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Robert Cialdini : De kracht van timing: Overtuigen op het beslissende 

moment 

De kracht van timing voegt een nieuwe, cruciale dimensie toe aan het 

proces van overtuigen, die ervoor zorgt dat je invloed blijvend is. Het is 

een baanbrekend boek: uniek, fascinerend en waanzinnig praktisch. 

ISBN 9789024404308  /  Boom  / 2018 / 1ste /  320p / pb / €34.50 / vocap 

€26.00 

Meer Info 

  

 

  

Robert Cialdini : Invloed : de zes geheimen van het overtuigen 

Welke mechanismen zorgen ervoor dat jij ja zegt tegen een aanbieding 

waar je eigenlijk niet op zat te wachten? Welke technieken gebruiken 

verkopers en anderen die iets van jou gedaan willen krijgen? En hoe kun jij 

deze technieken zelf ook toepassen? 

ISBN 9789024404728 / Boom /  2016 /   6de  / 305p  / pb  /  €24.95/ nu 

€14.95 

More Info  

  

 

  

Jacqueline de Jong : De kleine Cialdini : Het invloedrijke boek samengevat 

  

'Invloed' van Robert Cialdini is al dertig jaar hét standaardwerk op het 

gebied van overtuigen en beïnvloeden: wereldwijd werden meer dan twee 

miljoen exemplaren verkocht. Op basis van uitgebreid onderzoek komt 

Cialdini daarin tot zes ‘hefbomen’ om mensen mee te overtuigen: 

wederkerigheid, consistentie, sociaal bewijs, sympathie, autoriteit en 

schaarste. 

ISBN 9789047008644 / Business Contact / 2016/ 1ste / 80p /hc / €9.95 / 

vocap €8.95                                                                               Meer Info  

https://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=eea6270326&e=de82c125ad
https://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=cfc25a5305&e=de82c125ad
https://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=5cfc596b69&e=de82c125ad


  

 

  

Joël Aerts : Ontwikkel je leiderschap : 14 krachtige principes voor het 

versnellen van je leiderschapsontwikkeling en dat van je medewerkers 

Leiderschap is geen doel op zich. Het is slechts een middel. Een middel om 

het verschil te maken in je eigen leven, in je organisatie en in de wereld om 

je heen. Daarom is het waardevol om je leiderschap te ontwikkelen. Bij 

jezelf en bij anderen. 

ISBN  9789462762336   /  Vakmedianet /  2018 /  1ste ed/   236p. /  pb /    

€25.00 / vocap €19.95 

Meer Info  

 
 

  

  
 

  

Will Thalheimer : Performance Focused Smile Sheets : A radical 

rethinking of a dangerous art form 

"Performance-Focused Smile Sheets", completely reimagines the smile 

sheet as an essential tool to drive performance improvement. Traditional 

smile sheets (i.e., learner response forms, student reaction forms) don't 

work! Decades of practice shows them to have negligible benefits. 

ISBN 9781941577004 /  Work Learning 

Press /  2016 /  1ste/  166p. /  pb / €28.95 / vocap €26.05 

Meer Info 

 
 

  

 

  

 

  

 

Joost Kampen : Leren interveniëren in verwaarloosde 

organisaties : Lessen uit de geleefde werkelijkheid 

 

Tien jaar werken met het concept van de ‘verwaarloosde organisatie’ heeft 

zoveel cases opgeleverd dat het doorgeven van de lessen uit de geleefde 

werkelijkheid een logische stap is. Leren interveniëren in verwaarloosde 

organisaties is bedoeld als tutorial, om het zelfstandig leren interveniëren in 

verwaarloosde organisaties voor organisatieprofessionals mogelijk te maken. 

  

ISBN 9789462760806 /  Vakmedianet /  2017 /  1ste ed /  400p. /  hc /            

€42.90 / vocap €38.60 

https://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=ef87a13547&e=de82c125ad
https://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=7fe944cd83&e=de82c125ad


Meer info  

  

 

  

Edwin Tuin : Alles draait om verandering : Vooruitgang en 

groei bestuurbaar maken 

 

De huidige aanpak van verandering is niet meer toereikend. Edwin Tuin biedt 

in zijn boek ‘Alles draait om verandering’ inzicht én oplossing. 

Technologische en maatschappelijke ontwikkelingen stellen hoge eisen aan 

organisaties, en vragen om wendbaarheid. Hij benoemt daarin de uitdagingen 

en introduceert vier fundamentele krachten in een organisatie, die als een 

vliegwiel op versnelling en voortdurende verandering werken. 

ISBN  9789047010272 /  Business 

Contact /  2017 /  1ste /  192p. /  pb /  €24.95 / vocap €22.45 

Meer Info  

    

  
 

  

Ives De Saeger : De puberende leider : Over lean, omgaan met 

variatie en onvolwassen organisaties 

'Disruptive innovation' is een term die steeds vaker wordt gebruikt in 

managementmilieus. Het beschrijft hoe kleine opstartbedrijfjes er met weinig 

middelen toch in slagen de gevestigde waarden succesvol te beconcurreren. 

Hoewel disruptie altijd al heeft bestaan, zorgt de technologische vooruitgang 

voor een ongeziene snelheid waarmee start-ups 'disrupteren'. 

ISBN 9789401451666 /  LannooCampus /  2018 /  1ste ed /   312p. /  pb /  €29

.95 / vocap €26.95 

Meer Info  

    

  
 

  

Peter De Prins - Geert Letens - Kurt Verweire : Six Batteries of 

Change : laad je bedrijf op voor verandering 

Six Batteries of Change biedt een verrassend eenvoudig model voor meer 

effectieve verandering. Gebaseerd op het idee van zes batterijen die volledig 

opgeladen moeten zijn om de beste resultaten te bekomen, identificeren de 

auteurs zes punten in organisaties die extra energie verdienen. 

ISBN  97894014471880  / LannooCampus /  2018 /  1ste ed /   302p. /  pb /  €

34.95 / vocap €31.45 

Meer Info  

https://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=c65bfdf32a&e=de82c125ad
https://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=880e735d4d&e=de82c125ad
https://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=df5b1d7995&e=de82c125ad
https://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=554b11c626&e=de82c125ad


     

Dominique Baeyens : Coachen met gezond verstand : de visie 

van een topcoach op leiderschap, samenwerking en 

teamgedrag 

Dominique Baeyens werkte gedurende zijn hele carrière met topteams. Hij 

was binnen het Belgische volleybal een van de pioniers in psychologische 

begeleiding. Zijn jarenlange ervaring leidde tot een specifieke visie op 

leiderschap, samenwerking en teamprocessen. Zijn expertise uit de 

sportwereld is rechtstreeks toepasbaar op de interne werking en de 

teamprocessen in organisaties en bedrijven. 

ISBN 9789022333969  /  Manteau /  2017 /  1ste /   272p. /  pb /  €19.95 / 

vocap €17.95 

Meer Info  

 

https://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=dde406c356&e=de82c125ad

