
DE MENSELIJKE MAAT IS EEN MEETLAT WAAR JE JE GEDACHTEN, 
GEVOELENS, GEDRAG EN HANDELEN AAN AF KUNT METEN  
– Mr. Marie José E. Gilsing

Mensen verlangen naar een empathische specialist. Authenticiteit en 
compassie zijn onmisbaar om als professional blijvend succesvol te zijn. Het 
is cruciaal om je persoonlijke kwaliteiten te ontwikkelen of te versterken. 
Want hoe echter het contact is met jezelf, hoe beter de verbinding is met je 
omgeving en anderen.

Mr. Marie-José E. Gilsing ontwikkelde de cirkel van 
empathisch leiderschap, met de boodschap: ‘zorg voor 

elkaar’. Ze legt uit wat het doorlopen van de zeventien 
stappen van de cirkel haar als mens en als advocaat, 
en daarmee haar cliënten heeft gebracht. Het boek 
duidt “nieuw leiderschap” nader, ook in een zoektocht 

naar het medemenselijke antwoord op de toenemende 
polarisatie binnen onze samenleving. Daarmee is het 

boek een oproep om de menselijke maat in je leven en in 
je dienstverlening als professional te brengen. Vertrouwen en de menselijke 
maat zijn met recht de twee nieuwe sleutelwoorden in het regeerakkoord van 
het kabinet Rutte IV.

Het boek is een verrijkend handboek voor rechtenstudenten en professionals 
in de advocatuur, en inspirerend voor ieder mens en dienstverlener daar-
buiten.

 

HULDE AAN DE AUTEUR DIE OP EEN HELDERE WIJZE UITLEGT DAT DE 
MENSELIJKE MAAT IN DE JURIDISCHE ARENA EN IN DE SAMENLEVING DE 
PLEK MOET KRIJGEN DIE HET VERDIENT. DAT EEN DOSSIER MEER IS DAN 
EEN NUMMER EN DAT ACHTER ELKE ZAAK EEN HART KLOPT – Rik Felderhof
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In onze harde wereld waarin we elkaar 
constant de maat nemen is de menselijke 
maat een belangrijk, zo niet hét belang-
rijkste onderdeel van onze samenleving.
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Stap in de cirkel van empathisch leiderschap


