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4 vragen die je leven veranderen 
 

Katie, Byron 
 

 

60 minuten serie - Sociale media strategie in 
60 minuten  
 

Jarno Duursma  
 

 

10 onmisbare vaardigheden voor de 
ambtenaar van de toekomst 
 

THEMA 

 

A new cup of T: social work in innovation 
 
 
 

 

 

Aan zet met inzet 
 

Gaston Dollevoet 
 

 

Absolute Victory Robert Pink 

 

Alignment 2.0 Ben Aarnoutse 
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Alles over assessmentcenters 
 

Minden, Jack J.R. van 
 

 

Appeltaart voor managers 
 

Donatus Thone, Judith de 
Koeijer  
 

 

Artikelen schrijven voor professionals 
 

M. Draijer  
 

 

Assessment Doen 
 

Bas Kok & Ferry de Jonge 
 

 

Beinvloed anderen begin bij Jezelf 
 

Bert van Dijk 
 

 

Ben ik de enige normale hier? Albert Bernstein 

 

Beren op de weg, spinsels in je hoofd 
 

IJzermans, Theo 
 



 

CapTalent bibliotheek 
 

 
 

 

Beslis(t) beter! J.Edward Russo 

 

Bevlogen van het Werk 
 

Wilmar Schaufeli & Pieternel 
Dijkstra 
 

 

BINNEN! 
 

Marjo Louwers-Jansen 
 

 

Brein in training 
 

Ria van Dinteren 
 

 

Breng beweging in je loopbaan 
 

Marinka Kuijpers 
 

 

Careergasm – Vind de baan die goed voelt Sarah Vermunt 

 

Coachbox1  5 cd's 
 

CoachingNet 
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Coachen met competenties CD 
 

Lingsma , Marijke 
 

 

Coachen met Voice Dialogue 
 

Judith Budde &  Karin 
Brugman 

 

 

Coaching Alfabet 
 

Richard van der Lee 
 

 

Dan heb je succes! Van wens naar 
werkelijkheid 
 

Schapendonk, John 

 

De 7 eigenschappen van effectief leiderschap 
 

Covey, Stephen 
 

 

De Alchemist 
 

Coelho, Paulo 
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De bedrijfsatleet Koen Gonnissen 

 

De beste versie van jezelf! Mirande Kampers 

 

De creatiespiraal 
 

Knoope, Marinus 
 

 

De Groeten met moeten Van Asperen, Rick 
 
 
 
 

 

Denk niet aan een roze olifant Sarah Gagestein 

 

Denk wat je wilt, doe wat je droomt Jansen 
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De e-mail Jungle 
 

Annerieke Broeman & Liset 
Ratelband 
 

 

De geluksprofessor 
 

Patrick van Hees 
 

 

De held met de duizend gezichten 
 

Campbell, Josheph 
 

 

De IQ trainer  
 

Minden, Jack J.R. van 
 

 

De kleine vloggen voor dummies Gerda van Galen 

 

De kracht van Creatief denken 
 

Dr. Norman Vincent Peale 
 

 

De kracht van het Nee! James Altucher 
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De kracht van kwetsbaarheid 
 

Brown, Brené 
 

 

De kunst van duurzaam presteren 
 

Bas Kodden 

 

De moed om te vertrouwen Haselhoff 

 

Delegeren John Payne, Shirley Payne 

 

De managermeetlat Co van Leeuwen 

 

De moed van imperfectie 
 

Brown, Brené 
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De nieuwe norm in Werken 
 

Gery Groen 
 

 

De omweg naar succes John Kay 

 

De one minute mentor Blanchard 

 

De pretfactor Ben Kuiken 

 

De schoenvetertest 
 

Co Berendsen 
 

 

De Schoonheid van Coachen 
 

Adrian Hoogendijk 
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De Succesillusie Richard Engelfriet 

 

De tijd van je leven 
 

Ron Witjas 
 

 

De Veldheer en de dansers 
 

Eva de Waard-van Maanen 
 

 

De verandering begint bij jou Nick van Dam 

 

De V-factor 
 

Josien Sneek 
 

 

De weg naar een nieuwe baan 
 

Drs Ad Besems 
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De 7 zonden/deugden van leiderschap Twan van de Kerkhof 

 

Dit ben ik! 
 

Lieuwe Koopmans 
 

 

Dit is Jouw Leven  Ernst Boklmeijer 

 

Diversiteit in loopbanen  Koen van Laer, Marijke 
Verbruggen 

 

Drive Pink, Daniel 

 

E coaching  Anne Ribbers Alexander 
Waringa 

 

Een baan vinden met social media  Stoop, Fiona 
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Een leven lang leren Jonathan Kitching 

 

Enneagram (Luisterboek) Rita Capitein 

 

Egostrippen – De Kick van je eigen ik Rick van Asperen 

 

Egostrippen – Doe het zelf! Rick van Asperen 

 

Een cultuur voor iedereen Robert Kegan 
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Een onweerstaanbaar CV  Zwieten, Huub van 

 

Eigenaarschap Wijngaarden 

 

Elke dag je hoofd en inbox leeg Oosterkamp 

 

Fuck die onzekerheid Kreneli Stadelmaier 

 

Ga doen wat je écht belangrijk vindt! Nick van Dam 

 

Ga hosselen Jeanine Schreurs 
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Ga lekker zelf in je kracht staan Japke-d. Bouma 

 

Geen paniek Ben Rogmans 

 

Gelukkig Werken ONNO Hamburgen & Ad 
bergsma 

 

Geluk op het werk? Veronique Kilian 

 

Generatie Einstein  Jeroen Boschma 

 

Getting things done (nederlandstalig) Allen 
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Geweldloze communicatie Rosenberg 

 

Handboek Solliciteren: Van Linkedin tot Power 
CV  

André van den Eventuin 

 

Handboek voor trainers  Anneke Durlinger van der 
Horst 

 

Hebbes  Marjo Louwers-Jansen 

 

Help, ik zoek mijn passie  Ackerman, Els 

 

Hestia’s haardvuur Froukje Wirtz, Annelies 
Idenburg-van Iperen 
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Het anti klaag boek Bart Flos 

 

Het complete loopbaanboek  Susan van Ass 

 

Het dertigers dilemma Wijnants, Nienke 

 

Het geheim van teams John Katzenbach 

 

Het groot werkvormenboek  Sasja Dirkse Hulscher 

 

Het Grote 50+ Werkboek  Anne-Marije Buckens  & 
Judith Spruit 
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Het grote Sollicitatiewerkboek  Vincent, Aaltje 

 

Het grote stageboek Maarten Brand 

 

Het is altijd het goede weer Jamie Nederpel 

 

Het kleine boekje over leiderschap Jeffrey Gitomer 

 

Het leiderschapsboek Mark Anderson 



 

CapTalent bibliotheek 
 

 
 

 

Het maakbare brein Margriet Sitskoorn 

 

Het ontpiekerboekje Sweet 

 

Het slimme onbewuste Dijksterhuis 

 

Het ster-principe Richard Koch 

 

Het verhaal van de held  Vincent van Reusel 
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Het weekend van zeven dagen  Ricardo Semler 

 

Hoe groen is jou gras? Ester de Bruine 

 

Hoe haal ik het beste uit mezelf  Stekelenburg, Ursela van 

 

Hoe krijg je altijd gelijk Leo Pot 

 

Hoe maak ik van een olifant een mug?  IJzermans, Theo 

 

Hoe word je alles? Wapnick, Emilie 
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101% IK Judith Tielen 

 

Ik Ken mijn IKKEN  Karin Brugman 

 

Investeren in emoties Helmi Tunnissen 

 

Ik werk graag… met mijn ellebogen Alexander Vier 

 

Ik wil iets van jou, jij wilt iets van mij Margriet Sitskoorn 

 

Impact als trainer  Silvia Blankestijn 
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Ja of nee: Gids voor betere besluitsvorming Spencer Johnson 

 

Ja-maar, omdenken 
 
 

Berthold Gunster 

 

Ja-maar, wat als alles lukt?  Gunster, Berthold 

 

Je bent aangenomen! Fiona Kloosterman 

 

Je bent wat je doet van zelfkennis naar 
gedragsverandering  

Roos Vonk  

 

Je eigen managementcoach Manu Busschots 
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Je 2de Carriere 45+  Maria van Rooijen, Hellen 
Kooijman en Donald Suidman 

 

Jezelf zijn!  Alex Peeters & Marleen 
Devisch, Marleen Devisch 

 
 

Jezelf Zijn! - Werkboek  Alex Peeters & Marleen 
Devisch 

 

Jobmarketing 2.0  Vincent, Aaltje 

 

Jobmarketing 3.0 Aaltje Vincent 

 

John F. Kennedy over leiderschap John Barnes 
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Jonge honden, oude rotten Warren Bennis, Robert 
Thomas 

 

Lastige Lieden  D. G. Hellinga 

 

Leading Quietly Joseph Badaracco 

 

Lees! Win tijd door snellezen en beter 
onthouden 

Jan-Willem van den Brandhof 

 

Lening Denken  Marenthe de Bruijne, Sigrid 
van Iersel 

 

Lichaamstaal Frank van Marwijk 
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LifeBook  Jan-Willem van den Brandhof 

 

L.I.V.E – Leven is verwarrend eenvoudig Settem 

 

