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Roos Vonk : Sociale Psychologie 

Hoe vormen mensen zich een beeld van anderen? Hoe kun je 
groepsbeslissingen en -prestaties verbeteren? Wanneer helpen mensen 
elkaar en waarom? Dit boek bespreekt hoofdthema's uit de sociale 
psychologie die zich richt op hoe mensen elkaars gedrag, gedachten en 
gevoelens beïnvloeden. Naast wetenschappelijke theorieën beschrijft Sociale 
psychologie ook prikkelende experimenten en herkenbare situaties uit het 
dagelijks leven en de actualiteit. 

ISBN 9789089537850  /  Boom  / 2018 / 4de /  713p / pb / €63.50 / vocap 
€57.15 

Meer Info 

  
 

  

Bart Derre - Koen Smets : 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  / 200p  / pb /  €29.95 
/ vocap €26.95 

More Info  

https://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=510445f2d9&e=de82c125ad
https://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=b4fa62473f&e=de82c125ad


     

Brené Brown : Verlangen naar verbinding : er werkelijk bij 

horen en de moed om alleen te staan 

  

Brené Brown heeft wereldwijd een gesprek op gang gebracht over de 
onderwerpen die zin geven aan ons leven: moed, kwetsbaarheid, liefde, 
verbondenheid, schaamte en empathie. In haar nieuwe boek herdefinieert 
Brené Brown wat het betekent om er werkelijk bij te horen in een tijd van 
toenemende polarisatie: het vereist dat we volledig in onszelf geloven en 
alleen durven te staan wanneer dat nodig is. 

ISBN 9789400509689   / Bruna / 2018 / 1ste / 208p / pb / €18.95 / vocap 
€17.05 

Meer Info  

  

 

  

de VIER : Het verborgen DNA van Amazon, Facebook, 

Google en Apple 

Over De vier is de laatste twintig jaar ongelooflijk veel geschreven. Niemand 
beschrijft hun macht en fenomenale succes zo inzichtelijk als Scott Galloway. 
Hij gaat op zoek naar antwoorden op een aantal fundamentele vragen: Hoe 
is het De vier gelukt ons leven zo te infiltreren dat ze bijna onmogelijk te 
vermijden (of te boycotten) zijn? 

ISBN  9789400508552 / Bruna /  2018 /  1ste ed/   240p. /  pb / €24.95 / 
vocap €22.45 

Meer Info  

     

Luc Chalmet : Mijn inbox is vol : hoe lean omgaan met 

mail? 

Verliest u ook kostbare tijd met het doorploeteren van uw mailbox? Stoort u 
zich aan de overload aan e-mails? Wilt u graag op een meer efficiënte 
manier aan de slag met uw mailprogramma? Luc Chalmet leert u met dit 
praktisch boek efficiënt omgaan met e-mails. Hij baseert zich daarbij onder 
andere op het lean gedachtegoed. Een aanrader voor wie enkele uren per 
week wil winnen! 

ISBN 9789048630431 /  die Keure /  2017 /  1ste/  136p. /  pb / €25.00 / 
vocap €22.50 

Meer Info 

https://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=eebe0c459e&e=de82c125ad
https://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=9e9d48fa1f&e=de82c125ad
https://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=3af608a969&e=de82c125ad


  
 

  

 

Fred Korthagen - Ellen Nuijten : Zijnsgericht coachen : van 

overlevingspatronen naar authenticiteit 

 
Hoe kunnen aangeleerde overlevingspatronen overstegen worden? 
'Zijnsgericht coachen' helpt mensen om zich bewust te worden van 
ineffectieve gedragspatronen en zich te verbinden met hun authentieke kern. 
  

ISBN 9789024407910 /  Boom /  2017 /  1ste ed /   228p. /  hc /  €27.45 / 
vocap €24.70 

Meer info  

  
 

  

Hans Begeer : Doe-het-zelf leiders : De hiërarchie voorbij. 

Praktijkboek voor zelforganisatie 

 
Over zelfsturing en zelforganisatie wordt veel gepraat, maar het echt 
toepassen blijkt moeilijker dan gedacht. Het leren vertrouwen en het loslaten 
van controle, hiërarchie, inefficiënte communicatie, de 9-to-5-mentaliteit, ... 
vragen tijd en een grondige aanpak 

ISBN  97894014500410  /  LannooCampus /  2018 /  1ste /   200p. /  pb /  €2
4.95 / vocap €22.45 

Meer Info  

  

 

  

Martine de Jong - Hans Bakker - Fieke Robeerst : 

Tweebenig samenwerken 

Taaie maatschappelijke opgaven vragen om steeds meer samenwerking 
tussen publieke, maatschappelijke en private partijen. Vaak ontstaat op het 
grensvlak tussen deze organisaties spanning: belangen, identiteiten, 
werkwijzen en loyaliteiten botsen. Mensen die op dit grensvlak 
(samen)werken - de grenswerkers - staan met één been in de binnenwereld 
van hun eigen organisatie en één been in de buitenwereld en ervaren de 
spanning vaak het eerst. Deze spanningen maken zowel de interne als 
externe samenwerking uitdagend. 

ISBN 
9789462762237  /  Vakmedianet /  2018 /  1ste ed /   376p. /  hc /  €38.00 / 
vocap €34.20 

Meer Info  

https://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=0a7f3708e8&e=de82c125ad
https://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=b5eebd986b&e=de82c125ad
https://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=c34c0c5185&e=de82c125ad


  
 

  

Peter Bleumer - René Meijer : Mentaliserend Coachen : 

Bevorder zelfreflectie en inlevingsvermogen in organisaties 

 
Dit boek is de eerste Nederlandstalige uitgave over Mentaliserend coachen. 
Mentaliseren betekent: kunnen voelen en denken over je eigen voelen en 
denken en dat van anderen. Niet voor iedereen vanzelfsprekend! 
Mentaliseren is zeker niet alleen iets cognitiefs en mentaals. Integendeel: 
juist de relatie tussen voelen en denken staat centraal, omdat emoties altijd 
een rol spelen in interacties. 

ISBN 9789024404049    / Boom /  2017 /  1ste ed /   152p. /  pb /  €22.50 / 
vocap €20.25 

Meer Info  

    

  

 

  

Tendayi Viki - Dan Toma - Esther Gons : The Corporate 

Startup : How establidhed companies can develop 

succesful innovation ecosystems 

'The Corporate Startup' has won the CMI Management Book of the Year 
Award 2018 in the category 'Innovation and entrepreneurship'. The Corporate 
Startup is a practical guide for established companies that aspire to develop 
and sustain their innovation capabilities. 

ISBN 9789462761506  /  Vakmedianet /  2018 /  1ste /   300p. /  pb /  €38.95 / 
vocap €35.05 

Meer Info  

 

https://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=38bc4889c5&e=de82c125ad
https://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=8996e8efde&e=de82c125ad

