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Je bent directeur van een succesvolle voet-
balclub. Het landskampioenschap van het 
vorige seizoen geeft recht op de prestigi-
euze deelname aan de Champions League. 
De club is zich aan het voorbereiden om 
er een succes van te maken. Als een don-
derslag bij heldere hemel verandert alles in 
korte tijd. De hoofdsponsor en de eigenaar 
van de club gaan failliet. AZ wordt een voet-
balclub in nood. Een organisatie die van de 
ene op de andere dag moet strijden voor 
haar bestaan. Het management wordt ge-
confronteerd met een complexe situatie. 
Een curator van de bank die andere belan-
gen heeft dan voetbal, doemdenkers die 
de ondergang van de club voorspellen, een 
zoektocht naar een nieuwe geldschieter en 
de media die veel aandacht besteden aan 
de club uit Alkmaar.

Een verhaal uit de praktijk. Het managen 
van deze omstandigheden vraagt alle be-
schikbare expertise. De aanpak moet klop-
pen, want anders staat het voortbestaan 

van de club op het spel, met grote gevol-
gen. AZ balanceert een jaar lang tussen 
hoop en vrees. In dit boek beschrijft Toon 
Gerbrands als directeur van AZ zijn ervarin-

gen. Hoe leid je als manager in deze periode 
de onderneming. Hoe vergaar je kennis en 
inzichten om je aan te passen? Hoe creëer 
je toekomstperspectief. Hoe ga je om met 
alle onzekerheid.

Management is in de boeken goed te vol-
gen en te begrijpen. Het wordt echt span-
nend als de gevolgen groot zijn en er meer 
dan honderd banen op de tocht komen te 
staan en alle media het proces volgen. In 
het boek leest u tips uit de harde manage-
mentpraktijk. Het was of slagen of falen. 
Een tussenweg was er niet. Het is een ma-
nagementverhaal, maar ook een boek over 
de voetbalwereld. Maar bovenal is het een 
persoonlijk verhaal uit de praktijk. Het boek 
toont een uitdagende visie met praktische 
tips voor iedereen die een keer te maken 
krijgt met onzekerheid. Een boek voor ie-
dereen dus.
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