Loopbaanplanning; richting geven aan je 
carriere 

Ackerman, Els 

 

Loopbaan-Zelfsturing  Adrian Hoogendijk 

 

Lopen doe je zelf; vanuit persoonlijke kracht je 
levensloopbaan sturen  

Berg, Ineke van den 

 

Managen volgens Confucius David Engelhard 
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Mijn baas is een klootzak Eicard Maun 

 

Mijn baas kiest voor mijn talent  Luk Dewulf / Peter Beschuyt 

 

Mindfulness voor Beginners  Jon Kabat-Zinn 

 

Mind Hacking, de praktijk van beinvloeden Ronald van aggelen 

 

Mooi Werk Mark van Vuuren 

 

Multifocus  Gitta Overmaat, Lenneke 
Overmaat 
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Netwerken: De fijne kneepjes Bo van Houwelingen 

 

Netwerken werkt; op weg naar de baan die je 
wilt  

Eeden, Rob van en Nijssen, 
Els 

 

Oermens 2.0 
 

Hofstee, Mikkeloog  

 

Omgaan met een burnout; preventie, hulp en 
re-integratie  

Karsten, Carien 

 

Onder hoogspanning Marieke den Ouden 
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Ontwerp je ontwikkeling Marianne Meijers 

 

Onze Ijsberg Smelt  John Kotter & Holger 
Rathgeber 

 

Oog in oog met kwetsbaarheid 
 
 

Marijke Leys 

 

Op kantoor E.J. van Rossen 

 

Optimisme – Hoop – Veerkracht - 
Zelfvertrouwen 

Steeneveld 
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Op volle zee , managementroer voor de 
overheid  

Gudde , Twynstra 

 

Op weg naar plezier in je werk  Hilde Backus 

 

Op zoek naar je droombaan  Edward Tuheteru 

 

Passies van het brein Margriet Sitskoorn 

 

Persoonlijke effectiviteit Eikenhout 

 

Pensioen in zicht Marjoleine Vosselman 
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Pieker er niet over!  Veronique van Lieshout 

 

Remotie – Een stap terug is een stap vooruit  Tanja Verheyen/ Bob Vermeir 

 

Saboteurs Marco von Münchhausen, 
Hermann Scherer 

 

Schrijf je loopbaan 
 

Marianne Panneman 

 

SCHRIJVEN VOOR HET NET  Marielle Hageman  
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Scrum in actie  Petra de Boer 

 

Semco-stijl Ricardo Semler 

 

Sollicitatiegesprekken doe je zo  Aaltje Vincent 

 

Solliciteren met de gunfactorverhoger  Gertien Beijering  

 

Socratisch gesprek voor beginners Marlou van Paridon 

 

Socratisch motiveren Martin appelo 
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Speels coachen  Lex Mulder 

 

Start nu Chris Guillebean 

 

Steeds leuker Jelle Hermus 

 

Stop met ploeteren, meer lol in leiderschap Anita van der Gun 

 

Strijdtoneel  

 

StruX - Loopbaanorientatie en begeleiding 
Loopbaanlogboek voor fase 1; Orientatie  

Daphne Ariaens 
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StruX - Loopbaanorientatie en begeleiding 
Loopbaanlogboek voor fase 2; Voorbereiding  

Daphne Ariaens 

 

Strux ik leren en werken loopbaanoriëntatie 
fase 3 

Daphne Ariaens 

 

Succesvol Solliciteren voor introverte mensen  Sluys, Eline 

 

Teamtools online  Martijn Vroemen 

 

Tien beïnvloedingsvaardigheden Jan Bijker 

 

Time Management Stephen Covey 
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Top 10 voor topteams Viktor Steijger & Stephen 
Steijger 

 

Twitter werkt!  Stoop, Fiona 

 

Uitglijers Joseph Hallinan 

 

Uit je burn-out  Karsten, Carien 

 

Veerkracht K. McFarland 
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Verboden voor klanten, wij houden van fans 
 
 
 
 

 
Jessica van Wingerden, Wim 
Schuurmans 

 

Verlangen naar Erkenning  Gerrie Reijersen van Buuren 

 

Vind je waarom Simon Sinek 

 

Visual Thinking Willemien Brand 

 

Vitaliteit  P. J. Diehl en J.M. Stoffelsen 

 

Vitaliteitsbijbel  Paul Wormer 

 Vooruitzien is regeren Guus Berkhout, Wim de 
Ridder 
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Waag de sprong Beld 

 

Waarom ben ik mijn broertje niet?  König, Karl 

 

Wandelcoaching  Jeroen Hendriksen 

 

Welke kleur heeft jouw parachute?  Bolles, Richard Nelson 

 

Werk vinden met Sociale Media  Vincent, Aaltje 

 

Wie ben ik? En wat wil ik?  Wijnants, Nienke 
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Word een HELD inspireer  Bas Kodden 

 

Wordt wie je bent Tijn Ponjee 

 Yes and… (Pentascope) Engbert Breuker 

 

Your company’s got talent! Erik Steijger 

 

Zo pak je iedereen in! Steffens 

 

Zo vind je een baan!  Dorien Waasdorp-Slotboom  
& Geert-Jan Waasdorp 

 

Zou jij jezelf aannemen? Freek van Kraaikamp 
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Titel: Aan zet met inzet 
Schrijver: Gaston Dollevoet 
 

 
Omschrijving 
 
De inzetbaarheid van je mensen meten en managen. Op elk organisatie niveau 
 

 

 

Titel: Absolute victory 
Schrijvers: Robert Pino 

 
Omschrijving 
 
In 'Absolute Victory' combineert Robert Pino theoretische en spirituele inzichten om antwoorden te 
geven op levensvragen waarmee we allemaal wel eens hebben geworsteld. Met anekdotes en 
praktische suggesties demonstreert Robert Pino hoe deze andere kijk op ons universum en leven 
op uw alledaagse leven kan worden toegepast. Het geeft inzichten in hoe u uw leven dat u werkelijk 
nastreeft, kunt begrijpen en creëren. 
 

 

 

Titel: Alignment 2.0 
Schrijver: Ben Aarnoutse 
 

 
Omschrijving 
 
Een sterke reputatie begint intern. Daarom ambieert ook elke organisatie een aligned workforce. 
Medewerkers die zich thuis voelen, elke dag het beste van zichzelf geven en weten hoe ze kunnen 
bijdragen aan de gemeenschappelijke ambitie. Een aligned workforce ontstaat niet vanzelf. Het 
vergt continu werken aan alle factoren die ervoor zorgen dat iemand zich verbonden en betrokken 
voelt. 
 
Het aantrekken, betrekken en behouden van de juiste mensen valt of staat bij de samenwerking 
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tussen Communicatie en HR. De gezamenlijke uitdaging? Alignment gedurende de hele employee 
journey. Een reis die al begint vóór de medewerker bij de organisatie solliciteert en niet eindigt als 
hij het pand verlaat. 
 
Alignment 2.0 gaat over hoe communicatieen hr-professionals effectief kunnen werken aan 
alignment. Gedurende de hele employee journey. Het boek geeft inzichten vanuit de praktijk en 
geeft concrete handvatten om gebruik te maken van de kracht van medewerkers en potentiële 
medewerkers. In een wereld die continu in beweging is. 
 

 

 

Titel: Alles over assessmentcenters 
Schrijver: Minden, Jack J.R. van 
 

 
Omschrijving 
 
Alles over assessment centers beschrijft de praktijk van assessment. Het staat boordevol adviezen 
over hoe je je in groepen kunt onderscheiden als leider, hoe creatief te zijn, toneel te spelen en 
effectief 'time management' te bedrijven op de testdag. Het assessment center kent na lezing van 
dit boek geen geheimen meer. 
Werd het assessment center aanvankelijk als selectiemethode voor hoger (opgeleid) personeel 
ingezet, en met name voor managers en commercieel functionarissen, tegenwoordig worden drie 
van de vier sollicitanten hiermee onderzocht. Het gaat hierbij niet, zoals bij psychologisch 
onderzoek, om intelligentie of persoonlijkheid, maar om het gedrag. Een dag lang wordt de 
kandidaat geobserveerd bij rollenspelen, presentaties, vergaderingen, discussies en andere tests, 
en worden de resultaten van zijn 'postbak-opdracht' geanalyseerd. 
 

 

 

Titel: A new cup of T - Social work in innovation 
Schrijver: Kees Verhaar 
 

 
Omschrijving 
 

Het sociaal domein is volop in beweging. Bij veel instellingen en organisaties leidt dit tot grote 
uitdagingen voor onder meer hulpverleners, strategisch beleidsadviseurs, leidinggevenden en 
bestuurders. Hetzelfde geldt voor degenen die vanuit de gemeenten het sociaal domein aansturen.  
 
Al deze uitdagingen vertalen zich in eisen aan de competenties van die verschillende professionals. 
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In de dagelijkse praktijk wordt in dit verband vaak over het T-profiel gesproken, als manier om de 
nieuwe professional te beschrijven. De verticale poot van de T staat daarbij voor diepgaande, 
specialistische competenties en de horizontale balk voor brede, generalistische competenties. Maar 
biedt het T-profi el voldoende toerusting om de transformatie in het sociaal domein te realiseren? 
Dit boek opent met een analyse, waaruit blijkt dat alleen werken volgens de 'T' te beperkt is. Dit 
boek staat onder meer stil bij de uitdagingen die de veranderingen in het systeem, in de relatie 
professional-burger en ook die in de dagelijkse uitvoering aan de professional stellen. 
 
