen fra dig og læser den nærmest i et stræk. Velkommen til samtalen om organisationers

næste udviklingstrin.
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