
 
 
 
(2012) Leiderschap onder vuur - Majoor Marco Kroon, drager van de Militaire Willems- Orde  
 
Marco Kroon heeft bewezen als leider ingrijpende en verantwoorde beslissingen te kunnen nemen. In 
'Leiderschap onder vuur' deelt hij de inzichten die hieraan ten grondslag liggen.  
 
Dagelijks stelt het leven de leider op de proef. En de leider beslist, soms letterlijk, over leven en dood. Zijn of haar 
strategieën, inzichten, ingevingen en beslissingen bepalen het succes of falen van een onderneming. Dit geldt 
zeker in het geval van Marco Kroon, die als Kapitein tijdens een groot aantal internationale missies onder de 
zwaarst denkbare omstandigheden als leider opereerde.  
 
In Leiderschap onder vuur deelt Marco Kroon voor het eerst zijn overtuigingen omtrent leiderschap. Het zijn 
persoonlijke, in de praktijk beproefde leiderslessen die voor iedereen, als leider en als mens, toepasbaar kunnen 
zijn.  
 
Majoor Marco Kroon ( Den Bosch, 15 juli 1970) , is drager van de Militaire Willems- Orde, de oudste en hoogste 
Nederlandse ridderorde. De orde werd op 30 april 1815 ingesteld door koning Willem I en is genoemd naar 
Willem met de Hoorn, de eerste prins van Oranje. De onderscheiding is hem toegekend wegens moed, beleid en 
trouw als commandant van een peloton van het Korps Commandotroepen in Afghanistan, in 2006. Hij ontving de 
onderscheiding op 29 mei 2009 voor zijn optreden als leider, als militair en als mens tijdens verschillende, uiterst 
moeilijke missies.  
 
Recensie Lkol bd. E. Westerhuis 
 
Op 29 mei 2009 ontving kapitein Marco Kroon uit handen van koningin Beatrix de hoogste militaire 
onderscheiding van ons land, de Militaire Willems Orde. Hij ontving deze onderscheiding voor zijn optreden als 
pelotonscommandant van het Korps Commando-troepen in Afghanistan in 2006. En niet voor een enkele actie 
maar voor zijn optreden als leider, als militair en als mens tijdens de gehele missie.  
Van Marco Kroon is ook de uitspraak 'Iedere leider moet eerst leren dienen'. In dit boek gaat hij in op goed en 
effectief militair leiderschap en maakt hij de lezer deelgenoot van zijn unieke persoonlijke ervaringen en geeft hij 
deze 'lessons learned' door als inspirerende adviezen voor jonge professionals. Hij behandelt facetten als actie 
en effect, houding en karakter, overdracht en invloed, reflectie, kennis en kunde. Het zijn niet alleen harde lessen 
uit de praktijk, maar ze laten ook zien waartoe leiders en mensen in staat zijn onder moeilijke omstandigheden.  
 
Voor jonge (onder)officieren is dit boek een must. Het boek geeft tevens de personalia van Marco Kroon, RMWO, 
en een overzicht van de missies waaraan hij heeft deelgenomen en de toespraak van H.M. de Koningin tijdens de 
uitreiking van de onderscheiding. Geïllustreerd met kleurenfoto's uit het archief van de auteur. 