Dit boek gaat over social work in innovation. Onder 'social work' worden alle beroepen binnen het 
sociaal domein geschaard. De term 'in innovation' geeft aan dat het gaat om fundamentele 
veranderingen en dat die nog steeds volop bezig zijn. Vooraanstaande auteurs reiken handvatten 
aan op het gebied van de presentie-benadering, leren innoveren, morele oordeelsvorming, het 
werken met wethouders, omgaan met de regels en hun rek, burgerkracht en de eigen passie van 
een ieder die op het sociaal domein actief is. 
 
Met deze handvatten kunnen de professionals de uitdagingen van het systeem in verandering 
tegemoet treden. De lessen uit dit boek helpen hen om een belangrijke stap te zetten in de richting 
van het persoonlijk meesterschap waarnaar ze in combinatie met een leven lang leren, werken en 
reflecteren toe zouden moeten groeien. 

 

 

 

Titel: Appeltaart voor managers 
Schrijvers: Donatus Thone, Judith de Koeijer  
 

 
Omschrijving 
 
Wie nu niet leert coachen, zal morgen niets meer te managen hebben 
 
Coachen wordt essentieel bij het ontwikkelen van mensen binnen organisaties. Coachen is dan ook 
een vaardigheid die managers, leidinggevenden en professionals die dagelijks mensen in beweging 
willen krijgen, zich eigen zullen moeten maken. Maar dan wel op een toegankelijke manier, en 
zonder dat het te veel tijd kost. 
 
'Appeltaart voor managers' helpt je daarbij en maakt je snel en doeltreffend vertrouwd met de 
basisprincipes van coachen. Net zoals je er een recept bij pakte toen je voor het eerst een 
appeltaart ging bakken, denken wij dat je je eerste stappen in het coachen het makkelijkst zet met 
behulp van recepten. Met het model en de recepten in dit boek kun je als leidinggevende, manager 
of professional meteen aan de slag met de kennis waar een externe coach ook over beschikt. Lees, 
probeer en proef van deze kennis en geef er uiteindelijk je eigen twist aan zodat je aanpak zo goed 
mogelijk past binnen jouw werkomgeving. De lekkerste appeltaart bak je immers zelf: daar geloven 
wij in. 
 

 



 

CapTalent bibliotheek 
 

 
 

 

Titel: Artikelen schrijven voor professionals 
Schrijver: M. Draijer  
 

 
Omschrijving: 
 
'Hoe schrijf ik een goed artikel voor een vakblad?' 
 
U wilt als professional graag over uw vak publiceren, maar merkt dat het schrijven van een artikel 
nog een hele opgave is. De auteur reikt u een werkmethode aan om op een efficiënte manier tot 
een goed opgebouwd en aantrekkelijk leesbaar artikel voor een vakblad te komen. Het boek is 
bedoeld voor adviseurs, consultants, beleidsmedewerkers en iedereen die beroepshalve een artikel 
wil publiceren maar daar geen speciale scholing voor heeft gehad. 
 

 

 

Titel: Assessment Doen 
Schrijvers: Bas Kok & Ferry de Jonge 
 

 
Omschrijving 
Veel mensen zien op tegen een assessment of psychologisch onderzoek. Niet helemaal onlogisch, 
want er hangt vaak veel van af. Maar met een goede voorbereiding hoeft niemand bang te zijn. Het 
assessment kent tal van varianten, zoals selectie-, ontwikkelings-, loopbaan- en e-assessments.  
 
Voorbereiden heeft zin voor alle typen!  
 
In deze geheel herziene druk kun je de IQ-test en het assessmentrollenspel oefenen, en lees je 
alles over het psychologisch onderzoek en de persoonlijkheidstest.  
 
Bas Kok en Ferry de Jongh nemen al sinds 1990 assessments af. Met deze ervaring kunnen zij 
als geen ander advies geven over de ideale voorbereiding op assessments en psychologische 
tests. 
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Titel: Beinvloed anderen begin bij Jezelf 
Schrijver: Bert van Dijk 
 

 
Omschrijving 
 
We komen allemaal wel mensen tegen waar het niet echt mee klikt of waar we grote moeite mee 
hebben maar waar we wel iets mee moeten: overleggen, samenwerken, naast wonen. We ergeren 
ons aan hun gedrag, verbazen ons over hun manier van reageren of we lijken eindeloos langs 
elkaar heen te praten. Vermoeiend en soms ook frustrerend. Dit boek geeft je de raad die je nodig 
hebt om met het meest lastige gedrag om te gaan. Daarvoor is het nodig dat je: * je realiseert dat je 
alleen je eigen gedrag kunt sturen * weet wat je wilt * iets anders durft te doen dan je gewend bent 
(en dat is spannend en boeiend tegelijk)! Aan de hand van een team van acht mensen laat Bert van 
Dijk, dé expert op het gebied van interactie, stap voor stap zien hoe je de samenwerking met 
anderen kunt verbeteren door je eigen gedrag te veranderen. Want het beïnvloeden van anderen 
begint altijd bij jezelf. En dat is lang zo moeilijk niet als je wellicht denkt: met een gezonde dosis 
zelfkennis, oprechte belangstelling voor anderen en dit boek kom je een heel eind. Sterker nog: dit 
boek verandert je leven behoorlijk: je hebt veel minder last van anderen en leeft dus relaxter dan 
ooit. 
 

 

 

Titel: Ben ik de enige normale hier 
Schrijvers: Albert Bernstein 

 
Omschrijving 
 

Roddelende collega's, lastige managers en chagrijnige klanten kunnen u slapeloze nachten 
bezorgen... 
 
Een 'zieke' werkomgeving is slecht voor uw gezondheid en je carrière. Maar hoewel u meestal niet 
in staat bent om het gedrag van anderen te bepalen, kunt u wel uw reactie veranderen.  
 
'Ben ik de enige normale hier?' leert u patronen op het werk te herkennen en de keuze te maken of 
u deze wilt volgen of niet. Albert J. Bernstein doet dit aan de hand van 101 anekdotes over moeilijke 
en gekmakende mensen en situaties op het werk - van omgaan met irritante collega's zoals 
leugenaars, luiaards en controlfreaks tot een slechte beoordeling krijgen of ontslagen worden.  
 
Elk scenario staat op zichzelf met duidelijke uitleg over wat er aan de hand is en wat u kunt denken, 
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doen en zeggen om uw verstand en uw baan intact te houden. Daarnaast staan er korte stukken in 
het boek over organisatiepsychologie en -filosofie. 

 

 

   

Titel: Beren op de weg, spinsels in je hoofd 
Schrijver: IJzermans, Theo 
 

 
Omschrijving 
 
Waar mensen zijn, zijn emoties. Ook op de werkplek. Dit boek gaat over de 'Rationele Effectiviteits 
Training' (RET), een veel gebruikte methode om beter om te gaan met werksituaties die stress, 
slechte sociale contacten en ergernis veroorzaken. Spanning en stress hebben maar voor een deel 
te maken met invloeden van buitenaf; een groot deel van de narigheid veroorzaken we zelf. De 
RET-methode leert u greep te krijgen op deze niet-productieve emoties; emoties die niet alleen 
stress veroorzaken, maar er ook toe leiden dat u minder presteert dan u kunt. 
 

 

 

Titel: Beslis(t) beter 
Schrijvers: J. Edward Russo 

 
Omschrijving 
 
Voor leidinggevenden geldt besluitvaardigheid als een van de belangrijkste eigenschappen, maar er 
zijn maar weinig mensen die beschikken over de benodigde training waarmee ze consequent 
goede besluiten kunnen nemen. 
Een goede beslisser worden lijkt op trainen om topsporter te worden: zoals de beste coaches 
trainingstechnieken gebruiken om atleten te helpen de juiste technieken te ontwikkelen en fouten te 
vermijden, zo hebben Russo en Schoemaker een programma ontwikkeld dat u kan helpen de 
'valkuilen' voor beslissers te omzeilen - de tien gebruikelijke beslissingsfouten die de meeste 
mensen steeds weer maken. De tien valkuilen zijn: 
1. Zich erin storten. Conclusies trekken zonder eerst de tijd te nemen even na te denken. 
2. Kaderblindheid. Het verkeerde probleem oplossen 
3. Gebrek aan controle over het raamwerk 
4. Te zeker zijn van uw opties 
5. Kortzichtig sluipweggetjes nemen 
6. Impulsief handelen 
7. Groepsoverschatting 
8. Uzelf met feedback voor de gek houden 
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9. Geen gegevens bijhouden 
10. Nalaten uw eigen besluitvormingsproces te onderzoeken. 

 

 

Titel: Bevlogen van het Werk 
Schrijven: Wilmar Schaufeli & Pieternel Dijkstra 
 

 
Omschrijving 
 
Werken is meer dan alleen geld verdienen. Werken kan een doel geven en een bron zijn van 
energie en voldoening. Zeker nu we met zijn allen langer moeten doorwerken, is het belangrijker 
dan ooit om plezier te halen uit je werk. Bovendien leveren passie en enthousiasme niet alleen 
persoonlijk voordeel op, ook de organisatievaart er wel bij. Zo zijn bevlogen werknemers 
klantvriendelijker, zorgen ze voor een hogere omzet, zijn trouw aan de organisatie en maken 
minder ongelukken en fouten. Trend of niet, je kunt bevlogenheid maar beter serieus nemen en er, 
als werknemer en organisatie, aandacht aan besteden. 
 

