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Jacco van den Berg : Het Nieuwe Beoordelen : Focus op 

talenten 

In de nieuwe tijd met zelfsturende of zelforganiserende teams, sociocratie, 
appreciative inquiry, Het Nieuwe Werken, Agile en Scrum is meebewegen 
een succesfactor. Al deze ontwikkelingen vragen om een andere wijze van 
aansturen en ontwikkelen van medewerkers waarbij de woorden 
‘autonomie’, ‘vertrouwen’ en ‘verantwoordelijkheid’ de richting duiden. In het 
verlengde hiervan is de mindset rond beoordelen anders aan het worden. 

ISBN 9789462155268   /  Vakmedianet /  2017 / 1ste /  200p / pb / €39.95 / 
vocap €35.95 

Meer Info 

  

 

  

Eldert Nieuwenhuize - Maaike Kersbergen : Het grote 

sollicitatiespel : Goed voorbereid naar je 

sollicitatiegesprek 

Yes! Je bent uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek! Natuurlijk bereid je je 
goed voor. Je leest een sollicitatieboek, bekijkt de website van het bedrijf 
waar je wilt gaan werken en bedenkt wat vragen. Het kan niet mis gaan! 
Maar toch…tijdens het sollicitatiegesprek merk je dat je af en toe stil valt of 
juist heel veel gaat praten en daardoor je gesprekspartner niet weet te 
boeien. En terwijl je het gebouw uitloopt, weet je al dat het gesprek niet 
echt goed liep omdat je bepaalde vragen krachtiger of bondiger had kunnen 
beantwoorden. 

ISBN 9789462720824 / Thema /  2017  /   1ste  /   /  Doos /  €29.95 / vocap 
€23.96 

Meer Info  

http://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=1fccb8de22&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage1.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=a9b0084d19&e=de82c125ad


     

Iris Willems : Help ik word geleefd! Concrete selfcoaching 

tools om je leven in eigen handen te nemen 

  

Dit boek is ontstaan op basis van de meer dan 20 jaar ervaring die de 
schrijfster heeft met het trainen en coachen van medewerkers in diverse 
bedrijven op vlak van Selfcoaching, stress en burnout preventie. Het is een 
herwerking en uitbreiding van haar eerste succesvolle boek ‘Selfcoaching: 
Ontdek de ongekende mogelijkheden van je brein’, waarvan er meer dan 
10.000 exemplaren in België werden verkocht. 

ISBN  9789081022224 / Prana / 2017 / 1ste / 202p / pb / €25.00 / vocap 
€22.50 

Meer Info 

  

 

  

Judith Thielen - Roel Wolbrink : 101% IK : Jouw 

persoonlijk merk in 8 stappen 

Denk je na over een volgende carrièrestap? In acht overzichtelijke stappen 
leer je met 101% IK hoe je kunt zorgen dat anderen eerder voor jou kiezen. 
Een opsomming van je diploma's en werkervaring is niet meer voldoende 
om jouw (toekomstige) klant of werkgever voor jou te laten kiezen. Om 
gevraagd te worden voor leuke klussen of om promotie te maken, moet je 
worden opgemerkt tussen al die andere unieke medewerkers en zzp'ers. Je 
moet je kortom als een sterk merk profileren. 

ISBN   9789024404841 / Boom / 2017 / 1ste / 208p / pb / €19.95 / vocap 
€17.95 

Meer Info 

     

Ralf Knegtmans : Agile Talent : 9 cruciale stappen bij de 

selectie van het toptalent van morgen 

De wereld verandert sneller dan ooit tevoren. Onder invloed van 
technologische ontwikkelingen is wat vandaag gangbaar is, morgen alweer 
gedateerd. Dit heeft niet alleen een grote invloed op bedrijven, maar ook op 
de mensen die er werken. Je kunt hen niet langer alleen selecteren op 
basis van wat ze kunnen of weten, maar dient ook mee te wegen wie ze 
zijn en wat hen drijft. De selectiecriteria van het talent van morgen zijn 
wezenlijk anders dan die van vandaag. 

