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Wim Thielemans : Slim interviewen : Welke sollicitant zit 

echt voor je? Schat attitudes van mensen juist in voor een 

beter resultaat 

Het juist inschatten van attitudes vormt de hoeksteen van het rekruterings- 
en coachingsbeleid van de toekomst. Attitudes voorspellen beter of iemand 
zal fitten in een toekomstige job.  
  

ISBN  9789401429368 / LannooCampus /  2015 /  1ste /   192p. /  pb / €24.9
9 / vocap €19.99 

Meer Info 

  
 

  

Margriet Sitskoorn : IK² Je volledig potentieel : Ontwikkel je 

hersenen en bereik je doelen met de EFFECT-methode 

Wil je je niet meer voortdurend laten beïnvloeden door alles wat op je af 
komt en zelf de regie in handen hebben? Ga dan aan de slag met het 
EFFECT-programma. En ontwikkel je brein en daarmee jezelf in de richting 
die JIJ belangrijk vindt. 

ISBN 97894622760356  / Vakmedianet 
/  2015 /  1ste /   284p. /  pb /  €19.95 / vocap €17.95 

Meer Info 

  

 

  

Colman - De Caluwé - Dendooven - Van Landuyt : De 

naakte waarheid over zelfsturing : een handleiding voor 

managers 

  

"De naakte waarheid over zelfsturing" schetst hoe het veranderingsproces 
binnen Wit Gele Kruis Oost-Vlaanderen stap voor stap gerealiseerd werd. 

http://managementbib.us10.list-manage1.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=a204ef0946&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage2.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=e36aef868b&e=de82c125ad


De wetenschappelijke achtergrond van dit boek zorgt ervoor dat algemeen 
directeurs, directieleden, HR managers, bestuurders en 
veranderingsmanagers hun organisatie nu ook zelf kunnen begeleiden in de 
transformatie naar zelfsturing.. 
  

ISBN 9789401433518 / LannooCampus /  2015 /  1ste /   266p. /  pb / 
€24.99 / vocap €22.49 

Meer Info 

  

 

  

Leonie Van Rijn - Annemieke Figee : Groepsdruk : In tien 

stappen naar succesvol teamgedrag 

In "Groepsdruk" geven de auteurs praktische handvatten aan teams en 
managers om tot duurzame gedragsveranderingen te komen. 

ISBN 9789492221049  /  Futuro /  2015 /   1ste /   160p. /  pb / €22.95 
/ vocap €20.65 

Meer Info 

  

 

  

Peter Hinssen : The network always wins : Hoe overleven 

in een onzeker tijdperk 

Wat als markten sneller veranderen dan bedrijven? We bouwen nog altijd 
organisaties als honderd jaar geleden. Bedrijven zijn te gestructureerd, te 
bureaucratisch en daardoor gewoon te traag. 

ISBN / 9789401427258 / LannooCampus /  2015 / 1ste  /  228p. /  pb / 
€29.99 / vocap €26.99 

Meer Info 

  
 

  

Jan Kuipers - Ben Tiggelaar : De kleine Covey : In 7 

stappen naar meer, energie, plezier en geluk 

 
"De zeven eigenschappen" is al 25 jaar een klassieker. Het is het perfecte 
boek voor mensen die meer sturing aan hun leven willen geven. "De zeven 
eigenschappen" vormen een complete aanpak om te leven naar de principes 
die voor jou belangrijk zijn - of je nu betere keuzes wilt maken, jezelf en 
anderen beter wilt begrijpen of weerbaarder wilt worden in deze hectische 
tijden.. 

ISBN 978904700903  /  Business Contact  /  2015 /  1ste /   80p. /  hc 
/  €9.99 

Meer Info 

http://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=b66fcd83c9&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=742a649f62&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=c4089b4e7a&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=bc42690309&e=de82c125ad


  
 

  

Toos Van Huigevoort - Gea Koren : Narratief Coachen : De 

kracht van het zelfverhaal 

Dit boek gaat over narratieve coaching, waarbij veel aandacht besteed wordt 
aan de Zelfkennis Methode@. Het helpt coachees op een nieuwe manier te 
kijken naar zichzelf, de omgeving en hun problemen en geeft professioneel 
begeleiders handreikingen op weg naar narratief vakmanschap.. 

ISBN  9789024403547 
/  Boom/Nelissen /  2015 /   1ste  /  176p. /  pb /  €22.50 / vocap €20.25 

Meer Info 

  
 

  

Rozemarijn Dols : Houston : we've got a problem : 

Leiderschapslessen uit films 

  

Doorgewinterde en minder ervaren leidinggevenden krijgen met dit boek een 
nieuw perspectief op leiderschapsstijlen. Films en series geven een 
verrassende kijk op wat zich op de werkvloer afspeelt.  
  

ISBN 9789024403868 / Boom/Nelissen / 2015 / 1ste / 180p. /  pb / €22.50 
/ vocap  €20.25 

Meer Info 

  
 

  

Martijn Aslander - Erwin Witteveen : Nooit af : Een nieuwe 

kijk op de fundamenten van ons leven : werk, school, zorg, 

overheid en management 

Nieuwe technologieën, vormen van samenwerken en verdienmodellen: de 
kranten staan er bol van. De veranderingen gaan nu zo snel dat onze 
organisaties en werkvormen, die nog gericht zijn op het vinden van langdurig 
werkende oplossingen, steeds vaker vastlopen. 

ISBN 9789047009139 / Business Contact / 2015 / 1ste / 384p / hc / 
€24.99/ vocap  €22.49 

Meer Info 

  

 

  

Erik de Haan - Anthony Kasozi : De schaduwkant van 

leiderschap. Herkennen en vermijden van hoogmoed, 

ontsporing en excessen 

http://managementbib.us10.list-manage1.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=601d0d83ea&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage1.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=8ca15d8737&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=aa8c4595ff&e=de82c125ad


 

  

Leiderschap in de 21e eeuw is een vak apart. Een vak met veel risico's en 
kansen. Ondernemen en leidinggeven betekent vandaag de dag dat de 
manager zich blootstelt aan razendsnelle ontwikkelingen en felle 
concurrentie. 

ISBN 9789023253419 / Van Gorcum / 2015 / 1ste / 344p / pb / € 39.95 
/ vocap €35.95 

Meer Info 

  
 

  

Jaap Boonstra : Leiders in cultuurverandering : Een 

praktische gids voor strategische en culturele 

veranderingen in organisaties 

Cultuurverandering raakt de reden van bestaan van organisaties, de 
maatschappelijke betekenis en de klantwaarde. Dit boek biedt leiders en 
managers in bedrijven, adviseurs en studenten voorbeelden, inzichten en 
inspiraties om succesvol te werken aan cultuurveranderingen. 

ISBN  9789023252337 / Van Gorcum / 2015 / 3de / 320p / pb / €25.00 
/ vocap €22.50 

Meer Info  

  

 

  

Luc Swinnen : geef burn-out geen kans : 100 manieren om 

uit de knoop te raken 

"100 manieren om uit de knoop te raken" is geen klaagzang over de 
moderne problemen, maar een positief en praktisch boek dat de nadruk legt 
op de oorzaken en de preventie van burn-out. 

ISBN 9789059085824 / Davidsfonds / 2015 / 192p / pb / € 19.99 / vocap 
17.99€ 

Meer Info 

 

http://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=da9100307e&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage1.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=a767396e1f&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage1.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=a767396e1f&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=e3ad30efd9&e=de82c125ad

