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Djoerd Hiemstra : Talentenwijzer : 

Talentontwikkelingsprogramma met online test 

Talentenwijzer is een talentontwikkelingsprogramma dat de lezer helpt het 
beste uit zichzelf en uit zijn studie te halen. Docenten en studenten zijn zeer 
te spreken over de methode. Met name de structuur en de verschillende 
mogelijkheden - het assessment, oefeningen, de docentenhandreiking - 
worden hoog gewaardeerd 

ISBN 9789024407149  /  Boom  / 2018 / 2de /  112p / pb / €16.95 / vocap 
€15.25 

Meer Info 

 
 

 

  

  
 

  

Danielle Krekels : Krachtig met KernTalenten : Werk met je 

sterke punten en maak studie- en carrièrekeuzes die 

levenslang bij je passen 

Jongeren maken verkeerde studiekeuzes, burn-out is een groeiend probleem 
en mensen schikken zich in onwijze situaties. Dit hoeft echter niet zo te zijn. 
Met kennis van je karakter én je talenten én je motivatie vermijd je geld-, tijd- 
en energieverlies en maak je positieve en duurzame keuzes. 

ISBN   9789022335260 / Standaard /  2018 /  1ste  / 318p  / pb /  €22.50 / 
vocap €20.25 

More Info  

https://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=f90b90ca39&e=de82c125ad
https://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=8cfcc99c51&e=de82c125ad


  

 

  

Marion Ruijters : Queeste naar goed werk : Over krachtige 

professionals in een lerende organisatie 

  

De 'lerende organisatie' is terug van weggeweest. Steeds meer organisaties 
proberen er vorm aan te geven. Maar waarom verloopt dat vaak zo 
moeizaam? En wat is eraan te doen? Organisaties zoeken naar manieren 
om hun professionals meer ruimte, eigenaarschap en zelfsturing te geven. 
Opgaven worden steeds meer integraal opgepakt en het samenspel neemt 
toe. Van professionals wordt verwacht dat ze voorbij hun eigen discipline 
kijken en in diverse, snel wisselende gezelschappen hun kwaliteiten 
inbrengen. 

ISBN 9789462762497 / Vakmedianet / 2018 / 1ste / 270p / hc / €32.50 / 
vocap €29.25 

Meer Info  

  
 

  

Allard Droste : Semco in de polder : Durf jij de vaste 

structuur los te laten en anders te gaan werken? Het kan 

eenvoudig! 

Is jouw werkomgeving weinig inspirerend? Viert bureaucratie hoogtij? Is 
vergaderen van alledag en worden beslissingen maar moeilijk genomen? 
Werkt ieder voor zich en is het niet duidelijk waar het bedrijf naartoe wil? Is 
controle belangrijker dan ondernemen? 

ISBN 9789024406876  / Boom /  2016 /  1ste ed/   192p. /  pb / €19.95 / 
vocap €17.95 

Meer Info  

  
 

  

Tom Rath : Leiderschap op basis van je sterke punten. 

Sterke leiders, teams & waarom mensen betrokken zijn. 

Inclusief unieke strenghtsfinder'Test 

Bijna een decennium geleden onthulde Gallup de resultaten van een 30-jarig 
onderzoek, dat als gevolg een gesprek over 'sterke punten' liet opwaaien. 
Sindsdien hebben meer dan 3 miljoen mensen de Gallup's StrenghtsFinder-
beoordelingstest gedaan: een test dat de kern vormt van verschillende 
boeken over dit onderwerp. Een van die boeken is de internationale 
bestseller StrengthsFinder 2.0. Een belangrijk vervolg is Leiderschap op 
basis van je sterke punten. 

ISBN 9789000361205  /  Spectrum /  2018 /  1ste/   280p. /  hc / €19.95 / 
vocap €17.95 

Meer Info 

https://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=67be4f6b32&e=de82c125ad
https://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=2447e9d755&e=de82c125ad
https://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=88f7b892f9&e=de82c125ad


  
 

  

 

Herman Van den Broeck - Barney Jordaan : The Agile 

Leader's Scrapbook 

 
In een snel veranderende omgeving is de vraag naar wendbare organisaties 
groter dan ooit. Dit boek onthult het denkkader en de technieken die je 
toelaten om je werkomgeving het nodige aanpassingsvermogen te bieden. 
Het boek zet je aan het denken over de managementlogica die best bij jou en 
je uitdagingen past. 
  

ISBN 9789401447140 / LannooCampus /  2018 /  1ste ed /   200p. /  pb /  €2
4.95 / vocap €22.45 

Meer info  

    

  

 

  

Liv Larsson : Mediation met geweldloze communicatie 

 
Mediation mag zich verheugen in een toenemende belangstelling. Het is 
immers beter om conflicten niet uit te vechten of in de rechtszaal te laten 
belanden, maar om ze samen op te lossen. Maar hoe pak je dat aan? Dit 
boek leert je stap voor stap hoe je een effectieve mediator kunt worden, of je 
nu ouder, leraar, manager, therapeut of vredeswerker bent. 

ISBN   9789047710462 /  Lemniscaat /  2018 /  1ste /   302p. /  pb /  €24.95 / 
vocap €22.45 

Meer Info  

    

  

 

  

Luc Swinnen : Waarom wij vreemdgaan en parachute 

springen : ons onbegrijpelijke brein 

Ongewenst seksueel gedrag, verkeersagressie, pathologisch uitstellen, 
parkeren op de andersvalidenplaats, je break-up delen via de sociale 
media... Rationeel weten mensen soms wel dat iets geen goed idee is, maar 
ze doen het toch. Als wij aangesproken worden op zo'n irrationeel gedrag, 
vluchten we weg of gaan we in de tegenaanval: 'U hoeft mij niet uit te leggen 
wat ik wel of niet mag doen!' 

ISBN  9789461317971 /  Van 
Halewyck /  2018 /  1ste ed /   234p. /  pb /  €21.95 / vocap €19.75 

Meer Info  

https://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=923b2b3845&e=de82c125ad
https://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=dbaa0cd79c&e=de82c125ad
https://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=8012d1b6d6&e=de82c125ad


  
 

  

Thea Bombeek : Hoe overleef ik mijn collega's? Tools voor 

zelfvertrouwen op het werk 

 
Dit boek biedt een concreet stappenplan om getroffen medewerkers de 
verantwoordelijkheid voor hun eigen carrière en leven in handen te laten 
nemen. Vertrekkend van de problematische situatie over moed vatten tot een 
diepgaand besef van je kwaliteiten en je waarde. Een unieke gids voor 
iedereen die wil groeien. 

ISBN  9789401450508    / LannooCampus /  2018 /  1ste ed /   240p. /  pb /   
€24.95 / vocap €22.45 

Meer Info  

 
 

 
  

  

 

  

Bartlema : Handboek leiderschap en persoonlijke 

ontwikkeling 

De vaardigheden en modellen die in dit handboek worden beschreven 
vormen een uitdagende en resultaatgerichte toolkit voor leidinggevenden die 
klaar zijn voor een flinke sprong in hun loopbaan 

ISBN  9789024403110  /  Boom /  2018 /  1ste /   264p. /  pb /  €24.95 / vocap 
€22.45 

Meer Info  

 

https://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=ab60b06fee&e=de82c125ad
https://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=66fd99f8c8&e=de82c125ad

