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Sasja Dirkse-Hulscher - Angela Talen - Maaike Kester : Het 

Groot Werkvormenboek 1 : De inspiratiebron voor 

resultaatgerichte trainingen en andere bijeenkomsten  

Cliënten of coachees die wegdromen, weinig inbreng hebben of zelfs in 
slaap vallen tijdens presentaties, trainingen of coachgesprekken ... Deze 
situaties kunnen aanleiding zijn om eens wat langer stil te staan bij de 
werkvormen die je gebruikt en het effect dat je ermee sorteert. 

ISBN 9789024415779  /  Boom  / 2018 / 2de /  304p / hc / €49.95 / nu 
€35.00 

Meer Info 

  
 

  

Saskia Dirkse-Hulscher - Angela Talen - Maaike Kester : 

Het Groot Werkvormenboek 2 : Nog meer inspiratie voor 

het werken met werkvormen 

Het Groot Werkvormenboek 2 bevat maar liefst 120 nieuwe werkvormen 
voor actieve bijeenkomsten met resultaat. Met tips, trucs en valkuilen voor 
kennismaken, discussiëren, zelfreflectie, brainstormen, visievorming en 
meer. 

ISBN  9789024404834 / Boom /  2018  /   1ste  / 300p  / hc  /  €49.95 / 
vocap €44.95 

Meer Info  

  

https://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=4ffdbe6855&e=de82c125ad
https://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=0a84c965b4&e=de82c125ad


 

 

  

  

 

  

Aaltje Vincent : JOB Marketing 3.0 Jouw arbeidsmarkt : nu 

vindbaar, straks nieuw werk 

  

Nu zichtbaar, straks nieuw werk!. De manier waarop je wordt uitgenodigd voor 
een sollicitatiegesprek verandert waar we bij staan. Hoe vind je tegenwoordig 
nieuw werk? Hoe zorg je ervoor dat je eigen online zichtbaarheid altijd 
aantrekkelijk en uitnodigend is? 

ISBN 9789000358915 / Spectrum / 2017/ 1ste / 254p / pb / €17.95 / vocap €16.15 

Meer Info  

  

 

  

Ann De Bisschop : Aftellen naar maandag : Hoe slimmer 

werken je gelukkig maakt 

In dit boek laat wellbeing director van Medialaan Ann De Bisschop twaalf 
experten aan het woord. Zij formuleren een antwoord op vragen waar 
werknemers én werkgevers mee zitten: wat zijn de oorzaken en symptomen van 
stress? Hoe kan ik mezelf weerbaar maken? Hoe verhoog je je productiviteit? 
Wat is het belang van een goede leider? Is multitasken echt zo slecht? En wat 
kan gezonde voeding en voldoende bewegen betekenen voor je concentratie en 
energiepeil? 

ISBN  9789089317964 /  Borgerhoff&Lamberigts /  2017 /  1ste editie /  160p. /  p
b / €22.95 / vocap €20.65 

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 editie /  112p. /  pb / €17.95 / vocap 
€16.15 

Meer Info 

https://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=173c29ec2d&e=de82c125ad
https://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=2bd780bc39&e=de82c125ad
https://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=a3be0efae4&e=de82c125ad


  
 

  

 

Karel Lamote : Gorilla's op de werkvloer : 22 misverstanden 

over werken 

 
Het internet barst van de tips over hoe je als werkgever ideale 
werkomstandigheden creëert en er als rekruteerder de beste kandidaat uitpikt. 
Sollicitanten vinden online adviezen over hoe ze hun droomjob kunnen 
bemachtigen en werknemers lezen op welke manier ze het snelst promotie 
maken. Maar wat zijn al die suggesties waard in de praktijk? 
  

ISBN 9789401440905 /  LannooCampus /  2017 /  1ste editie /  200p. /  pb /  €24.
95 / vocap €22.45 

Meer info  

  
 

  

Blanpain - Cuypers - de Vos - Hendrickx - Humblet - Janvier : 

Arbeidsrecht geannoteerd 2017-2018 

 
Het geannoteerd wetboek Arbeidsrecht geeft u een overzicht van de 
geactualiseerde tekst van de diverse wetteksten en relevante collectieve 
arbeidsovereenkomsten inzake arbeidsrecht.De wetgeving bevat de wijzigingen 
die tot en met 30 juni 2017 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd werden. 

ISBN  9789048631445 /  die Keure /  2017 /  1ste editie /  1252p. /  pb /  €120.00 / 
vocap €108.00 

Meer Info  

  
 

  

Bart Derre : The entrepreneurial organization : Ondernemend 

gedrag stimuleren binnen de organisatie 

'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 9789463370738 /  Pelckmans 
Pro /  2017 /  1ste editie /  200p. /  pb /  €29.95 / vocap €26.95 

Meer Info  

https://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=991d65ef15&e=de82c125ad
https://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=12fb80e1ad&e=de82c125ad
http://managementbib.com/the-entrepreneurial-organization-ondernemend-gedrag-stimuleren-binnen-de-organisatie.html


  
 

  

Daniel Dennett : Van bacterie naar Bach en terug : de evolutie 

van de geest 

Vijfentwintig jaar na het meesterwerk van Daniel Dennett over het bewustzijn, 
'Het bewustzijn verklaard', verschijnt de opvolger: 'Van bacterie naar Bach en 
terug'. In dit nieuwe boek onderzoekt Dennett hoe je abstracte begrippen als ziel, 
intelligentie en creativiteit kunt beschrijven. De auteur buigt zich wederom over de 
grote vragen waar hij zijn hele carrière al mee bezig is. Hebben we een vrije wil? 
Wat betekent bewustzijn? Wat gebeurt er wanneer iemand denkt? 

ISBN   9789045025827 /  Atlas 
Contact /  2018 /  1ste editie /  560p. /  pb /  €34.95 / vocap €31.45 

Meer Info  

     

Bas van Bavel : De onzichtbare hand : Hoe markteconomieën 

opkomen en ondergaan 

Het is een sprookje dat onze markteconomie een onmisbare voorwaarde voor 
welvaart en rechtsstaat is. Dat weet de internationaal gezaghebbende 
Nederlandse economisch historicus Bas van Bavel onweerlegbaar aan te tonen. 
Hij toetst de abstracte beweringen van de economen genadeloos aan de 
historische werkelijkheid. De vrije markt, die aanvankelijk breed werd omarmd, 
blijkt na enige tijd de welvaartsgroei juist te remmen: nieuwe economische elites 
veroveren met hun rijkdom politieke en juridische macht en sluiten nieuwkomers 
buiten. 

ISBN 9789044634365 /  Prometheus /  2017 /  1ste editie /  485p. /  pb /  €29.95 / 
vocap €26.95 

Meer Info  

 

https://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=0d014cc81d&e=de82c125ad
https://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=e942d21caa&e=de82c125ad

