
 

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

2016 

 

 

  
 

  

     

Luk Dewulf : Ik kies voor mijn talent : Nieuwe editie met 

online zelftest MyTalentBuilder.com 

Luk Dewulf en zijn talentverhaal zijn intussen ruim bekend in Vlaanderen en 
Nederland. Zijn pleidooi om radicaal te kiezen waar je goed in bent, 
overtuigde intussen al duizenden mensen. Met de ontwikkeling van de 
bijhorende online tool is een nieuwe stap gezet om nog flexibeler gebruik te 
maken van de kennis van je eigen talenten 

ISBN  9789082542219/  LannooCampus /  2016 / 16de /  168p 
/ pb / €29.99 / vocap €23.99 

Meer Info 

  
 

  

Robert Cialdini : Pre-suasion : Een revolutionaire manier 

van beïnvloeden en overtuigen.  

Deze langverwachte opvolger van Cialdini's internationale bestseller 
'Invloed' voegt een nieuwe cruciale dimensie toe aan het proces van 
overtuigen, die ervoor zorgt dat je invloed blijvend is. Overtuigen, de kracht 
van timing is een baanbrekend boek: fascinerend en waanzinnig praktisch. 

ISBN 9789024404308  / Boom /  2016  /   1ste  /  300p / pb /  €34.45 / 
vocap €31.45 

Meer Info  

  

 

  

Robert Cialdini : Invloed : de zes geheimen van het 

overtuigen 

Welke mechanismen zorgen ervoor dat jij ja zegt tegen een aanbieding 
waar je eigenlijk niet op zat te wachten? Welke technieken gebruiken 
verkopers en anderen die iets van jou gedaan willen krijgen? En hoe kun jij 
deze technieken zelf ook toepassen? 

ISBN 9789024404728 / Boom / 2016 / 6de / 306p. /  pb / €24.95 / vocap 
€15.00 

http://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=c47e0447c2&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=39e489fcb5&e=de82c125ad


Meer Info 

     

Kees Gabriëls : De talentafdeling : Hoe je ieders unieke 

talent ontdekt, benut en ontwikkelt 

Als leidinggevende sta je voortdurend onder druk. Aan de ene kant heb je 
te maken met je baas, die resultaten wil zien, aan de andere kant met je 
teamleden, die zich willen ontplooien. Hoe lever je toegevoegde waarde 
voor beide partijen? Een vraag waar veel leidinggevenden mee worstelen. 
Geleefd door de waan van de dag kiezen ze vaak voor meer beheersing en 
controle of juist voor stilzwijgend opgeven. Heel begrijpelijk, maar het is niet 
de oplossing. 

ISBN 9789089653161 / Van Duuren / 2016 / 1ste / 176p / pb / €24.99 / 
vocap €22.45 

Meer Info 

  
 

  

Luc Duts : Het Bike-through model : de fiets als metafoor 

voor een bedrijfsanalyse 

Het Bikethrough Model is een begrijpelijk en herkenbaar model om naar 
jouw bedrijf, organisatie of afdeling te kijken. Met de fiets als metafoor kan 
je op een eenvoudige manier je eigen organisatie analyseren en 
optimaliseren. Het model is een aanklacht tegen managementmodellen die 
dermate abstract en moeilijk zijn dat medewerkers zich niet aangesproken 
voelen en resultaten uitblijven of erg tijdelijk zijn. 

ISBN 9789462922808  / Acco / 2015 / 1ste / 288p / pb / €29.90 / vocap 
€26.91 

Meer Info 

  

 

  

 

Olav Schewe : Superstudent : het handboek voor de 

superstudent : Leer sneller, slimmer en beter studeren 

Efficiënter studeren, hogere cijfers halen en ook nog tijd besparen. Wie wil 
dat nou niet? Met de praktische adviezen van Olav Schewe word je in een 
mum van tijd een superstudent. 

ISBN  9789401605649 / Xander / 2016 / 1ste / 184p / pb / €19.95 / vocap 
€17.95 

Meer Info 

http://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=6936e8fea1&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage2.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=7cb2d07b26&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=54b7bd7e7a&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=a2bc5accc1&e=de82c125ad


  

 

  

Gill Garratt : Cognitieve gedragstherapie op het werk voor 

dummies 

Ben je een werkgever die zoekt naar een effectieve en stressvrije manier 
om het beste uit je personeel te halen? Of ben je een werknemer en wil je 
graag goed presteren, maar tegelijkertijd je stress verminderen? 

ISBN 9789045351889   / BBNC / 2016 / 1ste / 364p / pb / €29.95 / vocap 
€26.95 

Meer Info 

  
 

  

Marie-France Hirigoyen : Pesten & Treiteren : Psychisch 

geweld in het dagelijks leven 

In Pesten en treiteren legt psychiater Marie-France Hirigoyen haarscherp 
de mechanismen bloot die aan pesten en treiteren ten grondslag liggen, en 
laat aan de hand van vele casestudies de soms extreme gevolgen ervan 
zien. Haar verhelderende boek is niet alleen een praktische gids voor 
slachtoffers en hulpverleners, maar ook een pleidooi voor professionele 
aanpak en begeleiding.` 
 
  

ISBN  9789028426733  / Wereldbibliotheek / 2016 / 3de / 224p / pb / 
€17.95 / vocap €16.15 

Meer Info 

  
 

  

Titia van der Ploeg : Training 2.0 : De zes onmisbare 

elementen voor een onmisbare training 

In Training 2.0 worden zes elementen, samengevoegd in de letters 
IMPACT, systematisch doorlopen en voorzien van talloze 
praktijkvoorbeelden. Omdat deze methode expliciet rekening houdt met alle 
soorten intelligentie en steeds differentieert in de werkvormen, is het 
mogelijk om deze methode toe te passen op vrijwel alle doelgroepen en 
trainingen. 

ISBN  9789462720732   / Thema / 2016 / 1ste / 180p / pb / €24.95 / vocap 
€22.45 

Meer Info 

  

 

  

Holm Friebe : De steenstrategie : De kunst van het 

handelen. 

Onze cultuur is gericht op doen, actie, verandering, vernieuwing. Maar wat 
levert al die koortsachtige activiteit op? Het voortjakkeren in de economie, 
wetenschap, politiek en media, kortom, in alle lagen van onze dolgedraaide 
maatschappij, veroorzaakt allerlei onheil. 

http://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=83da4aab3b&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=5d7501de41&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=8a9ed0e92e&e=de82c125ad


ISBN   9789029507073  / Arbeiderspers / 2016 / 1ste / 224p / pb / €18.99 / 
vocap €17.09 

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 

 

http://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=68d187e734&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage1.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=3b7cfc6a16&e=de82c125ad

