
 

Welkom bij de maandelijkse 
nieuwsbrief van 
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Joost Callens : De kwetsbare leider : Over persoonlijke 

ontwikkeling en leiderschap 

Joost Callens vertelt hoe hij zijn bedrijf Durabrik samen met zijn 
medewerkers transformeerde volgens zijn visie: 'Ga steeds stroomopwaarts 
op zoek naar de kern van jezelf en bewandel de weg van je dromen'. 
  

ISBN 9789401426473 / LannooCampus /  2015 /   1ste /   304p. /  pb / €29.9
9 / vocap €23.99 

Meer Info 
l 

     

Louis Cauffman : Oplossingsgerichte positieve 

psychologie in actie 

Dit boek biedt een kijk achter de coulissen van de wetenschappelijke 
ontwikkelingen waarop oplossingsgericht denken en werken teruggrijpt. Het 
bevat een krachtige cocktail van positieve psychologie in actie, 
oplossingsgerichte interventies, linguïstische spitstechnologie, 
zwermintelligentie, de wetenschap van Priming en de evidence-based 
werkzaamheid van de non-specifieke factoren. 

ISBN 9789059315952  / Boom/Lemma /  2010 /  1ste /   280p. /  pb /  €30.50 
/ vocap €27.45 

Meer Info 

  

 

  

Japke Bouma : Survivalgids voor de kantoorjungle 

Japke Bouma is onze gids in het universum waar velen van ons hun 
dagelijks leven slijten: het kantoor. Ze leert ons hoe je omgaat met de snelle 
jongens van sales, de nerds van automatisering, de drammerige baas en die 

http://managementbib.us10.list-manage1.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=ccad0f89f6&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage1.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=d56bcedaac&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=fddb27a74c&e=de82c125ad


indrukwekkende collega tegen wie je niets durft te zeggen. 
  

ISBN 9789400404113 /  Thomas Rap /  2015 /  1ste /   272p. /  pb / €19.90 
/ vocap €17.90 

Meer Info 

  

 

  

Chris Van Dam : Coachen naar verandering 

Coachen naar verandering is een praktisch boek voor de personal coach, de 
teamcoach en de coachende hulpverlener. Niet alleen professionele 
coaches, maar ook hulpverleners, opvoeders en leerkrachten die een meer 
coachende houding aannemen, ervaren dit boek als verrijkend en 
inspirerend. 

ISBN 9789400006676  /  Intersentia /  2015 /   1ste /   166p. /  pb / €24.00 
/ vocap €21.60 

Meer Info 

  

 

  

Jef Clement : Inspirerend Coachen : De kunst van 

dynamisch en uitdagend communiceren 

Eenvoud en diepgang: daarmee laat de nieuwe editie van dit succesboek 
over coaching zich het beste samenvatten. Jef Clement beschrijft een 
werkmodel voor coaching met een heldere systematiek en structuur. 

ISBN / 9789401429306 / LannooCampus /  2015 /   2de  /   160p. /  hc / 
€24.99 / vocap €22.49 

Meer Info 

  

 

  

Arend Ardon : Ontketen vernieuwing! Blokkades 

wegnemen en beweging creëren 

Ontketenen is loskomen uit vastgeroeste werkwijzen; ontketenen is energie 
en creativiteit op gang brengen én houden. 'Ontketen vernieuwing!' is een 
gedegen, in de praktijk geteste benadering voor het creëren van beweging in 
grote en kleine organisaties. 

ISBN 9789047008934 /  Business Contact  /  2015 /  1ste /   224p. /  pb 
/  €22.50/ vocap €20.25 

Meer Info 

http://managementbib.us10.list-manage1.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=2347fe0b98&e=de82c125ad
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Bart Flos : De kenniskermis : overleven in een zee van 

informatie 

We worden overspoeld door kennis! Uit duizenden managementboeken, 
workshops en trainingen weten we alles over leiden en managen, innoveren 
en inspireren, veranderen en verduurzamen. Maar onze organisaties zijn bij 
lange na niet succesvol, onze verandertrajecten mislukken voortdurend en 
onze medewerkers zijn chronisch chagrijnig. 

ISBN  9789461261441 /  Haystack /  2015 /   1ste /  224p. /  pb /  €19.95 
/ vocap €17.95 

Meer Info 

  
 

  

Jurjen Van der Helden - Harold Bekkering : De lerende 

mens 

Leren is de manier om je leven te verrijken. De maatschappij verwacht dat 
we bezig zijn met lifelong learning, oftewel een leven lang leren, en dat is 
ook wat we zelf willen. Maar hoe leert de mens eigenlijk en past de inrichting 
van het huidige onderwijsstelsel daar wel bij? Over dat onderwerp gaat De 
lerende mens. 

ISBN 9789089536495 / Boom /  2015 /  1ste /   256p. /  hc / €24.50 
/ vocap  €22.05 

Meer Info 

  

 

  

Marenthe de Bruijne - Sigrid van Iersel : Lenig Denken : 

Technieken voor creatieve denkkracht 

Hoe maak je je werk inspirerender en je leven leuker? Door je hersens 
flexibeler te gebruiken, waardoor je creatiever wordt! Gelukkig is creatief 
denken geen mysterieuze gave of een bijzonder talent: iedereen heeft de 
capaciteiten ervoor al in huis. Lenig denken biedt de gereedschappen om 
die capaciteiten verder te ontwikkelen en beter te benutten 

ISBN 9789462960190 / AnderZ / 2015 / 1ste / 176p / hc / €22.50 / vocap 
€20.25 

Meer Info 

http://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=32871754fe&e=de82c125ad
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Maarten De Gendt : Opgebrand 

Maarten is opgebrand, hij heeft een burn-out en moet enkele maanden 
thuisblijven. In Opgebrand doet hij verslag van hoe hij worstelt met zijn burn-
out. Hij vertelt over zijn zoektocht naar rust, naar zichzelf, naar een manier 
om met het werk en het leven om te gaan. 

ISBN 9789059085534 / Davidsfonds / 2014 / 1ste / 112p / pb / € 18.50 
/ vocap €16.65 

Meer Info 

  
 

  

Busard - Geerts : Omdat > ik < het zeg en andere 

tegendraadse prikkels voor managers 

Er zijn hele bibliotheken volgeschreven met theorieën over leiderschap, 
recepten voor succesvol management, bouwstenen voor high performance 
en eigenschappen voor inspirerende leiders. De auteurs van 'Omdat ik het 
zeg', allen ervaren trainers/consultants op het gebied van Leiderschap & 
Organisatieontwikkeling bij Schouten & Nelissen, geloven echter helemaal 
niet in managementrecepten. 

ISBN  9789462720190  / Thema / 2015 / 1ste / 120p / pb / € 19.95 / vocap € 
17.95 

Meer Info 

 

http://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=2207f3f4b8&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage2.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=ec8a5c0146&e=de82c125ad