 

 

Titel: BINNEN! 
Schrijver: Marjo Louwers-Jansen 
 

 
Omschrijving 
 
Voor je nieuwe baan moet je beschikken over een aantal competenties. Bijvoorbeeld 
besluitvaardigheid, conceptueel denken en inventiviteit. 
Natuurlijk kun je in het sollicitatiegesprek zéggen dat jij over deze competenties beschikt, maar het 
is natuurlijk veel sterker als je met concrete voorbeelden kunt komen waaruit blijkt dat je deze 
competenties ook daadwerkelijk hébt. Binnen! helpt je daarbij. 
 
In dit boek staan meer dan 100 competenties beschreven, met de bijbehorende 
selectievragen én de antwoorden op die vragen. Een betere voorbereiding 
op je sollicitatiegesprek bestaat er niet! 
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Titel: Brein in training 
Schrijfster: Ria van Dinteren 
 

 
Omschrijving 
 
Brein@work van Ria van Dinteren was in 2011 genomineerd voor Managementboek van het jaar. In 
haar nieuwe boek, Brein in training, vertaalt zij deze kennis naar de wereld van trainers en coaches. 
 
Leren is de hobby van Van Dinteren. Maar nog meer plezier beleeft ze aan andere mensen laten 
leren. Dat plezier spat van haar boek Brein in training af. Dit boek laat trainers zien hoe ze door 
breinleren hun trainingen beter, effectiever en efficiënter kunnen maken. Het bijzondere aan dit 
boek zijn de bijgeleverde interactieve kaarten waar breinkennis vertaald is in vijf principes. Op elke 
kaart staat een principe uitgewerkt in kernwoorden en 
tips voor trainers. Zo kun je heel makkelijk je eigen training toetsen op breinvriendelijkheid. Het 
boek bevat ook een uitgebreide bronnenlijst, met boeken, websites en films om de theorie uit het 
boek nog toegankelijker te maken. 
 
Brein in training is echt een 'gebruiksvoorwerp' voor trainers dat een prachtige aanvulling is op alle 
kennis die zij al hebben. De nieuwste ontdekkingen over de werking van het brein staan centraal en 
de consequenties daarvan voor de trainer en de training. Het beantwoordt voor velen de vraag: 
"Leuk die breinkennis, maar wat kan ik ermee als trainer?" 
 

 

 

Titel: Breng beweging in je loopbaan 
Schrijfster: Marinka Kuijpers 
 

 
Omschrijving 
 
Breng beweging in je loopbaan als je stilstaat, vastloopt of richting zoekt. Dit boek is opgebouwd uit 
opdrachten die je begeleiden in het streven naar waardevol werk. Je gaat na wat jou beweegt in je 
werk en je leven. Dit is één van de vijf competenties die relevant zijn om invloed uit te oefenen op je 
loopbaan. Je onderzoekt of hetgeen je wilt ook is wat je kunt en welk werk hierbij aansluit. Je krijgt 
handvatten om actief richting te geven aan je loopbaan en om een netwerk op te bouwen dat van 
belang is voor je loopbaanontwikkeling. 
Het boek is een uitbreiding en verdieping van het boek Waardevol werk. Richting geven aan je 
loopbaan (Kuijpers, 2000) en gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar 
loopbaancompetenties 
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Titel: Careergasm - Vind de baan die goed voelt 
Schrijver: Sarah Vermunt 

 
Omschrijving 
 

No-nonsenseadvies voor mensen die iets willen veranderen op werkgebied. 
 
Wat is een careergasm? Voelt dat net zo goed als het klinkt? Jazeker. Een careergasm krijg je als 
je werk goed voelt. Echt goed. Zoals een Marvin Gaye-liedje. Alsof jij en je baan voor elkaar 
gemaakt zijn. 
 
Maar hoe krijg je je mojo terug als je vastzit in een liefdeloze relatie met je baan? 
 
In Careergasm laat Sarah Vermunt je precies zien hoe je dat doet. Het is speciaal voor mensen die 
een andere baan zoeken, of die wat willen veranderen in hun huidige baan. Grappig, praktisch en 
liefdevol: dit boek voelt tegelijkertijd als een warm bad en een schop onder je kont.  
 
Het is tijd om je goed te voelen. 

 
 

 

 

 

Titel: Coachbox1  5 cd's 
CoachingNet 
 

 
Omschrijving 
 
De 'Coachbox' bestaat uit 5 cd-roms met 285 werkbladen die u direct kunt gebruiken of kunt 
aanpassen aan uw eigen coachpraktijk. Het bevat creativiteitsoefeningen, loopbaan 
coachactiviteiten, coachcompetenties, life coachactiviteiten en coachoefeningen. Een krachtig 
praktisch product met heel veel materiaal voor de coach en de personeelsfunctionaris. 
 

 

 

 

 

 



 

CapTalent bibliotheek 
 

 
 

 

Titel: Coachen met competenties CD 
Schrijfster: Lingsma , Marijke 
 

 
Omschrijving 
 
De audio-cd 'Marijke Lingsma over coachen' begint met een algemene inleiding van ongeveer 30 
minuten over coaching volgens Marijke Lingsma. Daarna volgt een miniseminar van ongeveer 30 
minuten verzorgd door Marijke Lingsma. De cd sluit af met een bijdrage over het borgen van 
coaching in organisaties. 
 
Wie coacht óp competentieontwikkeling maakt bijna automatisch de stap naar coachen mét 
competenties. Er wordt immers geprobeerd om de manier waarop iemand met zijn eigen 
competenties omgaat, te ontwikkelen. Tijdens dit seminar werkt u daaraan en aan de ontwikkeling 
van uw eigen competenties als coach. Marijke Lingsma beschouwt competenties als een onmisbare 
meetlat bij het coachen, om bijvoorbeeld de eigen bijdrage bij samenwerking, afstemming of 
conflicten te meten en bij te sturen. 
 
 

 

 

 

Titel: Coachen met Voice Dialogue 
Schrijfsters: Judith Budde &  Karin Brugman 

 

 
Omschrijving 
 
Voice Dialogue is een ervaringsgerichte methode die steeds bekender wordt onder coaches in 
Nederland. In Voice Dialogue gaan we er vanuit dat ieder mens uit meerdere ikken of subpersonen 
bestaat. Deze ikken nemen het stuur geregeld van ons over. Zoals een Pleaser die zorgt dat je 
geen conflicten krijgt en een Pusher die je aanzet tot overwerken. In Voice Dialogue gaat de 
begeleider letterlijk in gesprek met de verschillende ikken van de cliënt. Daardoor leert de cliënt zijn 
innerlijke krachtenveld beter kennen en meer kanten van zichzelf in te zetten. Met Voice Dialogue 
help je de cliënt om zelf de regie te nemen over zijn leven in plaats van dat een paar ikken dat 
doen. In dit eerste Nederlandstalige handboek over Voice Dialogue presenteren Judith Budde en 
Karin Brugman op levendige wijze hoe je kunt werken met deze methode. Helder en toegankelijk 
leggen ze de aanpak stap voor stap uit, geïllustreerd door tal van herkenbare voorbeelden. 
'Coachen met Voice Dialogue' is geschreven voor coaches, loopbaanadviseurs, supervisoren, 
therapeuten en andere begeleiders. Een onmisbaar naslagwerk voor iedereen die werkt of wil 
werken met deze prikkelende methode.  
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Titel: Coaching Alfabet 
Schrijver: Richard van der Lee 
 

 
Omschrijving 
 
Coaching kan een bijdrage leveren aan reflectie, ontplooiing en wellicht het inslaan van nieuwe 
paden door mens en organisatie. En dat is wat de vijf auteurs ook hopen te bereiken!  
 
Hun ideeën bieden houvast voor coaches op de werkvloer, maar zijn ook meer dan nuttig voor 
beginnende managers, medewerkers en freelancers met groeiambitie. 
 
In 26 korte hoofdstukken komen alledaagse situaties voorbij, die voor veel lezers herkenbaar zullen 
zijn. Geen eindeloze theoretische verhandelingen, maar beschreven gebeurtenissen die tot 
nadenken aanzetten. To the point en uit het hart geschreven 
 

 

 

 

Titel: Dan heb je succes! Van wens naar werkelijkheid 
Schrijver: John Schapendonk 
 

 
Omschrijving 
 
'Dan heb je succes!' neemt je mee op reis langs vier elementen: Focus, Passie, Discipline en 
Geweten. Met als einddoel resultaat boeken en daar trots op zijn. In een motiverende en 
inspirerende schrijfstijl laat de auteur je in de spiegel kijken. Je gaat ontdekken waar jij voor staat en 
voor gaat. De oefeningen nodigen je uit om woorden te geven aan wat voor jou essentieel is, om 
jezelf vervolgens in krachtige stappen naar jouw succes te leiden. Een must voor wie focus wil 
hebben en houden. 
 
