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Luc Elen : Interne Communicatie : een 

inleiding 

Zet mensen bij elkaar om over hun bedrijf te praten. 
Vrij snel gaat het over SAMENWERKEN en 
COMMUNICEREN. Als interne communicatie geen 
structuur heeft, loopt het snel mis. Interne 
communicatie kan je altijd verbeteren. Door via een 
structuur te weten welke interne communicatie nodig 
is om een project, een doel te realiseren; zal het 
samenwerken en het eindresultaat altijd verbeteren. 

ISBN  9789402237078  /  boek-
scout  / 2017 / 1ste /  194p / pb / €19.95 / vocap 
€16.96 

Meer Info 

  

 

  

Tom Rath : Strenghts Finder 2.0 from 

Gallup and Tom Rath : Discover your 

CliftonStrenghts 

To help people uncover their talents, Gallup 
introduced the first version of its online assessment, 
StrengthsFinder, in 2001 which ignited a global 
conversation and helped millions to discover their top 
five talents. 

ISBN 9781595620156  / Gallup 
Press /  2017  /   1ste  / 170  /  hc /  €35.95 / vocap 
€32.35 

More Info  

 

 

  

https://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=b136cec61f&e=de82c125ad
https://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=8aaf19e5b0&e=de82c125ad


  

 

  

Jacques Soonius : Communicatie in de 

gezondheidszorg : Gespreksvormen bij 

begeleiden en vaardigheden voor 

collegiale samenwerking 

  

De hulpverlener als communicator, samenwerker en 
organisator heeft meer aandacht gekregen bij de 
invoering van het competentiemodel CanMEDS voor 
(para)medische- en psychosociale opleidingen. 
Communiceren met de patiënt en het vermogen om in 
teamverband te werken worden eindelijk gelijkwaardig 
gesteld aan technische competenties. 

ISBN 9789024409587 / Boom / 2017/ 3de / 180p / pb / 
€27.50 / vocap €24.75 

Meer Info  

  

 

  

Yves Van Nuland : Aspecten van 

leiderschap en bedrijfscultuur 

Velen zullen akkoord gaan dat een consistent 
veiligheidsbeleid meer dan nuttig is. Maar … dit in de 
praktijk brengen, is niet altijd vanzelfsprekend. Hoe 
komt het dat we na 50 jaar ervaring in het ontwikkelen 
van een veiligheidsbeleid en -tools nog bij vele 
ondernemingen een te hoog aantal ongevallen 
registreren? 
  

ISBN  9789046591451  / Kluwer / 2017 / 1ste / 138p 
/ pb / €89.00 /vocap €80.90 

Meer Info  

  

 

  

Margie Meacham : Brain Matters : How to help 

anyone learn anything using neuroscience 

The human race is embarking on a great adventure; we are 
discovering how the brain works by watching it in the very act 
of cognition. Neuroscientists are starting to unlock the code 
that makes the brain works 

ISBN  9781508722137  / Createspace / 2016 / 1ste / 146p 
/ pb / €19.95 / vocap €17.95 

Meer Info 

https://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=4e4746c050&e=de82c125ad
https://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=04c296a5ea&e=de82c125ad
https://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=f61c81d625&e=de82c125ad


  

 

  

 

Barbara Torfs : Beweging werkt : Sleutels voor 

een duurzaam bewegingsbeleid op de 

werkvloer 

Actief inzetten op een gezonde levensstijl van medewerkers 
rendeert. Meer bewegen op de werkvloer zorgt immers voor 
geluk, meer werkplezier en een hechte teamspirit. En dat 
vertaalt zich positief in de uitstraling van het bedrijf. Barbara 
Torfs geeft je tien sleutels mee om een duurzaam 
gezondheid- en bewegingsbeleid te ontwikkelen. 
  

ISBN 9789463370745 / Pelckmans Pro / 2017/ 1ste / 200p 
/ pb / €29.95 / vocap €26.95 

Meer Info  

  
 

  

Anseel - Ducheyne - Vander Sijpe - Vossaert : 

Personaliseren van werk : Mythes en feiten 

 
Dit boek is een uitnodiging voor elke bedrijfsleider en HR-
verantwoordelijke om ‘werk’ veel persoonlijker in te vullen. De 
nieuwe wereld van werk gaat over i-deals, jobcrafting, tijds- 
en plaatsonafhankelijk werken, anders feedback geven en 
verlonen, anders leren en een ander soort loopbanen. 

ISBN  9789463442244   / Acco / 2017 / 1ste / 150p / pb / 
€24.90 / vocap €22.41 

Meer Info  

  

 

  

Kenneth Blanchard - Claire Diaz-Ortiz : De One 

Minute Mentor : Mentoring als geheim 

ingrediënt voor succes 

De ultieme gids voor het realiseren van ijzersterke 
mentorrelaties. Hoewel de meeste mensen een positief beeld 
hebben bij mentoring, weet bijna niemand hoe het precies 
werkt en waar je überhaupt een mentor vandaan haalt. 

ISBN 9789024406692 / Boom / 2017 / 1ste / 112p / pb / 
€17.99 / vocap €16.19 

Meer Info  

  

https://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=80c50d3c8d&e=de82c125ad
https://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=29817f39cc&e=de82c125ad
https://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=201e4d7992&e=de82c125ad


    

  

 

  

Bart Groothuis : Het is grijs en schijt op je kop : De impact 

van zeemeeuwmanagement en nog 39 foute 

managementstijlen op jouw organisatie 

Heb jij ook zo'n last van je manager? Van de zeemeeuwmanager bijvoorbeeld, 
die schreeuwend aan komt vliegen op jouw afdeling, je opzadelt met zijn shit 
en vertrekt zonder te helpen? Veel managers zijn ronduit slechte bazen. 

ISBN 9789461262394   / Haystack / 2017 / 224p / pb / €16.50 / vocap €14.85 

Meer Info  

 

https://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=463aa38a2d&e=de82c125ad

