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Ivo Brughmans : Paradoxaal Leiderschap : Soepel 

schakelen tussen tegenpolen  

"Paradoxaal leiderschap" gaat over het benutten van tegenpolen, over 
keuzes maken die recht doen aan beide kanten van de medaille. 'En/en-
denken' is geen cliché, maar een praktische, professionele vaardigheid. 
Investeren of besparen? Diversifiëren of terug naar de kern? Erbovenop 
zitten of de ruimte geven? Gaandeweg veranderen of met een masterplan? 
Korte termijn of lange termijn? 

ISBN 9789058754479  /  Boom /  2016 / 1ste /  192p / pb / €24.95 
VOCAP Boek van de maand oktober 2016  €24.95 - 20% vocap €19.96 

Meer Info 

     

Raf Stevens : Sterke Verhalen Sterke Leiders : 5 

krachtlijnen om als leider het verschil te maken met een 

verhaal 

In 'Sterke Verhalen, Sterke Leiders' geeft Raf Stevens aan dat storytelling 
het instrument bij uitstek is voor de leiders van de 21ste eeuw. Niet voor 
niets noemden de gezaghebbende magazines Harvard Business Review 
en Entrepreneur storytelling de belangrijkste eigenschap van hedendaagse 
managers. 

ISBN 9789491803130  / Compact 
Publishing /  2016  /   1ste  /  148p. /  pb /  €19.90 / vocap €17.91 

Meer Info  

 

 

  

http://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=2de84a969e&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=d93f7c75e7&e=de82c125ad


  
 

  

An Baert : Van Binnenuit : Vijf stappen naar versnelde en 

duurzame groei 

  

Een sterk bedrijf verandert en evolueert voortdurend. Mensen daarentegen 
vinden verandering bedreigend. Daardoor staan ze de noodzakelijke 
processen in de weg. Een organisatie moet dat consistent van binnenuit 
aanpakken, vooraleer de problemen naar buiten gaan etteren. 

ISBN 9789492179203 / Paris Books / 2016 / 1ste / 165p. /  pb / €25.00 

Meer Info 

  

 

  

Adriaan Hoogendijk : Bezielend Coachen : Fundamenteel, 

compleet, toegankelijk 

Coaching voldoet aan de behoefte van mensen in alle lagen van een 
organisatie om actief te werken aan verandering die ook verbetering is. 
Maar om de vitaliteit van mens en organisatie te bevorderen, is coaching 
met diepgang en met oog voor grondhoudingen en ontwikkelingsprocessen 
essentieel. Hoogendijk is de expert op dit gebied. 

ISBN 9789047009689 / Business Contact / 2016 / 1ste / 288p / pb / €24.95 
/ vocap €22.45 

Meer Info 

  

 

  

Schering - Simons - Besiaux : Mensenorganisaties : 25 

evoluties onder de loep : Weet wat er speelt bij strategisch 

HRD 

Op basis van 25 evoluties en een wetenschappelijke blik geven de auteurs 
je tips en tricks om veranderingen in je voordeel te laten werken. De 
evoluties in dit boek zorgen ervoor dat jij als individu en de organisatie 
waarin je werkt, mee blijven gaan in de tijd. Iedere evolutie biedt een nieuw 
perspectief. Vandaag is anders dan morgen en dit boek zorgt ervoor dat je 
de geschiedenis van de beweging kent, weet waar we nu staan en wat dit 
te bieden heeft voor de toekomst. 

ISBN 9789462720701 / Thema / 2016 / 1ste / 204p / hc / €42.50 / vocap 
€38.25 

Meer Info 

http://managementbib.us10.list-manage1.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=fd931e57c6&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=aa7c8d5a53&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=9139c9c2d3&e=de82c125ad


  
 

  

 

Jack Van Minden : Listig in lastige situaties : Verbluffende 

Resultaten behalen met Tact en Diplomatie (Inclusief Tact 

& Diplomatie Test) 

Diplomatie is te verkiezen boven oorlog, tact boven botheid. Er zomaar iets 
uit flappen, op of buiten het werk, is zelden verstandig, of je nu gelijk hebt 
of niet. Zelfs al weet je dat je gelijk hebt, de ander daarvan te overtuigen, is 
vaak een hele klus. Met een portie tact en de inzet van diplomatieke 
middelen slijp je de scherpe kanten weg en neem je mensen voor je in. Dat 
leidt tot de beoogde resultaten, die ook nog eens beter beklijven. 
  

ISBN  9789024404452 / Boom / 2016 / 1ste / 208p / hc / €22.50 / vocap 
€20.25 

Meer Info 

  

 

  

Jeroen Busscher : Aanstekelijk veranderen : Sturen 

zonder te dwingen 

Professionals worden steeds minder beïnvloed door hun leidinggevenden, 
maar steeds meer door hun collega’s. Dit kunnen we gebruiken, door 
ervoor te zorgen dat gewenst gedrag aanstekelijk wordt en zich als een 
virus door de organisatie verspreidt. 

ISBN  9789047009658  / Business Contact / 2016 / 1ste / 384p / pb / 
€19.95 / vocap €17.95 

Meer Info 

  

 

  

Van der Pijl - Loklitz - Solomon : Ontwerp betere business 

: Nieuwe tools en skills en een frisse mindset voor 

strategie en innovatie 

In 'Ontwerp Betere Business' vind je de tools, zoals het Businessmodel 
Canvas, het Context Canvas en het 5 Bold Steps Vision Canvas, die nodig 
zijn om de strategie en innovatie van de business van vandaag te 
ontwerpen. Het leert je de vaardigheden die teams tot snellere en betere 
inzichten brengen. 
 
  

ISBN  9789462761223  / Vakmedianet / 2016 / 1ste / 268p / hc / €38.50 / 
vocap €34.65 

Meer Info 

    

http://managementbib.us10.list-manage1.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=9a14427a33&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=a022a4baba&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage1.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=3289a54acb&e=de82c125ad


  

 

  

Simon Sinek : samen is beter : Het kleine boek vol 

inspiratie 

We willen allemaal betekenisvol werk in een omgeving waarin we ons 
prettig voelen, maar de weg naar meer voldoening en inspiratie is niet altijd 
gemakkelijk. Sinek heeft honderdduizenden lezers aan het denken gezet 
met zijn bestsellers 'Begin met het Waarom' en 'Een voor allen, allen voor 
een'. In deze prachtig geïllustreerde uitgave inspireert Simon Sinek de lezer 
om samen aan een betere toekomst te bouwen. 

ISBN   9789047010012  / Business Contact / 2016 / 1ste / 168p / hc / 
€19.95 / vocap@17.95 

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 

 

mailto:vocap@17.95
http://managementbib.us10.list-manage1.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=e745fe23b6&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=25dfd8d975&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage1.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=46e46ccf18&e=de82c125ad