De auteur heeft, met zijn boek als uitgangspunt, trainingen, workshops en intervisieconcepten 
ontwikkeld. Deze worden aangeboden aan bedrijven, instellingen en organisaties. Interesse? Neem 
contact op via www.stabreda.nl 
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Titel: De 7 eigenschappen van effectief leiderschap 
Schrijver: Covey, Stephen 
 

 
Omschrijving 
 
Het boek De zeven eigenschappen van effectief leiderschap behoeft nauwelijks nog introductie. Het 
vormt al jarenlang en wereldwijd een inspiratiebron voor iedereen. 
Covey heeft met zijn boek een miljoenenpubliek bereikt. Hij leert ons hoe we de kwaliteit van ons 
persoonlijk leven, diensten en organisaties kunnen verbeteren. Zijn inzichten hebben het leven en 
werken van velen ingrijpend veranderd. Zijn filosofie is van alle tijden en blijkt steeds opnieuw jonge 
generaties aan te spreken. 
 

 

 

Titel: De Alchemist 
Schrijver: Coelho, Paulo 
 

 
Omschrijving 
 
De jonge schaapherder Santiago heeft één grote wens: de wereld bereizen tot in alle uithoeken om 
zo uit te vinden hoe deze in elkaar zit. Zijn dromen over een verborgen schat zetten hem aan tot 
een zoektocht. Na veel omzwervingen ontmoet hij in Egypte de alchemist, die over grote spirituele 
wijsheid beschikt. Hij adviseert de jongen: 'Luister naar je hart. Dat kent alles, omdat het afkomstig 
is van de ziel van de wereld en daar ooit naar zal terugkeren (...) Waar je hart is, is ook je schat.' 
 

 

 

 

Titel: De bedrijfsatleet 
Schrijver: Koen Gonnissen 
 

 
Omschrijving 
 
Alain Goudsmet en Koen Gonnissen hebben jarenlang topsporters begeleid en zo als coach van 
individuen en teams een schat aan praktische ervaring opgedaan. Zij hebben zich na hun 
sportcarrière gespecialiseerd in de begeleiding van een andere groep die evenzeer aan druk en 
stress wordt blootgesteld : werknemers, zelfstandig ondernemers, managers en kaderleden die zij 
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'Bedrijfsatleten ©' noemen.  
 
Een overladen werkschema, eindeloze files, conflicten met klanten of collega's, de continue 
dreiging van afslankingen, deadlines, prioriteiten, urgenties ... wat kost u het meeste energie? Tot 
waar reikt uw weerstand? De noodzaak om creatief en innovatief te denken in economisch moeilijke 
tijden dwingt de meeste mensen bovendien uit hun comfort zone: ook dit kost enorm veel energie! 
Een toenemend aantal afwezigheden te wijten aan "ziekte" bewijst dat vele mensen te diep putten 
uit hun emotionele, mentale en fysieke reserves! U bent maar zo sterk als je zwakste energie 
batterij ...  
 
Dit boek wil inzicht geven in het mechanisme van continue hoogwaardige prestaties onder druk, en 
het belang van een snelle en efficiënte recuperatie na druk. De auteurs reiken een schat van 
praktische tips aan om de jachtige sleur van de dagelijkse stress te doorbreken, en excellent te 
kunnen blijven presteren zonder onnodige energie te verspillen. Zij tonen aan dat oplossingen 
eenvoudig kunnen zijn en voor de hand liggen. Elke werknemer kan trainen om een 'Bedrijfsatleet' 
te zijn of te worden. En u? Bent u een 'Bedrijfsatleet' of een 'Bedrijfskamikaze'? 

 

 

Titel: De beste versie van jezelf! 
Schrijver: Mirande Kampers 
 

 
Omschrijving 
 
Wie je bent dat straal je uit, dus wees de beste versie van jezelf! 
 
Tobber of topper? Glazen plafond of carrièreboost? Vanaf nu ben je klaar met excuses verzinnen 
en neem je je eigen verantwoordelijkheid. Maak nu zelf het verschil en geef je carrière vleugels! 
Met dit boek bouw je in drie stappen een sterk eigen merk en kies je voor meer plezier en energie in 
je werk. Het is hét boek voor de ondernemende vrouw die bewust werkt aan haar persoonlijke groei 
en zingeving. Je rekent af met onzekerheden en richt je op je talenten en waarden. Voel je passie, 
ontdek je innerlijke kracht en laat zien en horen wat jou uniek maakt. 
 
In je eigen Succesdagboek leer je strategisch gebruik te maken van jouw kracht. Gedurende drie 
maanden bepaal je met 90 opdrachten je levensdoel, benoem je je talenten, kernwaarden én 
schaduwzijden en definieer je je statement. Zo werk je iedere dag met een praktische opdracht aan 
jouw beste versie.  
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Titel: De creatiespiraal 
Schrijver: Knoope, Marinus 
 

 
Omschrijving 
 
Zoals de bloesem in de lente een voorbode is van het fruit in de zomer, zo zijn wensen en 
verlangens van mensen een voorbede van hetgeen ze later kunnen realiseren. 
Zoals fruitbomen over precies die kwaliteiten beschikken die ze in staat stellen de eigen fruitsoort te 
creëren, zo beschikken mensen over precies die kwaliteiten die ze nodig hebben om hun eigen 
wensen en verlangens te kunnen realiseren. 
Zoals er in de natuur een vaste route is van bloesem naar vrucht en van zaad naar oogst, zo is er in 
de natuur ook een welbepaalde weg van wens naar werkelijkheid. Die weg wordt in dit boek 
beschreven. 
 

 

 

 

Titel: De pretfactor 
Schrijvers: Ben Kuiken 
 

 
Omschrijving 
 

Wilt u creatieve en gemotiveerde medewerkers? Investeer dan in PRET. Targets, bonussen en 
protocollen hebben hun beste tijd gehad. Vergaderen? Stop ermee. Regels verstoren het natuurlijke 
proces dat tot succes leidt. 
 
De medewerker van de toekomst vindt PRET veel belangrijker: 
• Positieve werksfeer 
• Respect 
• Enthousiasme 
• Teamspirit 
 
Ben Kuiken onderzocht wat succesvolle organisaties gemeen hebben. In dit boek beschrijft de 
auteur van 'De laatste manager' hoe al die winnaars betrokkenheid en creativiteit de ruimte geven 
en afrekenen met zinloze regels, protocollen, hiërarchie en functieomschrijvingen. 
 
Stop ook met tobben en werk aan uw PRET-factor! 
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Titel: De e-mail Jungle 
Schrijvers: Annerieke Broeman & Liset Ratelband 
 

 
Omschrijving 
 
U ontvangt tientallen, misschien wel honderden e-mails per dag. Dat vraagt om een goede controle 
over uw e-mailverkeer. Alleen zo is het immers mogelijk om het overzicht te houden: wat is 
belangrijk, wat heeft prioriteit en wat gebruikt u als geheugensteun? Veel werknemers kampen 
echter met overvolle, onoverzichtelijke inboxen. Herkenbaar? Neem dan eens een kijkje in De e-
mailjungle! 
 
De e-mailjungle laat zien hoe u de controle over uw e-mailverkeer met een aantal eenvoudige 
maatregelen kunt terugkrijgen. Er wordt onder andere ingegaan op het ordenen van e-
mailberichten, het stellen van prioriteiten en de afhandeling van e-mails, bijvoorbeeld na een 
vakantie. Bovendien komt aan bod hoe u als afzender kunt bijdragen aan een betere controle: hoe 
zorgt u ervoor dat uw bericht helder is, hoe voorkomt u dat uw e-mails onnodig bij personen 
terechtkomen en hoe reageert u bij conflicten of vertrouwelijke informatie? Daarbij komt ook de rol 
van de organisatie naar voren. 
 
De talrijke tips en adviezen, de heldere schrijfstijl en de toepasselijke illustraties van Maarten 
Pathuis maken dit praktische boek tot een uitstekende wegwijzer voor iedereen die zich in de e-
mailjungle begeeft. 
 

 

 

 

Titel: De geluksprofessor 
Schrijver: Patrick van Hees 
 

 
Omschrijving 
 
Cuno Groen, professor aan Nyenrode, heeft bereikt wat hij wilde. Dacht hij. Maar als zijn promotie 
niet doorgaat, zijn vriendin hem inruilt voor een ander, en hij als succesvolle marketingexpert op zijn 
retour blijkt, stort zijn wereld in. Cuno vlucht naar Cambridge. In die eeuwenoude universiteitsstad 
die zoveel briljante geesten heeft voortgebracht, probeert hij het grote geheim van een gelukkig 
leven te vinden. Maar daarvoor moet hij tot in de diepste krochten van zijn eigen ziel afdalen. De 
geluksprofessor is een meeslepende, ontroerende en vooral inspirerende roman die haarfijn de 
tijdgeest blootlegt. Hoe ver mag je gaan in de jacht naar geluk?  
 
