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David Ducheyne : Duurzaam Leiderschap : Hoe leiden in 

een VUCA-wereld 

Dit boek geeft je de ingrediënten om op een duurzame manier te leiden in 
een steeds veranderende wereld. Het recept? Dat maak je beter zelf. Want 
leiderschap leer je niet in een klaslokaal of uit een boek. Leiderschap 
ontwikkelt zich in de tijd: door te leren uit de situaties waarmee je 
geconfronteerd wordt. En uit de fouten die je maakt. 

ISBN 9789048625420 /  die Keure /  2016 / 1ste /  241p / pb / €29.90 
/ vocap €23.20 

Meer Info 

  

 

  

Wouter van Bergen : De robots komen eraan! Feit en fictie 

over de toekomst van intelligente machines.  

Er is geen technologie waarover in de afgelopen eeuw zoveel is 
gefantaseerd en gedroomd: de robot als helper van de mens of, in 
sommige gevallen, als kwaadaardig monster dat zich tegen hem keert. 

ISBN 9789047009566  / Business 
Contact /  2016  /   1ste  /  176p. /  pb /  €19.99 / vocap €17.99 

Meer Info  

  

 

  

Martin Ford : De opkomst van robots : Hoe technologie 

veel banen zal doen verdwijnen 

We denken meestal dat hoe slim computers ook worden, ze nooit al het 
werk dat nu door mensen wordt gedaan over kunnen nemen. Maar wat als 
ze dat wel kunnen? Veel banen staan al onder druk, omdat digitale 
oplossingen goedkoper zijn dan het door een mens laten oplossen. 

ISBN  9789021402956  / Querido / 2016 / 1ste / 328p. /  pb / €22.50 / 
vocap €20.25 

Meer Info 

http://managementbib.us10.list-manage1.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=17ff184f9c&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage2.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=635f7fb0a8&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=8ffcde568d&e=de82c125ad


  

 

  

Patrick Lencioni : De 3 kenmerken van de ideale 

teamspeler 

In de wereldwijde bestseller De 5 frustraties van teamwork kwam Patrick 
Lencioni met een baanbrekende benadering om het schadelijke 
groepsgedrag aan te pakken dat de teamprestaties ondermijnt. In dit boek 
richt Lencioni zich op het individuele teamlid en onthult wat het verschil 
maakt tussen goede en slechte 

ISBN 9789047009580 / Business Contact / 2016 / 1ste / 224p / pb / €19.99 
/ vocap €17.99 

Meer Info 

  

 

  

Clarine Campagne : Theorie U in teams 

Dit boek beschrijft Theorie U in essentie en helpt je vervolgens praktisch op 
weg om met je team een veranderproces op gang te brengen. Het 
inspireert door de praktische werkvormen en roept je op om al doende 
Theorie U duurzaam in je eigen werkpraktijk te integreren. 

ISBN 9789060387832  / Christofoor / 2016 / 1ste / 94p / pb / €19.50 / vocap 
€17.55 

Meer Info 

  

 

  

 

Veerle Valaert - Evy De Baerdemaeker - Nathalie 

Vermassen - Jasmine De Coninck : #Leven kan je leren 

Möbius is een internationale groep van business consultants. Ze begrijpen 
beter dan wie ook dat jezelf goed organiseren de eerste stap is naar 
succes. Voor zichzelf, voor hun klanten en de medewerkers van hun 
klanten. In balans zijn, zowel in de job als thuis. Vier enthousiaste 
medewerkers sloegen de handen in elkaar en vanuit hun ervaring schreven 
zij een handleiding voor een leven op rails. 

ISBN 9789089315854 / Borgerhoff & Lamberights / 2016 / 1ste / 224p / pb / 
€22.95 / vocap €20.65 

Meer Info 

 
 

 
  

http://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=8f9828b1e1&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=fb4695ab7d&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=b9ad962a8f&e=de82c125ad


  
 

  

Bas Kodden : Word een held : Meer bevlogenheid voor 

jezelf en je organisatie 

Uit onderzoek blijkt dat 88 procent van de werkenden niet bevlogen is. Een 
enorme verspilling van talent en energie. In dit boek schetst Nyenrode-
docent en onderzoeker Bas Kodden aan de hand van praktisch toepasbare 
managementtheorieën, persoonlijke belevenissen en ontmoetingen met 
uiterst bevlogen (sport)helden een stappenplan op weg naar meer 
bevlogenheid op het werk. 

ISBN 9789491757310  / Business Contact / 2016 / 1ste / 118p / 9b / €20.00 
/ vocap €18.00 

Meer Info 

  

 

  

Betteke Van Ruler : Communicatie is een vak : 60 

specialismen 

Professionele communicatie is een mooi, ingewikkeld en omvangrijk 
vakgebied met heel veel professionals, volgens schattingen ongeveer 
150.000. Het is ook een bloeiend vakgebied dat sterk in ontwikkeling is en 
dat meegaat in de dynamiek van de samenleving. Zo zijn er veel van de 
specialismen in dit boek ontstaan dankzij de digitalisering. Die zorgt voor 
een voortdurende explosie aan vaak verrassende 
communicatiemogelijkheden, maar ook voor andere verhoudingen tussen 
organisatie en hun omgeving. Verbindingen met andere vakgebieden 
leveren ook telkens weer nieuwe profielen. 
 
  

ISBN  9789492196118 / AdfoBooks / 2016 / 1ste / 144p / pb / €24.95 / 
vocap €22.45 

Meer Info 

  
 

  

Hans van der Loo - Patrick Davidsen : Musk Mania : de 5 

waanzinnige succesprincipes van Elon Musk 

Elon Musk, de man achter Tesla, PayPal en SpaceX, is de ultieme 
wavemaker: een leider die niet alleen meesurft op de golven van 
vernieuwing, maar ze het liefst zelf veroorzaakt. Aan de hand van vijf even 
waanzinnige als toepasbare succesprincipes ontrafelen Hans van der Loo 
en Patrick Davidson de magie van Musk en laten ze je zien hoe ook jij 
fantastische prestaties kunt realiseren. 

ISBN  9789462761230 / Vakmedianet / 2016 / 1ste / 104p / hc / €11.95 / 
vocap €11.75 

Meer Info 

http://managementbib.us10.list-manage2.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=9738e7e2d4&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=cb50120b9d&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage1.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=166b30921c&e=de82c125ad


  
 

  

Ashlee Vance : Elon Musk : Hoe de topman van SpaceX 

en Tesla onze toekomst vormgeeft. 

Elon Musk weet, als een van de weinige ondernemers in de geschiedenis, 
een onstuitbare drive te combineren met een uniek toekomstbeeld. Hij is 
een eigentijdse mix van Thomas Edison, Henry Ford, Howard Hughes en 
Steve Jobs. Met zijn bedrijven PayPal, Tesla Motors, SpaceX en Solar City 
verandert hij bedrijfstakken en de wereld door op het allerhoogste niveau te 
innoveren. Musk steekt al zijn energie en geld in het uitvinden van een 
toekomst die zo rijk en verstrekkend is al een sciencefictionverhaal. 

ISBN   9789400507142  / Bruna / 2016 / 1ste / 448p / pb / €24.95 / vocap 
€22.45 

Meer Info 

  

 

  

Aty Boers : Coachingskalender 2017 - Inclusief gratis 

digitale kalender & App 

Ook in 2017 biedt de kalender 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 / 18de / 356p / pb  / €15.00 / vocap 
€13.50 

Meer Info 

 

http://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=66c18dc077&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage1.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=2b4f076ab1&e=de82c125ad

