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Soort boek/Ziekte/Stijl: 
Covertekst: ‘Over gezondheid en zorg valt veel te verhalen. Dat gebeurt honderduit in 
deze bundel. Over patiënten en patsers, doktoren en dokteren, zusters en zuchters, pillen 
en poeders, kwalen en kwakzalvers, kinds en kinderlijk, wonden en wonderen, domoren 
en doorzetters, geluk en geloof, lijden en leiden. Sommige verhalen zijn levensecht, uit 
het leven gegrepen. Andere zijn wereldvreemd of uit de duim gezogen. Weer andere 
ontroerend of onthutsend, grimmig of grappig. Met flair of een beetje flauw. En soms is 
het van allebei wat. Je kunt er de vergadering mee openen, een patiënt mee opbeuren of 
een tekst mee kleuren. Je kunt er ideeën mee oproepen, de wachtkamer mee 
verlevendigen en zelfs de tijd doden. En of we morgen gezond weer opstaan, is een vraag 
en geen weet. Veel leesplezier, met een glimlach, een lachsalvo, een frons of een traan!’ 
Boek van 96 pagina’s. 
 
Over de schrijver: 
www.swp.com: ‘Willem de Vos (1958) studeerde Theologie in Utrecht. Zijn 
doctoraalscriptie (het Jodendom in beeld, over het onderwijs over het Jodendom) 
werkte hij om tot het boekje ‘Wereldreligies in beeld, over het onderwijs in de 
wereldreligies’, dat in 1984 uitgegeven werd door Meinema Delft. 
 
Hij werkte als leraar Godsdienst/levensbeschouwing. In 1993 werd hij benoemd tot 
rector en na een scholenfusie tot directievoorzitter van een brede scholengemeenschap. 
In 1999 stapte hij over naar BMC, een organisatieadviesbureau voor de publieke sector. 
Hij gaf op interim-basis leiding aan verschillende scholen voor Voortgezet Onderwijs, 
aan een ROC afdeling en aan een Stichting voor openbare bibliotheken. Daarnaast 
bekwaamde hij zich als trainer en coach voor de publieke sector. Hij werkt graag met 
ideeën uit de transactionele analyse, systemisch denken en grouprelations. Vanaf 2007 
gaf hij leiding aan de trainers en coaches van BMC onder de naam ‘Einsteingroep’, 
genoemd naar het boek ‘Einstein en de kunst van het zeilen’. Deze groep organiseert de 
november-conferenties over leidinggeven, in 2013 over het thema ‘Neem de tijd’. 
 
In 2011 schreef hij samen met Marian Timmermans het deel ‘Einstein en de kunst van 
leidinggeven met diepgang’, uitgegeven door SWP in de Einsteinreeks. Sinds begin 2012 
heeft hij bij BMC de rol van Partner op het gebied van Organisatiecultuur. 
Een van zijn hobby’s is het verzamelen, bewerken en vertalen van zeer korte verhalen 
met een moraal. BMC gaf vijf keer honderd verhalen uit als relatiegeschenk (De kortste 
weg, De overkant, Over de brug, Het smalle pad en Hier onderwijst men de jeugd). 
In januari 2012 verscheen zijn verhalenbundel ‘Uit de kunst, honderd verhalen over 
kunstenaars en hun werk’, uitgegeven door Boekscout.nl. Voor het goede doel verscheen 
het boekje ‘Wat weegt een sneeuwvlok, 49 verhalen over verdraagzaamheid en vrede’ 
(www.givat-haviva.nl). 
SWP gaf eind 2012 de bundel verhalen over gezondheid en zorg ‘En morgen gezond weer 
op, honderd verhalen over gezondheid en zorg’ uit.’ 
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