De 42-jarige Cuno is professor aan Nyenrode en houdt van seks, geld en status. Kort nadat een 
promotie aan hem voorbij is gegaan, gaat hij naar Cambridge om een lezing te geven. Hij gaat op 
zoek naar diepere zingeving en laat zich inspireren door allerlei literatuur en mensen die hij zoal 
tegenkomt. Hij werkt zich in de nesten als hij geïntrigeerd raakt door het ’s nachts beklimmen van 
gebouwen en woont zelfs zijn eigen uitvaart bij. Cuno ondergaat een innerlijke verandering en 
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ontwikkelt een gelukstheorie. Vlot leesbaar debuut met een positieve boodschap, waarin de 
Nederlandse auteur (1969) informatie uit o.a. populair psychologische en esoterische literatuur 
heeft verwerkt. Die informatie leidt tot allerlei uitleggerige uitweidingen en weinig realistische 
dialogen. Romantechnisch is het vrij zwak; het boek lijkt vooral tegen het einde steeds meer op een 
zelfhulpboek dan op een roman. Erg veel Engels: in dialogen tussen collega’s is dit nog functioneel, 
maar meestal is het onnodig. Voor de lezers van tijdschriften als Happinez. 
 

 

 

Titel: De groeten met moeten 
Schrijver: Rick van Asperen 
 

 
Omschrijving 
 

Stop met te leven volgens de spelregels van anderen. Kies vanaf vandaag voor het waarmaken van 
je eigen dromen. Dit boek levert het bewijs dat jij echt helemaal niets moet!  
 
Het besmettelijke moetenvirus heeft velen van ons in de greep. We denken dat we geen keuze 
hebben en doen daarom braaf wat anderen van ons lijken te verwachten. Intussen voelen we ons 
leeg en uitgeblust. 'Wat moet ik nu?', vraag je je gefrustreerd af. Gelukkig is er een remedie: stop 
met moeten! Moeten is een illusie. Kies definitief voor een moetenvrij leven door het trainen van je 
wilspier.  
 
Iedereen kan ont-moeten. Auteur Rick van Asperen laat zien hoe je dat in vier praktische stappen 
kunt doen. Hij beschrijft op een toegankelijke manier hoe je (her)ontdekt wat je wilt zodat je voor 
eens en voor altijd moeten de groeten kunt doen! 
 
"Het is jouw leven, gebruik je eigen wilskracht.” 

 

 

 

Titel: De held met de duizend gezichten 
Schrijver: Campbell, Josheph 
 

 
Omschrijving 
 
Ondanks de eindeloze verscheidenheid van handeling, plaJosephats en aankleding ligt er een vast 
patroon ten grondslag aan de mythen en legenden van de hele wereld. In De held met de duizend 
gezichten brengt Campbell deze mythen samen, legt hij uit hoe ze alle eenzelfde antwoord geven 
op het raadsel van het leven en toont hij hoe de verschillende hoofdrolspelers uit folklore en 
legende eenzelfde verhaal opvoeren. 
 
Gebruik makend van de psychologie van Freud en Jung vergelijkt Campbell vervolgens de 
primitieve mythologie met de droomtoestand bij de moderne mens en biedt hij een interpretatie van 
de mythologie met fascinerende psychologische implicaties. 
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Titel: De IQ trainer  
Schrijver: Minden, Jack J.R. van 
 

 
Omschrijving 
 
Dag in dag uit zwoegen honderden kandidaten op intelligentietests (tegenwoordig ook wel 
capaciteitentests genoemd). Iedereen wil hierop zo hoog mogelijk scoren, want van het resultaat 
hangt veel af. Met de iq-trainer vermijd je onaangename verrassingen op het testbureau of bij 
elektronische testafname (e-tests). Geen angst meer, niet onzeker maar ontspannen beginnen aan 
de test, want in dit boek vind je een bijna complete collectie van proeftests, die een afspiegeling 
vormen van wat gangbaar is in de dagelijkse selectiepraktijk. De vele uiteenlopende tests zijn 
systematisch en overzichtelijk gerangschikt. Zelfs minder bekende varianten worden genoemd en 
kort beschreven. 
 
De IQ-Trainer is een oefenboek: niets meer, niets minder. Doe de iq-tests vóór 'D-day' en lees de 
Testtips bij elke test. Zo raak je vertrouwd met het soort opgaven en de 'puzzels' en scoor je 
gegarandeerd hoger. Start je eigen Test-Training® vandaag nog, zodat je vol vertrouwen aan het 
lastige testwerk kan beginnen. Van Minden sleept je door de eindeloze reeks van iq-tests heen. 
Succes verzekerd! 
 

 

 

 

Titel: De kleine vloggen voor dummies  
Schrijver: Gerda van Galen 
 

 
Omschrijving 
 

Iedereen die kan praten, kan vloggen. Maar hoe zorg je ervoor dat je vlogs veel bekeken worden, 
en dat je zelf het vloggen leuk blijft vinden?  
 
In 'De kleine Vloggen voor Dummies' leer je er alles over, en natuurlijk komen alle technische 
aspecten van het vloggen aan bod: monteren, scripts gebruiken, je kanaal inrichten en nog veel 
meer.  
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Titel: De kracht van Creatief denken 
Schrijver: Dr. Norman Vincent Peale 
 

 
Omschrijving 
 
Dr. Norman Vincent Peale onthult het geheim voor een rijk en gelukkig leven en geeft aan hoe u 
onmiddellijk aan een betere toekomst kunt werken. Ook vertelt hij hoe u uw zwakheden kunt 
overwinnen en uw geestkracht positief kunt uitbouwen. Hij leert u hoe u een winnaar kunt worden. 
Miljoenen mensen hebben door deze effectieve denkmethode geweldige successen behaald. 
 

 

 

 

Titel: De kracht van het Nee! 
Schrijver: James Altucher 
 

 
Omschrijving 

Zeg eens eerlijk: hoe vaak betrap jij jezelf erop dat je JA zegt tegen de verkeerde dingen? 
Vervelende verzoeken van je baas, negatieve gedachten die je maar niet uit je hoofd krijgt, relaties 
of vriendschappen die je alleen maar energie kosten, een baan die je eigenlijk allang niet meer leuk 
vindt… 
 
En heb je er wel eens over nagedacht wat er zou gebeuren als je hier NEE tegen zou zeggen. 
 
In dit boek, dat leest als een trein, laten James Altucher en Claudia Azula Altucher je zien wat er 
dan gebeurt. Het scheelt je niet alleen veel tijd en narigheid, het kan zelfs letterlijk je leven redden. 
Als je leert om NEE te zeggen tegen alle negativiteit in je leven, creëer je ruimte. Voor jezelf, voor 
nieuwe kansen, een positievere blik op de wereld, voor mensen die bij jou passen. De auteurs laten 
zien dat je ook het recht hebt om NEE te zeggen. En wie dat eenmaal onder de knie heeft voelt zich 
vrij om JA te zeggen tegen al het goede in het leven. 
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Titel: De kracht van kwetsbaarheid 
Schrijver: Brown, Brené 
 

 
Omschrijving 
 
Brené Brown beschrijft in haar boek wat het betekent om je kwetsbaar op te stellen in een wereld 
die gericht is op perfectionisme en het nemen van risico s zonder dat succes gegarandeerd is. Of 
het nu om werk, relaties of opvoeding gaat: het is eng en moeilijk om je kwetsbaar op te stellen, 
maar het is nog veel moeilijker om het niet te doen en jezelf af te blijven vragen: wat als ik het wel 
had geprobeerd?  
 
We verwachten van onszelf en van anderen dat we elke dag de schijn ophouden om anderen te 
laten zien hoe goed we alles voor elkaar hebben. Kwetsbaarheid is een emotie waar bijna niemand 
zich prettig bij voelt. We associëren het met onzekerheid en risico s. Toch zegt Brené Brown dat 
juist kwetsbaarheid de basis is van alle mooie dingen in het leven als liefde, vertrouwen en vreugde.  
Ze moedigt de lezer in De kracht van kwetsbaarheid aan om perfectionisme te laten varen, 
kwetsbaarheid en te omarmen en uitdagingen aan te gaan. 

 

 

Titel: De kunst van duurzaam presteren 
Schrijver: Bas Kodden 
 

 
Omschrijving 
 

Waarom blijft de ene organisatie succesvol, terwijl andere organisaties uiteenvallen en verdwijnen? 
Waarom weet die ene persoon zijn succes te herhalen, terwijl eigenlijk niemand dat verwachtte? 
 
Vergeet alles wat je dacht te weten over het selecteren en aannemen van de juiste medewerkers. 
Het zit anders dan je denkt! Het geheim van winnende personen en teams zit hem in de combinatie 
van talent en vier belangrijke prestatiekenmerken, waar – vreemd genoeg – veel organisaties juist 
niet op selecteren ... 
 
Bas Kodden deed onderzoek naar prestatie-indicatoren onder leidinggevenden en senior 
medewerkers van ruim 1100 professionals en 50 CEO’s van Nederlands bekendste bedrijven. Zijn 
verrassende uitkomsten werpen een nieuw licht op het huidige aanname- en selectiebeleid van veel 
Nederlandse bedrijven. 
 
