
 

Welkom bij de maandelijkse HRM-HRD nieuwsbrief 
van Managementbib.com 
Hierbij onze selectie nieuwe titels HRM, Coaching en Training voor Mei 2016 

 

 

  
 

  

  

 

  

Jaco van der Schoor : Thijs Rijnbergen : Tools voor teams 

: de toolbox voor succesvolle samenwerking 

 

HRM Boek van de maand Mei 2016 €29.95 Vocap prijs 

€23.96 

  
Tools voor teams geeft je antwoorden en handvatten om je eigen teams 
succesvoller te maken, zonder daarvoor externen in te huren. Het biedt je 
inzicht in de 4 Dimensies die inspelen op ieder team. Dankzij de routekaart 
kies je de juiste interventie voor iedere situatie op het juiste moment. 

ISBN  9789462201606 /  Boom /  2016 /  1ste /   207p. /  pb / €29.95/ vocap 
€23.96 

Meer Info 

  

 

  

Danielle Braun - Jitske Kramer : De Corporate Tribe : 

Organisatielessen uit de antropologie 

 

Managementboek van het jaar 2016 €34.50 Vocap prijs 

€30.95 

In zo’n dertig meeslepende verhalen wordt een andere blik op organiseren 
en organisaties gegeven. Exotisch, maar met praktisch toepasbare 
denkwijzen, tips en verandermodellen. Door het lezen raak je prettig in de 
war én goed toegerust met een antropologische blik en een 
gereedschapskist om met de eigen organisatiecultuur of die van klanten 
aan de slag te gaan. 

ISBN  9789462760363   /  Vakmedianet /  2015 / 1ste  /  340p. /  hc  / 
€34.50 / vocap €30.95 

Meer Info 

http://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=3981bf9765&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=b17b30d73f&e=de82c125ad


  

 

  

Annita Rogier : Handboek coachen bij stress en burn-out : 

Begeleiden naar mentale vitaliteit  

Eén op de drie werknemers ervaart een te hoge werkdruk, en het 
ziekteverzuim door stress en burn-out neemt toe. Het zijn vaak de zeer 
betrokken medewerkers met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel die een 
burn-out krijgen of overspannen worden. 

ISBN  9789024404025 /  Boom /  2016  /   1ste  /  196p. /  pb /  €24.90 

Meer Info 

  
 

  

Wim Annerel : Meer tijd in 12 stappen 

In "Meer tijd in 12 stappen" ontdek je hoe je dankzij één eenvoudige 
techniek je productiviteit verdriedubbelt, en wat de gemakkelijkste manieren 
zijn om beter te worden in time-management, om zo meer gedaan te 
krijgen. 

ISBN 9789082122602 / Het ei van Columbus / 2015 / 2de 
/ 112p. /  pb / €14.95 

Meer Info 

  
 

  

Laurence Verwee : Geen excuses meer! Hoe word je een 

succesrijk auteur in 7 stappen 

Laurence Verwee heeft dertig jaar ervaring in zowel de uitgevers-, media- 
als communicatiesector. Dit boek bundelt al haar ervaring als uitgever en 
schrijfcoach, zodat jij, als lezer over dit leerproces geen dertig jaar hoeft te 
doen. 

ISBN  9789491233173  / Yin Books / 2016 / 1ste / 144p / pb / €19.95 
/ vocap €17.95 

Meer Info 

  

 

  

Mirjam Baars : Leidinggeven aan talentontwikkeling 

In dit boek laten de auteurs zien hoe je alledaags leren kunt stimuleren. En 
hoe je hiermee de talentontwikkeling van ál je medewerkers op een hoger 
plan brengt. . 

ISBN   9789462154339  / Vakmedianet / 2016 / 1ste / 193p / pb / €39.95 

Meer Info 

http://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=79d0e3ecae&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=67e4f39f23&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage2.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=bf8ebc08e2&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=0b866be6e1&e=de82c125ad


  

 

  

Rob de Haas : Ongewoon Goed Vergaderen : Een 

revolutie in vergaderland : Slimmer, korter, inspirerender 

Bijna een kwart van onze werktijd en 10 procent van ons budget gaat op 
aan vergaderen. En we zijn er nog slecht in ook: mensen bereiden zich niet 
voor, komen te laat of helemaal niet opdagen, doen nauwelijks een mond 
open en nemen geen heldere besluiten. Zo zijn vergaderingen zonde van 
de tijd. 

ISBN 9789047008842 / Business Contact / 2016 / 1ste / 192p / pb / € 29.99 
/ vocap €26.99 

Meer Info 

  

 

  

Ron Friedman : Hier wil je werken : Inzichten voor het 

creëren van een magnetische werkplek 

In een omgeving waar falen wordt beloond, waar je werkplek uitnodigt tot 
mijmeren en waar toevallige ontmoetingen creativiteit en leervermogen 
aanwakkeren, dáár wil je werken. Want daar komt je talent tot zijn recht, 
krijg je de ruimte om te experimenteren en groei je samen met je collega's 
door tot een buitengewoon aantrekkelijk en succesvol bedrijf 

ISBN 9789047009016 / Business Contact / 2016 / 1ste / 288p / pb / € 24.99 

Meer Info 

  

 

  

Marinka Kuipers : Een loopbaan van betekenis 

Zelf betekenis geven aan de (levens)loopbaan is van toenemend belang in 
een geïndividualiseerde samenleving en op een ongewisse arbeidsmarkt. 
Niet de werkgever of de overheid maar het individu zelf wordt 
verantwoordelijk voor bestaanszekerheid en persoonlijke groei. 

ISBN  9789044133363/ Garant / 2016 / 1ste / 161p / pb / € 20.00 

Meer Info 

  

 

  

Bert Overbeek : Mannen en/of Vrouwen : Diversiteit op de 

werkvloer 

Om leidinggevenden meer van hun teams te laten begrijpen, vond Bert 
Overbeek het nodig om de schijnwerper op de onderscheidende kwaliteiten 
van mannen en vrouwen te zetten. Te vaak worden de verschillen 
weggewuifd of gebagatelliseerd, zeker in werksituaties. En dat is jammer 
want in die verschillen ligt zoveel moois. En het kan zo leuk zijn. 

ISBN 9789492221377 / Futuro / 2016 / 1ste / 144p / pb / € 22.95 

Meer Info 

 

http://managementbib.us10.list-manage1.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=96592a0c41&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage1.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=6b4c69a3b9&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage1.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=dcafde00c8&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=80d57ed5ce&e=de82c125ad

