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Rombout van den Nieuwenhof : De taal van verandering 

Maar weinig veranderingsprocessen in organisaties verlopen succesvol. 
En áls een aanpak op één plaats tot succes heeft geleid, wil dat nog niet 
zeggen dat deze in een andere situatie ook effectief zal zijn. 
'Veranderingen vinden plaats in een specifieke context, en moeten dus 
ook contextspecifiek worden benaderd' aldus Rombout van den 
Nieuwenhof in De Taal van Verandering. Veel veranderingen zijn 
tegenwoordig dynamische en complexe processen. De auteur pleit ervoor 
veranderingen niet te reduceren tot eenvoudige tools en simpele 
modellen. 

ISBN  9789090270661 /  ZENO /  2016 / 2de /  464p / pb / €47.50 / vocap 
€37.00 
managementbib.com Boek van de maand januari 2017 :  -20% 

Meer Info 

  
 

  

Julie Starr : Praktijkboek voor mentoren : Succesvol 

begeleiden in organisaties 

Het eerste boek over mentoring in organisaties in het Nederlands. Het 
speelt in op de trend dat in steeds meer organisaties mentoren zich 
ontfermen over jongere collega's. Met checklists, cases, oefeningen en 
tips 

ISBN 9789024404322 / Boom /  2016  /   1ste  /  216p. /  pb /  €28.50 / 
vocap €25.65 

Meer Info  

http://managementbib.us10.list-manage1.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=f4c11ae39e&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=c0725f1ee0&e=de82c125ad


  
 

  

Koen Deconinck : Mozes in witte jas : 10 geboden voor 

leiderschap in de zorg 

  

Dit boek helpt leidinggevenden, rekening houdend met de eigenheid van 
de zorgsector, om hun organisatie en team wendbaar te maken zodat 
uiteindelijk de cliënt krijgt wat nodig is 

ISBN  9789401438094 / LannooCampus / 2016 / 1ste / 206p. / pb / €24.95 
/ vocap €22.45 

Meer Info 

  
 

  

Dochy - Berghmans - Koenen - Segers : Bouwstenen 

voor high impact learning : Het leren van de toekomst in 

onderwijs en organisaties 

In 'Bouwstenen voor High Impact Learning' wordt een model geschetst 
voor toekomstig leren en opleiden, uitgaande van de huidige knowhow 
over wat impact heeft als we écht willen leren. Naast de zeven 
bouwstenen van het model worden noodzakelijke contextfactoren 
toegelicht, zoals een ander toezicht, minder controle en de 
professionaliteit van trainers, docenten en de organisatie.. 

ISBN 9789089538482  / Boom / 2015 / 1ste / 104p / pb / €25.00 / vocap 
€22.50 

Meer Info 

  

 

  

Marcel Hendrickx : Zeg me dat ik oké ben : Over 

perfectionisme en bevestigingsdrang 

Kleuters met faalangst. Leerlingen die volledig blokkeren tijdens de 
examens. Studenten die hun leerstof niet verwerkt krijgen omdat ze geen 
samenvattingen kunnen maken. Bekwame, waardevolle medewerkers die 
een burn-out krijgen. Allemaal dingen die nauw in verband staan met 
perfectionisme of bevestigingsdrang. 

ISBN 9789022333068 / Manteau / 2016 / 1ste / 196p / pb / €19.95 / vocap 
€17.95 

Meer Info 

http://managementbib.us10.list-manage1.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=4580f71064&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=d6ad88f9fc&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage2.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=a052c3831b&e=de82c125ad


  

 

  

 

Marleen Boen - Katrin Van Bladel - Annelies Quaegebeur 

: Levenswiel : Ontdek je waarden als sleutel tot bewuste 

loopbaan- en levenskeuzes 

Op ontdekkingstocht naar je persoonlijke waarden Wat zijn mijn drijfveren? 
Wat zijn mijn kernwaarden? Wat motiveert me? Waar sta ik voor? Welke 
emoties geven kleur aan mijn overtuigingen? Hoe kunnen mijn waarden 
mijn acties bepalen? Wat is er echt belangrijk voor me? Je persoonlijke 
waarden zijn een essentieel onderdeel van elk facet van je leven, of het nu 
gaat om je persoonlijke situatie of je werkleven. 
  

ISBN 9789401441926  / LannooCampus / 2017 / 1ste / 200p / hc / €29.95 
/ vocap €26.95 

Meer Info 

  

 

  

Ilse Ceulemans - Serge Ornelis : Het ministerie van 

werkplezier : Alles went, behalve slecht management 

Een boek over hoe je je werk anders kunt organiseren, zodat je leven niet 
aan kwaliteit hoeft in te boeten en je je ambities toch kunt omarmen. 

ISBN  9789022332702 / Manteau / 2016 / 1ste / 196p / pb / €19.95 / vocap 
€17.95 

Meer Info 

  

 

  

Marc Debisschop : Vertrekken met passie en talent : 

Studeren werken & leven vanuit het "Inner Why"  

 
Beeld je in dat je zou mogen werken, leven en studeren vanuit je eigen 
zijn, vanuit wie jij bent met je eigen unieke talenten, vanuit jouw waarden 
en normen, vanuit jouw focus, vanuit wat jij wilt bereiken in het leven. Stel 
dat zowel ons onderwijssysteem als onze organisaties dat zouden 
mogelijk maken. 

ISBN 9789463370066 / Pelckmans Pro / 2017 / 1ste / 136p / pb / €22.00 / 
vocap €19.80 

Meer Info 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

http://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=fd4376576a&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage2.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=f85cce0fd1&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage1.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=e974f86700&e=de82c125ad


 

 

Steerneman - Severens - Santegoeds : Samen 

veranderen 

Dit boek wil inspireren én prikkelen om in onze steeds sneller 
veranderende wereld – en dus ook een veranderende werkomgeving – 
vooral niet te blijven stilstaan. Stilstaan is prima voor een moment, even 
een pas op de plaats. Maar als je te lang blijft stilstaan, ook als 
organisatie, team en/ of medewerker, dan mis je de boot. 

ISBN 9789085750628  / Cyclus-Garant/ 2016 / 1ste / 83p / pb / €9.90 / 
vocap €8.90 

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 

  

 

  

Philippe Bailleur : Trauma in organisaties : Herkennen, 

Aanpakken, Voorkomen 

Als leidinggevende, medewerker of organisatiecoach kom je soms in 
organisaties terecht waarvan je intuïtief voelt dat er iets niet klopt. Waar 
beproefde methodes weinig effect hebben. In dat geval is er misschien wel 
sprake van systeemtrauma. 

ISBN 9789401435451 / LannooCampus / 2016 / 232p / pb / € 29.95 / 
vocap €26.95 

Meer Info 

  

 

http://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=9cd3a8500b&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=92ccdb06ab&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage1.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=d1d6ab748a&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=36d6aa7cc6&e=de82c125ad