En het blijft niet bij theorie: dit boek biedt bovendien een praktisch model voor werving & selectie en 
professionele ontwikkeling. Inclusief diverse vragenlijsten en checklists voor hr-functionarissen en 
leidinggevenden die willen bouwen aan duurzaam winnende teams en organisaties. 
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Titel: Delegeren 
Schrijvers: John Payne 

 
Omschrijving 
 

Hoewel managers zich er vaak niet van bewust doen, kunnen anderen in het algemeen hun werk 
ook doen. Veel managers besteden te veel tijd aan louter operationele taken. Als dit ook voor u 
geldt is dat vervelend, want delegeren levert twee belangrijke voordelen op. U krijgt tijd voor werk 
dat minstens zo belangrijk, of zelfs belangrijker is en uw medewerkers krijgen de kans verder te 
groeien in hun werk. 'Delegeren' laat zien welke werkzaamheden u kunt overdragen, aan wie u het 
beste taken kunt delegeren en hoe u ervoor zorgt dat die taken ook goed worden uitgevoerd. Het 
enige dat u nog hoeft te doen is afstappen van het idee dat u het allemaal zelf beter kunt. 

 

 

 

 

Titel: De managermeetlat 
Schrijvers: Co van Leeuwen 

 
Omschrijving 
 
Het besturen van een organisatie is moeilijker dan ooit. Jonge managers weten niet hoe zij de 
gevestigde orde kunnen beïnvloeden, terwijl ervaren managers doen wat zij geleerd hebben en 
daarmee geen vernieuwing inbrengen. Gevolg: managers hebben geen overzicht meer. 
 
Maak kennis met het Think Value Framework. Dit model omvat de belangrijkste managementtrends 
van de laatste decennia en is speciaal ontwikkeld voor de manager. Het geeft handvatten om het 
managen van het bestaande business model te verbeteren zodat de resultaten verbeteren. 
 
Aan dit model zijn zes persona's verbonden: typeringen die verschillende soorten managers 
omschrijven. Aan de hand van vragenlijsten en praktische oefeningen komt u erachter welke 
managementstijl bij u leidend is. Vervolgens krijgt u inzicht in de vaardigheden die onder de overige 
persona's vallen en leert u ze toepassen zodat u uw kwaliteit van managen kan verbeteren 
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Titel: De moed om te vertrouwen 
Schrijvers: Haselhoff 

 
Omschrijving 
 
Organisaties schreeuwen om vertrouwen. De media staan er bol van. Veelal onbewust geven we 
leiding vanuit wantrouwen, omdat we zijn doorgeschoten in regels en procedures. Met als gevolg 
ongemotiveerde medewerkers, een te hoog ziekteverzuim en ontevreden klanten. Veel 
leidinggevenden zitten hierdoor in de vicieuze cirkel van te hard werken, te veel zelf willen doen en 
niet toekomen aan het coachen van medewerkers. Terwijl coachen vanuit vertrouwen nu juist leidt 
tot bevlogen en winstgevende organisaties. 
 
We weten het allang. Waarom doen we het dan niet? Omdat we controle willen houden. We zoeken 
houvast en veiligheid, en denken zo het eindresultaat in handen te hebben. Terwijl het 
tegenovergestelde waar is: medewerkers voelen controledrang en bemoeienis. Dat maakt hen lui, 
initiatiefloos en ongemotiveerd. 
 
Haselhoff heeft door jarenlange ervaring in het begeleiden van leidinggevenden ontdekt dat een 
bevlogen organisatie om autonome teams en coachend leidinggeven volgens het 6 V-model vraagt. 
In dit boek leer je alles over deze 6 V’s (creëer Visie, geef Vertrouwen, Verantwoordelijkheid en 
Vrijheid, vanuit Verbinding, creëer Veiligheid). Tevens leer je dat leidinggeven aan een ander begint 
met leidinggeven aan jezelf. Door het toepassen van haar inmiddels bewezen, zeer praktische 
methode ontdek je waarom vertrouwen geven en dus loslaten zo lastig voor je is. Je krijgt 
handvatten aangereikt om te durven loslaten. Dit begint met een duidelijke visie, grenzen stellen en 
medewerkers de aandacht geven die ze verdienen. Hier heb je alleen tijd voor als je loslaat, met als 
resultaat dat medewerkers wel doen wat je wil. 

 

 

 

Titel: De moed van imperfectie 
Schrijver: Brown, Brené 
 
 

 
Omschrijving 
 
Brené Brown beschrijft in De moed van imperfectie hoe moed, compassie en verbondenheid een 
belangrijke plek in je leven kunnen krijgen. Op basis van haar jarenlange studie kwam ze tot tien 
stellingen over een ‘bezield leven’: leven vanuit het gevoel dat je de moeite waard bent. Op haar 
eigen, eerlijke, warme en grappige manier moedigt ze de lezer aan om perfectionisme te laten 
varen, stress als leefstijl los te laten, te vertrouwen op intuïtie en creativiteit de ruimte te geven. Dit 
boek gaat over de levenslange reis van ‘Wat zullen anderen wel niet denken?’ naar ‘Ik ben goed 
genoeg’. 
 

 



 

CapTalent bibliotheek 
 

 
 
 

 

Titel: De nieuwe norm in Werken 
Schrijver: Gery Groen 
 

 
Omschrijving 
 
Er zijn kwaliteitsnormen voor producten, diensten, organisaties en processen. Echter voor mensen 
werkzaam in een kantooromgeving bestond tot nu toe geen enkele norm. Wat is er voor nodig om 
een functie optimaal uit te oefenen? Waaraan valt een professional te herkennen die 
verantwoordelijke keuzen maakt, die aanspreekbaar is, die balans houdt tussen werk en privé en 
die aantoonbaar effectief, transparant, pro-actief, zelfbewust en systematisch werkt? 
In "CiEP" De nieuwe norm in werken biedt auteur Gery Groen, puttend uit eigen ervaring, 
instrumenten en gedachtengoed om werkstructuren te creëren die meetbare, zichtbare en voelbare 
resultaten opleveren. CiEP zorgt ervoor dat medewerkers en managers energiek, voldaan en 
opgeruimd naar huis gaan. Elke dag! CiEP vormt de revolutionaire nieuwe norm in werken. Een 
norm die mogelijk maakt dat persoonlijke effectiviteit kan worden gecertificeerd. Certificatie op basis 
van CiEP vormt een doorbraak in de ontwikkeling van kwaliteitsmanagement, het resultaatgericht 
aansturen van kantoororganisaties en het verwerven van persoonlijk meesterschap in werken. 
 

 

 

Titel: De omweg naar succes 
Schrijvers: John Kay 

 
Omschrijving 
 
In dit opmerkelijke boek toont vooraanstaand econoom John Kay aan dat de gelukkigste mensen 
zich vaak niet richten op geluk, en dat de meest succesvolle organisaties vaak heel andere doelen 
nastreven dan de hoogste winst. 
 
Hoe paradoxaal het ook klinkt, Kay beweert dat u vaak het beste resultaat boekt wanneer u zich 
laat leiden door wat u op uw pad tegenkomt, daarop reageert en u zich laat verrassen met waar u 
uitkomt, en niet direct afstevent op een vooropgezet doel. Dat is het principe van de omweg. Onze 
wereld is zo complex, veranderlijk en onzeker geworden dat vooropgezette doelen vaak 
contraproductief werken. 
 
Voor de belangrijkste wegen die we moeten inslaan - in ons privé-leven, maar vooral ook op het 
gebied van politiek, economie, maatschappij en wetenschap - geldt dat we nooit vooruit zullen 
komen door een rechte lijn te volgen. Volgens het principe van de omweg bereikt u een veel beter 
resultaat. 
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Titel: De One minute mentor 
Schrijver: Kenneth Blanchard 
 

 
Omschrijving 
 
Hoewel de meeste mensen een positief beeld hebben bij mentoring, weet bijna niemand hoe het 
precies werkt en waar je überhaupt een mentor vandaan haalt. Daar komt nog bij dat veel 
potentiële mentors denken dat ze er geen tijd voor hebben of de vaardigheden missen. 
 
Managementgoeroe Ken Blanchard en voormalig directeur van Twitter Díaz-Ortiz reiken je met dit 
boek een systematische benadering aan voor een generatie-overbruggende vorm van mentoring. 
Aan de hand van de voor Blanchard zo typerende parabels leggen de auteurs uit waarom het tot 
stand brengen van doeltreffende communicatie en relaties tussen generaties onderling een 
geweldige kans kan zijn voor zowel bedrijven als individuen. 
 
Dit boek onthult waarom mentoring hét geheime ingrediënt is voor zowel persoonlijk als zakelijk 
succes. 
 

 

 

 

Titel: Denk niet aan een roze olifant 
Schrijver: Sarah Gagestein 
 

 
Omschrijving 
 

Zou het niet geweldig zijn als u de mensen om u heen voortaan moeiteloos kunt overtuigen van uw 
ideeën, thuis en op het werk? Het kan, door slim in te spelen op hun onbewuste vooroordelen.  
 
Ons brein is weerloos tegen de overtuigingskracht van de woorden en beelden waarin wij zelf 
geloven. Door hier op in te spelen en uw ideeën slim te framen kun je net als succesvolle politici en 
reclamemakers andere mensen onzichtbaar overtuigen. Probeer ze niet te manipuleren, maar 
maak uw boodschap zo herkenbaar dat ze het direct met u eens zijn.  
 
Luisteren uw collega's niet naar wat u zegt, blijven klanten ongeïnteresseerd en trekken uw 
kinderen zich niets van u aan? Dan is het tijd om u niet te richten op wat u zegt, maar op wat zij 
horen! 
 
