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Ans De Vos : Loopbanen in beweging : 10 wegwijzers 

voor een duurzaam loopbaanbeleid 

Een succesvol loopbaanbeleid zorgt ervoor dat medewerker en organisatie 
elkaar wederzijds versterken. De traditionele aanpak, die uitgaat van 
voorspelbaarheid, werkzekerheid en loyaliteit, werkt daarbij niet meer. 
Organisaties moeten flexibel kunnen inspelen op continue veranderingen in 
hun omgeving. Werknemers zijn op zoek naar hoe ze hun loopbaan flexibel 
kunnen invullen in functie van hun talenten, ambities en privéleven. 

ISBN  9789462927513 /  Acco /  2016 / 1ste /  214p / pb / €30.00 / nu 
vocap €24.00 
managementbib.com Boek van de maand november 2016 :  -20% 

Meer Info 

  

 

  

Dirk Versées : Beter werken met coaches : Hoe doe je 

dat? 

Beter werken met coaches is bestemd voor de CEO, de HR-manager, en 
de bedrijfsleider of manager die een praktische houvast wenst voor het 
opzetten van een coachingbeleid. 

ISBN  9789463370356   / Pelckmans Pro 
/  2016  /   1ste  /  140p. /  pb /  €29.50 / vocap €26.55 

Meer Info  

  

http://managementbib.us10.list-manage1.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=5027ae006a&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage2.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=a7396d3f3d&e=de82c125ad


  
 

  

Psychologische verschijnselen in coaching : Beter begrijpen 

wat je doet als je coacht 

  

'Psychologische verschijnselen in coaching' koppelt coaching aan het 
werkterrein dat er het meest mee verwant is: de psychologie. Het boek 
behandelt een aantal veelvoorkomende psychologische verschijnselen die zich 
in coaching voordoen. 

ISBN 9789024404421 / Nelissen / 2016 / 1ste / 138p. / pb / €22.50 / vocap 
€20.25 

Meer Info 

  
 

  

Gorik Kaesemans - Elke Van Hoof - Lode Godderis - Erik 

Franck : Burn-Out in de zorg 

Als zorgverlener vaststellen en toegeven dat je eronderdoor dreigt te gaan, 
vraagt inzicht en moed. Het stigma op burn-out is nog steeds groot, ook in de 
zorg. Zorgverleners cijferen zich bovendien gemakkelijk weg om voor hun 
patiënten te zorgen. De illusie dat alles wel vanzelf zal overgaan, leeft ook bij 
zorgverstrekkers. Burn-out is echter meer dan vermoeidheid. . 

ISBN 9789401428996 / Lannoo / 2016 / 1ste / 208p / pb / €24.99 / vocap 
€22.49 

Meer Info 

  
 

  

Frans Manders - Petra Biemans : Managen van human 

resources 

Het managen van een organisatie of afdeling is een veelomvattende taak. Een 
van de belangrijkste verantwoordelijkheden van de manager is het 
leidinggeven aan zijn medewerkers. Managen van human resources is bedoeld 
om de aankomende manager theoretisch én praktisch inzicht te bieden bij het 
managen van zijn (of haar) personeel. 

ISBN9789089537560 / Boom / 2016 / 1ste / 266p / pb / €44.50 / vocap €40.05 

Meer Info 

  

http://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=72a0172b48&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=68649df20f&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=88260da9e5&e=de82c125ad


     

 

Philip Holt : Leidinggeven aan lean transformaties : Leading 

with Lean 

Philip Holt is hoofd Operational Excellence and Accounting Operations bij 
Philips en in 'Leidinggeven aan Lean Transformaties' legt hij uit wat zijn model 
van Lean Leiderschap inhoudt, hoe we het kunnen leren toepassen en hoe je 
jouw werkomgeving ervan kan overtuigen om nooit genoegen te nemen met 
iets anders dan Excellence. 
  

ISBN 9789462761384  / Vakmedianet / 2016 / 1ste / 278p / hc / €32.50 /vocap 
€29.25 

Meer Info 

  

 

  

Rudi Laermans - Lieven De Cauter - Karel Vanhaesebrouck : 

Klein lexicon van het managementjargon : Een kritiek van de 

nieuwe newspeak 

In dit miniwoordenboek van het managementjargon doorprikken Rudi 
Laermans, Lieven De Cauter en Karel Vanhaesebrouck deze nieuwe 
newspeak. Doel: de lezer de ogen openen en wapenen tegen de vele woorden 
die zijn aangetast door het virus van het ‘managerialism’. Want telkens we ze 
gebruiken, besmetten we ook onszelf en anderen. 

ISBN 9789462670952  / EPO / 2016 / 1ste / 208p / pb / €19.95 / vocap €17.95 

Meer Info 

  

 

  

Wim Donders : Praktische gespreksvoering 

 
De titel van dit boek Praktische gespreksvoering dekt de lading. Het boek 
begint met gesprekken uit de praktijk van alledag zoals ook jij ze voert. Veel 
doe je daarbij waarschijnlijk goed. Maar door erover te lezen en vooral door te 
oefenen, leer je hoe het nog beter kan. In dit boek en op de daarbij behorende 
website staan oefeningen. 

ISBN 9789059319622  / Boom / 2014 / 2de / 232p / pb / €30.50 / vocap €27.04 

Meer Info 

  

http://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=76ac43ccdb&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=60a2c32cde&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage1.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=455b5bca54&e=de82c125ad


  

 

  

Wim Donders : Coachende gespreksvoering 

'Coachende gespreksvoering' bouwt voort op 'Praktische gespreksvoering' 
waarin Wim Donders de basisvaardigheden voor gespreksvoering beschrijft. 
Pas als je de kunst van het luisteren in de vingers hebt en daarbij de techniek 
beheerst van samenvatten en doorvragen, kun je kiezen voor een methode. 

ISBN 9789089537270 / Boom / 2016 / 3de / 390p / pb / €33.50 / vocap  €30.15 

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 

  

 

  

Meredith Van Overloop : Het Overloop Effect : 7 hefbomen 

voor een betere werksfeer 

Het Overloop effect presenteert zeven hefbomen die kunnen zorgen voor een 
betere sfeer op het werk. Dit baanbrekende boek is een onmisbaar kompas 
voor al wie invloed kan uitoefenen op de werksfeer: zaakvoerders, managers, 
directeuren, leidinggevenden, middle managers, afdelingsverantwoordelijken, 
HR- en personeelsverantwoordelijken en P&O-medewerkers, in de private én 
de publieke sector. 

ISBN 9789492011572 / Witsand / 2016 / 220p / pb / € 24.95 / vocap €22.45 

Meer Info 

 

http://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=9677e53d3b&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=370639777d&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage1.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=f3e83ac67c&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=f578986885&e=de82c125ad

