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Watter beginsels is nodig om die samelewing beide produktief én meer menslik te maak? Bob Buford 
verwoord in Die impak van ’n leier sy gesprekke met Peter Drucker, topverkoper-outeur en bestuurs-
konsultant, en wys hoe hulle saam ontdek het watter berge versit kan word wanneer mense ’n gesamentlike 
visie het. 

 

OOR DIE OUTEUR 
 

Bob Buford is ’n entrepreneur, suksesvolle sakeman en topverkoper-outeur. Hy het aan die 
University of Texas en die Owner Managed Program by Harvard Business School gegradueer. 
Tot in 1999 was Buford voorsitter en hoof uitvoerende beampte van Buford Television, Inc. In 
1984 het Buford die Leadership Network gestig om leiers van innoverende kerke te bedien, en 
later Halftime, om markleiers te dien terwyl hulle van sukses tot sinvolheid reis. Hy is ook die 
stigtersvoorsitter van die Drucker Foundation (nou die Frances Hesselbein Institute) en is stig-

tersvoorsitter en nou emeritus-voorsitter van die adviesraad vir die Drucker Institute. Hy het talle toekennings 
vir leierskap en etiek ontvang. Buford en sy vrou, Linda, woon in Dallas, Texas. Hy het talle toekennings vir 
leierskap en etiek ontvang. Buford en sy vrou, Linda, woon in Dallas, Texas. 

 
UNIEKE VERKOOPPUNTE 
 
- Webtuiste beskikbaar met ondersteuningsmateriaal – www.DRUCKERandME.com 
- Persoonlike gesprekke met ’n groot leier deur topverkoper-outeur saamgebind 
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Wat verg dit om die samelewing meer produktief én 
meer menslik te maak? Peter Drucker, topverkoper-
outeur en bestuurskonsultant, is bekend as die 
vader van moderne bestuur. Sy motivering vir alles 
wat hy professioneel gedoen het, was om ’n bydrae 
te lewer tot die samelewing. 

Bob Buford verwoord sy gesprekke met hierdie 
leermeester in Die impak van ’n leier en kyk na 
temas soos: buitengewoon gewoon, sukses tot sin-
volheid, doelgerigte innovering, die God-vraag en 
red die samelewing. Bob wys ook hoe hy en Peter 
saam ontdek het watter berge versit kan word wan-
neer mense ’n gesamentlike visie het. 

Die webtuiste www.DRUCKERandME.com is ge-
skep as ’n hulpbron om by te dra tot die ervaring van 
Die impak van ’n leier. 
 

Spesifikasies: 

Die impak van ’n leier 
Insiggewende wyshede, lewenslesse 

en inspirasie van Peter Drucker 
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