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Frank Van Massenhove : Zijn er nog managers nodig? 

Op basis van zijn eigen ervaringen beschrijft topmanager Frank Van 
Massenhove zowel de dagelijkse realiteit als de ruimere wereld van onze 
moderne organisaties. Van de FOD Sociale Zekerheid tot onze jobs in de 
toekomst, van maandelijks verhuizen op kantoor tot een genetwerkte 
overheid. 

ISBN  9789401433440 /  LannooCampus /  2016 / 1ste /  196p 
/ pb / €24.95 / vocap €19.95 
managementbib.com Boek van de maand november 2016 :  -20% 

Meer Info 

  

 

  

Annemarie van der Meer - Marianne van der Pool : De 11 

coach competenties in woord en beeld : Gids voor de 

professionele coach 

Dit is hét boek voor coaches die hun vak professioneel ter hand willen 
nemen. Centraal staan de kerncompetenties voor coaches, de gouden 
standaard uitgewerkt door de International Coach Federation (ICF). Deze 
competenties worden per hoofdstuk als leerroute aangeboden, waarin 
state-of-the-art coachtheorie wordt verwerkt en kunde en zelfinzicht worden 
vergroot. Filmbeelden op de begeleidende website demonstreren de 
competenties. 

ISBN  9789024403578 / Boom /  2016  /   1ste  /  196p. /  pb /  €28.50 / 
vocap €25.65 

Meer Info  

http://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=79f51293b7&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage1.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=bcb8f09e65&e=de82c125ad


  

 

  

Fredric Laloux : Reinventing Organizations 

:  Geïllustreerde editie 

  

Reinventing Organizations groeide sinds zijn verschijnen razendsnel uit tot 
dé referentie in managementboeken. Een referentiewerk waar steeds weer 
over wordt gesproken. Maar met zijn bijna 400 pagina’s is het boek een turf 
die je niet zomaar snel verwerkt. Deze ‘kleine Laloux’ biedt de oplossing: je 
vindt er de basisprincipes van het boek terug, extra toegankelijk en 
verduidelijkt door de vele illustraties. Zo krijg je snel een goed beeld van 
deze baanbrekende managementfilosofie. 

ISBN  97890823477151 / LannooCampus / 2016 / 1ste / 
170p. / pb / €29.95 / vocap €26.95 

Meer Info 

  

 

  

Anne de Jong : No-Nonsense Coaching : Zelfverzekerd en 

effectief coachen 

Mensen willen helpen maakt je nog geen goede coach. Hoe je dat wel 
wordt, maakt No-nonsense coaching duidelijk. Sterker: met dit praktische 
en heldere boek word je in vijf stappen een goede coach. De startende 
coach leert wat je doet als je coacht en hoe je het doet. 

ISBN 9789024404438 / Boom / 2016 / 1ste / 180p / pb / €22.50 / vocap 
€20.25 

Meer Info 

  
 

  

Roeland Broeckaert : Dienend Leiding Geven : Zacht voor 

Mensen Hard voor Resultaten 

Dienend leidinggeven biedt een heldere en werkbare methode om mee aan 
de slag te gaan, met het natuurlijke leiderschap binnen de wolvenroedel als 
inspiratiebron. Geen hoogdravende modellen, maar bruikbare guidelines 
die hard zijn voor resultaten, maar zacht voor mensen. 

ISBN  97894014381000 / LannooCampus / 2016 / 2de / 232p / pb / €24.95 
/ vocap €22.45 

Meer Info 

http://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=1d2dd33920&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=e676d55f57&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=cd3171cb4c&e=de82c125ad


  

 

  

 

Joris Merks Benjaminsen : Digitale denkers aan het werk : 

Wat de internetgeneratie moet weten om te overleven en 

floreren in elke organisatie 

Digitale denkers aan het werk is een boek voor jonge professionals van 
generatie Y, grofweg geboren tussen 1980 en 2000. Deze ‘millennials’ 
hebben andere werkwijzen dan vorige generaties, zijn wars van 
kantoorpolitieke spelletjes en kennen geen wereld zonder internet. Joris 
Merks-Benjaminsen toont hoe zij hun kennis en mentaliteit kunnen inzetten 
voor de organisaties waar zij werken, maar ook voor hun persoonlijke 
doelen en idealen. 
  

ISBN  9789462761346 / Vakmedianet / 2016 / 1ste / 217p / pb / €19.50 / 
vocap €17.55 

Meer Info 

     

Berthold Gunster : Ja : Omdenken als levenshouding 

In "Ja : Omdenken als levenshouding" gaat Berthold Gunster op zoek naar 
de kracht van ja zeggen. Het staat vol verhalen, anekdotes, 
wetenschappelijk onderzoek, uitspraken en inzichten over omdenken als 
levenshouding. 

ISBN  9789400508101  / Bruna / 2016 / 1ste / 288p / hc / €19.95 / vocap 
€17.95 

Meer Info 

  

 

  

Tania de Winne : Van Hoofdkwartier naar Hartkwartier : 

Leven leiden vanuit het hart 

 
Dit is een gids om oneindige mogelijkheden en transformatie te genereren 
voor jou, je bedrijf en de wereld. 
  

ISBN  9789402149791 / Bravenewbooks / 2016 / 1ste / 244p / pb / €22.50 / 
vocap €20.25 

Meer Info 

    

http://managementbib.us10.list-manage1.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=f7f3f1d7dc&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage1.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=ee40e2d5ea&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=75bf9e4055&e=de82c125ad


  

 

  

Gijs Jansen : De vonk van verbinding 

De Vonk van Verbinding gaat over erkenning, liefde en compassie. Als je 
van jezelf mag zijn wie je bent, open je je armen voor de mensen om je 
heen. Laat je meevoeren door deze ultieme ervaring van verbondenheid en 
je zult je nooit meer alleen voelen 

ISBN 9789462720688 / Thema / 2016 / 1ste / 120p / pb / €17.95 / vocap 
€16.15 

Meer Info 

  

 

  

Aty Boers : Coachingskalender 2017 - Inclusief gratis 

digitale kalender & App. 

Ook in 2017 biedt de coachingsskalender dagelijks een uitspraak die je in 
beweging zet. Achter op elk blaadje staan verrassende zienswijzen, 
creatieve opdrachten, speelse reflecties en inspirerende verhalen. 

ISBN  9789024404001   / Boom / 2016 / 1ste / 356p / pb / €15.00 / vocap 
€13.50 

Meer Info 

  

 

  

Inspiratiekalender 2017 : De wijsheden van Stephen 

Covey, Daniel Pink, Simon Sinek ... 

De 'Inspiratiekalender 2017' biedt de lezer elke dag een moment van rust, 
inzicht of creativiteit. Terwijl de wereld alsmaar sneller verandert en zelfs 
het werk geen vaste zekerheid meer biedt, hebben wij toch onverminderd 
behoefte aan een goede basis, duurzame relaties, rust en balans. 

ISBN 9789047009436 / Business Contact / 2016 / / 356p / pb  / €14.99 / 
vocap €13.49 

Meer Info 

 

http://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=9e53e3353e&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=d66af103b6&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage1.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=df31f34ae6&e=de82c125ad