ISBN 9789047009832 / Business Contact / 2016 / 1ste / 192p / pb / €19.95 
/ vocap €17.95 

Meer Info 

http://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=0647d0ebae&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=eb027be903&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage1.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=fc25f0f4b8&e=de82c125ad


  

 

  

 

Barack Obama : Zijn beste toespraken 

Wie naar Obama luistert krijgt hoop, wie hem hoort spreken wordt 
meegesleept door zijn overtuiging, zijn persoonlijkheid, zijn gedreven 
manier van vertellen en zijn authentieke betrokkenheid bij mensen. 
 
  

ISBN 9789461316653 /  Van Halewyck / 2017/ 1ste / 318p / pb / €19.95 / 
vocap €17.95 

Meer Info 

  

 

  

Carmine Gallo : Spreek als TED : De negen geheimen van 

de beste sprekers ter wereld 

 
TED is een wereldwijd fenomeen dat de beste sprekers ter wereld bij elkaar 
brengt. De TED-talks zijn online al meer dan een miljard keer bekeken en 
ze zijn vrijwel zonder uitzondering boeiend en inspirerend. TED is 
uitgegroeid tot dé standaard voor spreken in het openbaar. Maar wat maakt 
die presentaties nu zo bijzonder? 

ISBN   9789047008446/ Business Contact/ 2017 / 1ste / 288p / pb / €19.99 
/ vocap €17.99 

Meer Info 

     

Pieter Winsemius : Je gaat het pas zien als je het door 

hebt  

 
'Je gaat het pas zien als je het doorhebt', is een typische Cruijff-uitdrukking 
waar u twee keer naar kijkt en dan om moet lachen. Cruijff was en is nog 
steeds een orakel. Voor sommigen een bron van wijsheid, voor anderen 
een kleurrijke, onbegrijpelijke taal. Maar over een ding is iedereen het eens: 
als succes de maatstaf is, is Johan Cruijff een leider. Leiders 
onderscheiden zich immers doordat zij het beste uit zichzelf en hun 
omgeving kunnen halen. Als speler en als coach stond Cruijff aan de 
wereldtop. 

ISBN 9789460030307 / Atlas / 2017 / 42ste / 224p / pb / €12.50 / vocap 
€11.25 

Meer Info 

http://managementbib.us10.list-manage1.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=08aa22bbec&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=b9e48b3158&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=d051f22b0c&e=de82c125ad


  

 

  

Sihame Al Kaouakibi : #Believe : Waarom iedereen zegt 

maar niemand echt gelooft dat jongeren de toekomst zijn 

De hedendaagse jeugd in de steden wordt al te vaak bekeken als een 
hardnekkig probleem. In #Believe pleit Sihame El Kaouakibi voor een 
andere kijk op de stedelijke jeugd. Centraal staat de kracht van jongeren. 
Dit is volgens Sihame El Kaouakibi dé sleutel voor de toekomst. 

ISBN 9789401412407 / LannooCampus / 2014/ 1ste / 166p / pb / €24.95 / 
vocap €22.45 

Meer Info 

  

 

  

Tony Crabbe : Nooit meer te druk : Een opgeruimd hoofd 

in een overvolle wereld 

Nooit meer te druk van Tony Crabbe is een helder en praktisch boek dat 
ons helpt om een van de grote problemen van het moderne leven aan te 
pakken: we zijn te druk. Wat Marie Kondo doet voor je huis, doet Tony 
Crabbe voor je hoofd en je leven. 

ISBN 9789024572687  / Luitingh / 2016 / 1ste / 384p / pb / €18.99 / vocap 
€17.09 

Meer Info 

  

 

  

Ralf Knegtmans : Semco in de polder : Durf jij de vaste 

structuur los te laten en anders te gaan werken? Het kan 

eenvoudig!  

Is jouw werkomgeving weinig inspirerend? Viert bureaucratie hoogtij? Is 
vergaderen van alledag en worden beslissingen maar moeilijk genomen? 
Werkt ieder voor zich en is het niet duidelijk waar het bedrijf naartoe wil? Is 
controle belangrijker dan ondernemen? 

ISBN  9789024406876 / Boom / 2017 / 1ste / 192p / pb  / €22.50 / vocap 
€20.25 

Meer Info 

 

http://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=bd2a9d7b10&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=bd2a9d7b10&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=3c6338ae2c&e=de82c125ad
http://managementbib.us10.list-manage1.com/track/click?u=6ac56fa6eaeb516ecef8f1755&id=91ab008075&e=de82c125ad

