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van der Horst - Wanrooy - Meyer - Serlie : Groot 

psychologisch modellenboek : 65 modellen voor 

ontplooiing van jezelf en anderen : 2de ed 

Er zijn talloze psychologische modellen in omloop. Maar welk model is nu 
geschikt als je beter wilt leren omgaan met conflicten, je faalangst wilt 
aanpakken, je charisma wilt ontwikkelen of wilt weten welke leerstijl voor 
jou het meest effectief is? In het Groot Psychologisch Modellenboek 
worden de belangrijkste modellen op een rijtje gezet.  
  

ISBN  9789089652799 / Van Duuren /  2015 /   2de /   304p. /  hc / €49.95 
/ vocap €39.96 

Meer Info 
l 

  

 

  

Hans Versnel - Machiel Koppenol : Drijfveren Willen = 

Doen 

Een van de paradoxen van onze tijd is dat we meer moeten willen omdat 
we meer mogen. Dat leidt maar al te vaak tot keuzestress. Wat willen we, 
en wat doen we daadwerkelijk? 

ISBN 9789024403899  / Boom/Nelissen 
/  2015 /  1ste /   228p. /  pb /  €29.90 /  vocap €26.91 

Meer Info 

http://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=ab614c6169&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage2.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=f9132c84a4&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=2c51f078d8&e=de82c125ad


   

  

Robert Bolton : People Skills : Het geheim van helder en 

overtuigend communiceren : De klassieker over 

mensenkennis 

  

'People skills' is al vijfendertig jaar verplichte kost voor iedereen die wil 
leren hoe je overtuigend kunt zijn, beter kunt luisteren en ruzies kunt 
oplossen. Miljoenen mensen lazen het en velen herlezen het om de paar 
jaar. Nu verschijnt dit tijdloze meesterwerk eindelijk in het Nederlands. 
  

ISBN 9789491845666 / Maven /  2015 /  1ste /   383p. /  pb / €20.00 
/ vocap €18.00 

Meer Info 

  
 

  

Oliver Gassman - Karolin Frankenberger - Michaela Csik : 

Het businessmodellenboek : Nieuwe businessmodellen 

ontwikkelen met de business model navigator 

In het boek wordt duidelijk uitgelegd wat businessmodelinnovatie is en hoe 
je het zelf kunt aanpakken. Daarvoor introduceren de auteurs een slimme 
en eenvoudige methode, de Business Model Navigator, die je in staat stelt 
meteen met de principes uit het boek aan de slag te gaan. Het boek barst 
bovendien van de aansprekende cases en voorbeelden. 

ISBN 9789047008606  /  Business Contact /  2015 /   1ste /   320p. /  pb / 
€34.99 / vocap €31.49 

Meer Info 

  

 

  

Susan Van Ass : Het complete loopbaanboek 

Nieuw standaardwerk voor beginnende en ervaren loopbaanbegeleiders, 
studenten en HR-professionals. Het behandelt alle thema’s, trends en 
ontwikkelingen waar loopbaancoaches en -begeleiders tegenwoordig mee 
te maken krijgen. 

ISBN / 9789024403769 / Boom/Nelissen/  2015 / 1ste  /  256p. /  pb / 
€39.95 / vocap €36.95 

Meer Info 

http://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=9ec31b6153&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=9067a4000e&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage1.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=c290092794&e=de82c125ad


  

 

  

Brian Robertson : Holocratie : De nieuwe manier van 

werken in een snel veranderende wereld 

Veel organisaties zouden graag wendbaarder zijn, zodat ze sneller kunnen 
reageren op wat een snel veranderende omgeving van ze vraagt. Dit 
vereist een andere organisatievorm met minder bureaucratie. Holacratie is 
zo’n organisatievorm. 

ISBN 9789047008354  /  Business Contact  /  2015 /  1ste /   208p. /  pb 
/  €24.99/ vocap €22.49 

Meer Info 

  

 

  

Coert Visser : Doen wat werkt - Oplossingsgericht werken, 

coachen en managen 

In 'Doen wat werkt' legt Coert Visser uit wat oplossingsgericht werken voor 
u als manager, coach, adviseur of docent kan betekenen. De praktische 
uitwerkingen en herkenbare voorbeelden helpen u om oplossingsgericht 
werken zelf toe te passen in uw organisatie of coachings- of adviespraktijk 

ISBN  9789089650184 /  Van Duuren /  2015 /   7de  /  205p. /  pb /  €27.50 
/ vocap €24.75 

Meer Info 

  

 

  

Emily Harmsen : Vacatureluurs : Op zoek naar een 

uitdaging? De zoektocht is de uitdaging 

  

Wat te doen als je werkloos raakt? De eerste tip: noem het baanloosheid. 
Het vinden van een baan is al werk genoeg! 

ISBN 9789401428958 / LannooCampus / 2015 / 1ste / 160p. /  pb / €24.99 
/ vocap  €22.49 

Meer Info 

http://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=b4cb93dcdd&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=30802c4b95&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage2.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=3d097d0202&e=de82c125ad


  

 

  

Jan Van der Vurst : Moed : de kracht van bezieling 

Moed is een menselijke deugd die overal ter wereld en in elke cultuur hoog 
aangeschreven staat. Maar wat is moed precies? Waar komt hij vandaan, 
en welke rol speelt hij in ons leven? En wat is het verschil tussen 
heldenmoed en ‘gewone’ moed, die we nodig hebben om de juiste 
beslissingen te nemen en trouw te blijven aan onszelf? 

ISBN 9789089244154 / Houtekiet / 2015 / 1ste / 200p / hc / 
€20.00/ vocap  €18.00 

Meer Info 

  

 

  

Demey Harry - Hinssen Peter - van Belleghem Steven : 

The spirit of the valley : Extreme inspiratie uit het nieuwe 

wilde westen 

 

  

Roadtrip van drie gerenommeerde experten-ondernemers door het 
belangrijkste innovatiecentrum van de wereld Hoe de geest van Silicon 
Valley ondernemers inspireert om de wereld opnieuw uit te vinden. 

ISBN 9789401426558 / LannooCapus / 2015 / 1ste / 228p / pb / € 29.99 
/ vocap €26.99 

Meer Info 

  

 

  

Martijn Rademakers : Corporate Universities : Aanjagers 

van de lerende organisatie 

Het aantal corporate universities neemt wereldwijd snel toe. Niet voor niets: 
zij zijn het antwoord op de vraag hoe bedrijven en instellingen hun 
leervermogen kunnen inzetten om constant aangepast te blijven aan een 
alsmaar complexere omgeving. 

ISBN  97894627660707 / Vakmedianet / 2015 / 1ste / 230p / pb / € 42.00 

Meer Info 

  

 
 

   

 
 

http://managementbib.us10.list-manage2.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=0f209cc601&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=05faea5c53&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=31a98f527e&e=de82c125ad

