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Monique Bekker : Groepsdynamica : Werken in en met 

groepen 

Groepsdynamica is de wetenschappelijke studie van het gedrag van 
mensen in groepen. Daarnaast is het een algemeen gebruikte term voor de 
processen die zich in groepen afspelen en de interventies die je er als 
deelnemer of begeleider op kunt uitoefenen. 

ISBN 9789089539168  / Boom /  2016  /   1ste  /  224p. /  pb /  €37.50 / 
vocap  30.00€ 

Meer Info  

  

 

  

An Thys - Anke Luts - Evy Hilderson : Preventie van 

psychosociale risico's op het werk : van wettelijke 

verplichtingen naar concrete implementatie binnen uw 

organisatie 

  

Deze grondige herwerkte uitgave wijst werkgevers, preventieadviseurs, 
arbeidsgeneesheren, vertrouwenspersonen en werknemers de weg bij hun 
taken en verplichtingen. U vindt er o.m. een analyse van de wetgeving, tips 
voor een concrete aanpak in uw bedrijf, voorbeelden, procedures, 
modellen, gevalstudies en nuttige adressen. 

ISBN  9789089775870 / Inni Publishers / 2016 / 2de / 262p. / pb / €45.00 / 
vocap €40.50 

Meer Info 
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Pieternel Dijkstra : Sociale psychologie : Inzicht in sociale 

relaties 

Sociale relaties spelen een cruciale rol in het geluk en psychisch en 
lichamelijk welzijn van mensen. Juist die sociale relaties met anderen en de 
groepen waarin mensen leven, vormen het onderwerp van de sociale 
psychologie. Dat maakt dit vakgebied belangrijk voor elke (aanstaande) 
professional die met mensen werkt. 

ISBN 9789462364073   / Boom / 2015 / 1ste / 419p / pb / €45.95 / vocap 
€41.35 

Meer Info 

  

 

  

Krist Pauwels : Uw werk uw leven 

Elke mens kan zich verliezen in de jungle van zijn leven. Dan lopen we de 
wereld achterna en vergeten wat ons écht drijft en gelukkig maakt. 

ISBN 9789022333884 / Manteau / 2017 / 1ste / 110p / hc / €17.50 / vocap 
€15.75 

Meer Info 

  

 

  

 

Lillian Glass : De body language leugenaars : Van 

leugentjes om bestwil tot pathologisch gedrag. Ja zeggen 

Nee doen 

Door het analyseren van bodylanguage, gezichtsuitdrukkingen, 
spraakpatronen en zelfs online schrijfpatronen heb je direct door wie een 
‘onschuldig’ leugentje om bestwil verteld en wie een pathologisch 
leugenaar is. Zo sta je sterker in het leven en laat je je nooit meer in het 
ootje nemen. 
 
  

ISBN 9789462960442 / AnderZ / 2016 / 1ste / 224p / pb / €19.95 / vocap 
17.95 

Meer Info 

    

http://managementbib.us10.list-manage1.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=d7c9dee1f7&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=2186ee2a8d&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage2.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=52dd90a695&e=de82c125ad


  
 

  

Marc Claes - Geert Haentjens - Jo Schouteten : 

Loonbeleid : Verdienen je medewerkers wat ze verdienen? 

Iedere medewerker in uw organisatie kost u minstens 40.000 euro per jaar 
– of een veelvoud daarvan. Daarmee is de loonkost en het ‘human capital’ 
in veel bedrijven – en zeker in de diensteneconomie en in de socio-profit-
sector – met voorsprong de grootste ‘resource’, maar tegelijk ook de 
grootste uitgavenpost in het budget. 

ISBN 9789048628568  / die Keure/ 2016 / 1ste / 206p / pb / €47.00 
vocap  €42.30 

Meer Info 

  

 

  

Els De Geyter : Wendbaar Leiderschap : Een houvast voor 

nieuwe leiders in turbulente tijden  

 
Het is pijnlijk duidelijk geworden dat je bedrijven vandaag niet meer op 
dezelfde manieren kan organiseren als pakweg 10 jaar geleden. Denk 
maar aan de banken die massaal kantoren moeten sluiten omdat hun 
bedrijfsmodel niet meer past bij de steeds meer ingrijpende digitalisering. 

ISBN 9789462927384  / Acco / 2016 / 1ste / 224p / pb / €29.90 vocap 
€26.90 

Meer Info 

  
 

  

Djoerd Hiemstra : Talentenwijzer : 

Talentontwikkelingsprogramma 

Talentenwijzer is gebaseerd op de sterke-kantenbenadering. De kern van 
deze benadering is dat je niet alleen moet werken aan het verminderen van 
je tekortkomingen, maar vooral ook aandacht moet besteden aan het 
ontwikkelen van je kwaliteiten. Het programma heeft een degelijke 
wetenschappelijke basis. In verschillende onderzoeken is een positief effect 
aangetoond op de motivatie, inzet en prestaties van studenten. 

ISBN 9789059317444 / Boom / 2012/ 1ste / 92p / pb / €14.95 / vocap 
€13.45 

Meer Info 
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Margriet Guiver-Freeman - Ellen de Jong : Werving en 

selectie : de praktijk van strategisch recruitment 

Door de opkomst van sociale media is recruitment (werving en selectie) de 
laatste jaren sterk veranderd. Ook het denken over werk en functies - en 
daarmee over werkgevers en solliciteren - is heel anders geworden. 

ISBN  9789089538154   / Boom / 2016 / 1ste / 140p / pb / €24.50 vocap 
€22.05 

Meer Info 

  

 

  

Chantal Smedt - Annelies Monden : Word je eigen leider : 

Thuis en op het werk 

Voortdurend, zowel thuis als op het werk, word je geconfronteerd met 
cruciale vragen: Wie ben ik als bedrijfsleider? Ben ik gelukkig in het leven, 
op het werk? Hoe blijf ik mezelf in moeilijke omstandigheden?  

ISBN 9789401437264 / LannooCampus / 2016 / 1ste / 200p / pb  / 
€24.95  vocap €22.45 

Meer Info 

 

http://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=f112d07af4&e=de82c125ad
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