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Saskia Tjepkema - Luc Verheijen - Joeri Kabalt : 

Waarderend veranderen : Appreciative Inquiry in de 

dagelijkse praktijk van managers 

Organisatie- en teamontwikkeling zijn natuurlijke onderdelen geworden van 
het werk van leidinggevenden. Appreciative Inquiry is een onderzoekende 
manier van veranderen die de laatste jaren ook in Nederland en 
Vlaanderen steeds meer vaste grond onder de voeten krijgt . 

ISBN  9789462201019 /  Boom /  2016 /  1ste /   192p. /  pb / €24.99 
/ vocap €19.99 

Meer Info 

  
 

  

Ashlee Vance : Elon Musk : Hoe de topman van SpaceX 

en Tesla onze toekomst vormgeeft 

Elon Musk weet, als een van de weinige ondernemers in de geschiedenis, 
een onstuitbare drive te combineren met een uniek toekomstbeeld. Hij is 
een eigentijdse mix van Thomas Edison, Henry Ford, Howard Hughes en 
Steve Jobs. Met zijn bedrijven PayPal, Tesla Motors, SpaceX en Solar City 
verandert hij bedrijfstakken en de wereld door op het allerhoogste niveau te 
innoveren. 

ISBN 9789400507142 /  Bruna /  2016/   1ste /   448p. /  pb / €24.99 / vocap 
€19.99 

Meer Info 

     

Paul Vandenbempden : Teampower : Alchemie van de 

groep 

Het boek 'Teampower, alchemie van de groep' geeft je inzicht in de werking 
van bewustzijnsenergie, individueel en in groepen, en leert je hoe je deze 
als leider kunt aansturen. Teampower geeft grip op de groep: 

ISBN  9789461537058 /  Aspekt /  2015 /   1ste  /  456p. /  pb /  €24.95 
/ vocap €22.45 

http://managementbib.us10.list-manage1.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=269e7123c1&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=6732198415&e=de82c125ad


Meer Info 

  
 

  

Nanko Boerma : Waardevolle verbindingen : De 

constructie van vertrouwen in de toekomst 

In dit boek behandelt Nanko Boerma het vertrouwen van mensen in elkaar 
en in 'de samenleving'. Boerma hierover: "Het vertrouwen dat mensen 
hebben wordt bepaald door de kwaliteit van zowel de persoonlijke 
verbindingen als van de verbindingen met de vele, min of meer anonieme 
instanties waarmee we te maken hebben. En juist daar ligt een groot 
probleem". 

ISBN 9789492221063 / Futuro / 2015 / 1ste / 120p. /  pb / €21.95 
/ vocap  €19.75 

Meer Info 

  
 

  

Jacqueline de Jong : De kleine Cialdini : Het invloedrijk 

boek samengevat 

'Invloed' van Robert Cialdini is al dertig jaar hét standaardwerk op het 
gebied van overtuigen en beïnvloeden: wereldwijd werden meer dan twee 
miljoen exemplaren verkocht. Op basis van uitgebreid onderzoek komt 
Cialdini daarin tot zes ‘hefbomen’ om mensen mee te overtuigen: 
wederkerigheid, consistentie, sociaal bewijs, sympathie, autoriteit en 
schaarste 

ISBN 9789047008644  / Business Contact / 2015 / 1ste / 80p / hc / 
€9.99/ vocap €8.49 

Meer Info 

     

Mathieu Weggeman : Essenties van leidinggeven aan 

professionals  : Hoe je door een stap terug te doen, beter 

vooruit komt 

Veel managers denken nog steeds dat ze in hun organisaties leiding 
moeten geven zoals in de tijd van de industriële revolutie gebruikelijk was: 
command & control. Dat kan meer problemen opleveren dan het oplost. Dat 
komt omdat de meeste professionals – zo’n 80 procent – intrinsiek 
gemotiveerd zijn. Ze houden van hun vak en doen liever iets goed dan iets 
fout 

ISBN  9789055949731 / Scriptum / 2015 / 1ste / 184p / hc / €19.95 / vocap 
€17.95 

Meer Info  

http://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=afcd837a6a&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage2.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=b1355a85a8&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage2.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=8f702bc916&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=1737f5bf10&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=1737f5bf10&e=de82c125ad


  
 

  

Eric Westra : Samenwerken : de essentie : Creëer 

verbinding met inzicht in 12 psychologische behoeften 

Je staat onder grote druk om te presteren. Telkens zijn er weer nieuwe 
deadlines, uitdagende doelen en veeleisende opdrachtgevers. Elke dag 
moet je je weer opnieuw waarmaken. Dan is het verleidelijk om voorrang te 
geven aan je eigen belang en op een zakelijke, instrumentele manier met 
collega's om te gaan. Eenzaamheid en vervreemding van elkaar zijn het 
gevolg. 

ISBN 9789082450408 / Uitgeverij Nieuw Begin / 2015 / 300p / pb / € 23.50 
/ vocap 21.15€ 

Meer Info 

  

 

  

Jurjen Van der Helden - Harold Bekkering : De lerende 

mens 

Leren is de manier om je leven te verrijken. De maatschappij verwacht dat 
we bezig zijn met lifelong learning, oftewel een leven lang leren, en dat is 
ook wat we zelf willen. Maar hoe leert de mens eigenlijk en past de 
inrichting van het huidige onderwijsstelsel daar wel bij? Over dat onderwerp 
gaat De lerende mens. 

ISBN 9789089536495 / Boom / 2015 / 256p / pb / € 24.50 / vocap 22.05€ 

Meer Info 

  

 

  

Michael Action Smith : Kalm : Minder stress, meer rust 

Op acht gebieden - Natuur, Slaap, Reizen, Relaties, Werk, Kinderen, 
Creativiteit en Eten - vind je tips voor meer rust, meer ruimte en meer tijd 
voor jezelf. Door de kleurrijke, speelse mix van creatieve oefeningen en 
inspiratie daagt 'Kalm' je uit het plezier en de rijkdom van het hier en nu te 
ontdekken. 
  

ISBN 9789055949724  / Scriptum / 2015 / 224p / pb / € 17.95 / vocap 
16.15€ 

Meer Info 

 

http://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=b228d06a29&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=c4da5ed4cf&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage1.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=53347423e4&e=de82c125ad