Bouwend op nieuwe neurologische en sociaal-psychologische inzichten en jarenlange ervaring in 
het bedrijfsleven en de politiek laat taalstrateeg Sarah Gagestein zien wat werkt. Gagestein is 
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gespecialiseerd in framing en weet als geen ander hoe u controle kunt krijgen over uw eigen 
ideeën. 

 

 

 

 

Titel: Denk wat je wilt, doe wat je droomt 
Schrijvers: Jansen 

 
Omschrijving 
 

"Psycholoog Gijs Jansen biedt een handleiding om weer met beide benen op de grond te komen ... 
Door de vele oefeningen is Denk wat je wilt, doe wat je droomt meer een werkboek dan een 
leesboek. Een groot deel van de oefeningen is gebaseerd op de Acceptance and Commitment 
Therapy (ACT), onderdeel van een nieuwe wind in therapieland .. Iedereen die het gevoel heeft dat 
zijn ratio hem tegenwerkt, kan baat hebben bij deze aanpak." - Psychologie Magazine 
 
Gijs Jansen leidt u door het doolhof van uw verstand. Hij geeft tips en oefeningen om boven dat 
verstand uit te stijgen en verlost te worden van negatieve gedachten en gevoelens. Kort, beknopt 
en niet zweverig. 'Denk wat je wilt, doe wat je droomt' is een praktisch boek voor wie af wil van 
negatieve denkpatronen en meer persoonlijke voldoening uit zijn leven wil halen, en voor mensen 
die door depressieve gevoelens, paniekaanvallen of sociale fobie worden 
beperkt in hun functioneren. 

 
 

 

 

 

Titel: De schoenvetertest 
Schrijver: Co Berendsen 
 

 
Omschrijving 
 
De juiste tip op het juiste moment, wie wil dat niet? En dan liefst gebaseerd op ervaringen uit de 
praktijk. 
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Titel: De Schoonheid van Coachen 
Schrijver: Adrian Hoogendijk 
 

 
Omschrijving 
 
Een mens is in zijn levensloop en werk voortdurend in verandering. Coaching voldoet aan de 
gestaag groeiende behoefte om constructief mee te denken over verandering die ook verbetering 
is. Om de vitaliteit van mens en organisatie te bevorderen is coaching met een zekere diepgang en 
met oog voor grondhoudingen en ontwikkelingsprocessen vaak noodzakelijk. 
Dit handboek bevat een schat aan kaders, theorieën, modellen, visies en instrumenten voor 
coaches die de vitaliteit in de ander, dus ook in organisaties, naar boven willen brengen. Dat kan 
niet zonder zingeving en bezieling; deze aspecten staan dan ook centraal.  
In dit boek komen talrijke coachingsvragen en opdrachten aan de orde. Speciale aandacht wordt 
besteed aan het breed toepasbare model van de elementenvierhoek en aan de transactionele 
analyse. Daarnaast wordt een keur van andere zinvolle kaders en methodieken voor coaches 
besproken. Voor loopbaancoaches worden zowel beroep en branche besproken als vitaliserende 
outplacement en het organiseren van loopbaanzelfsturing en vitaliteit in organisaties. Ook wordt 
ingegaan op vitaliserend leiderschap, vitaliteitsvoorwaarden in organisaties en kwaliteitscriteria voor 
executive coaching. 
 

 

 

Titel: De succesillusie 
Schrijver: Richard Engelfriet 
 

 
Omschrijving 
 

Natuurlijk wilt u succesvol zijn. Om u daarbij te helpen geven trainers, goeroes en 
managementboeken veel adviezen: oefen met een elevator pitch, maak uw doelen SMART en blijf 
heel authentiek uzelf.  
 
Maar...waar is het bewijs voor al die succesformules?  
 
Succesonderzoeker Richard Engelfriet (auteur van onder meer 'Zo simpel kan het zijn' en 'Hoe vang 
ik een rat?') komt in dit prikkelende en humoristisch geschreven boek tot een heel andere 
conclusie: trainers, goeroes en consultants bedriegen u waar u bij staat.  
 
Er is helemaal geen bewijs dat het zinvol is om uw doelen SMART te maken. Simon Sinek heeft zijn 
golden circles ('always start with why') uit zijn duim gezogen. Disruptive innovation is pure 
stemmingmakerij. Onderzoek waaruit blijkt dat een Unique Selling Proposition een voorspeller is 
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van succes bestaat helemaal niet en wie geld wil uitgeven aan persoonlijkheidstests kan net zo 
goed naar Madame Zaza op de kermis gaan. En voor alle fans van omdenken: de grootste 'ja-maar-
vrije-zone' ligt in Noord-Korea.  
 
Laat u niets wijsmaken. Succes is geen keuze. Het geheim achter succes... is nog altijd geheim. Het 
enige wat zeker is, is de illusie dat succes maakbaar is. 

 

 

Titel: De tijd van je leven 
Schrijver: Ron Witjas 
 

 
Omschrijving 
 
Meer werk doen in minder uren, tijd vinden voor familie, sport, hobby's en daarbij een ontspannen 
levensgevoel hebben: wie wil dat niet? Maar tussen droom en daad staat een klok in de weg en die 
geeft je slechts 24 uur per dag. Daar moet je het dan mee doen. Veel mensen ervaren die tijdsdruk 
als onplezierig: het gevoel dat een etmaal altijd te weinig zal zijn om alles te realiseren wat ze 
moeten of willen. Herken je dat? Aan die tijdsdruk kun je wat doen. Vat krijgen op de tijd betekent 
vooral vat krijgen op jezelf: op je wensen, je gedrag en je ideeën. En dat vraagt meer dan een paar 
simpele tips om tijd te besparen. De essentie van timemanagement is kiezen, jezelf organiseren en 
je omgeving beïnvloeden. En dat allemaal op een manier die bij je past. Dit boek helpt je 
persoonlijke keuzes te maken en beter om te gaan met het meest kostbare dat je bezit: de tijd van 
je leven. 
 

 

 

Tite: De Veldheer en de dansers 
Schrijfster: Eva de Waard-van Maanen 
 

 
Omschrijving 
 
De huidige tijd dwingt ons voortdurend keuzes te maken. Maar waarop baseer je die dan? Op de 
verwachtingen van anderen. Op een testuitslag, op een boek over zelfbesturing? Of kunnen we ze 
baseren op een persoonlijke leidraad, op een eigen essentie? Keuzes die gebaseerd zijn op het 
eigen levensverhaal, zijn authentiek en duurzaam – ze zijn de verwerkelijking van onze essentie. 
Eenieder die met mensen werkt, stuit vroeg of laat op de biografie , op het levensverhaal als een 
onuitputtelijke bron van zelfontdekking. Elke coach of loopbaanadviseur maakt meer of minder 
gebruik van biografische gegevens. 
In dit boek zet de auteur een stap voorwaarts op de weg naar een systematische onderbouwing van 
de biografische aanpak. Zij wil daarmee het individueel loopbaan- en coachingtraject verdiepen, 
inzicht geven in de wijze waarop een bewustwordingsproces gestimuleerd kan worden en een 
systematische en praktische handreiking bieden bij het doorlopen van de verschillende fasen van 
het loopbaantraject. 
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Tite: De verandering begint bij jou 
Schrijfster: Nick van Dam 
 

 
Omschrijving 
 

Organiseren nieuwe stijl is leren, delen, flexibel en creatief zijn. Daarvoor heb je als kenniswerker 
heel andere competenties nodig dan voorheen. Nick van Dam en Eileen Rogers geven in De 
verandering begint bij jou een compleet en kernachtig overzicht van die nieuwe competenties zoals 
mindfulness, appreciative inquiry en sociale intelligentie.  
 
Het zijn op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde vaardigheden en technieken die wonderen 
doen voor werkrelaties, je eigen energie en je connecties met anderen.  
 
Ze leren je de basisprincipes om positiviteit, vertrouwen en betrokkenheid aan te wakkeren in jezelf 
en in je medewerkers. Hiermee word je een stuwende kracht achter de innovatie en veranderingen 
in je organisatie. 

 

 

 

 

Titel: De V-factor 
Schrijfster: Josien Sneek 
 

 
Omschrijving 
 
De V-factor staat voor alle levens- en werkervaring die je hebt zodra je de veertig bent gepasseerd. 
Geleerde lessen, natuurlijk overwicht, zelfstandigheid, relativeringsvermogen, allemaal prachtige 
kwaliteiten die je prima kunt inzetten voor de tweede helft van je loopbaan. Dit boek helpt je om een 
plan te maken voor het vervolg van je carrière aan de hand van jouw V-factor. 
De hoofdpersonen Sandra en Frank worden tijdens hun vakanties allebei onverwacht aan het 
denken gezet over hun loopbaan. Sandra realiseert zich op een pelgrimstocht dat ze overal vanzelf 
is ingerold. En een vriendin op de camping zet Franks loopbaan en leven behoorlijk op z’n kop. 
In deze unieke loopbaanroman krijg je als lezer tussendoor vragen en oefeningen om zelf aan de 
slag te gaan. Je ontdekt wat je werkelijk belangrijk vindt, waar je talenten liggen en wat je wilt 
bereiken. En daar blijft het niet bij. Als je het boek uit hebt, heb je je eigen actieplan om jouw 
loopbaan een nieuwe impuls te geven. 
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Titel: De weg naar een nieuwe baan 
Schrijver: Drs Ad Besems 
 

 
Omschrijving 
 
De weg naar een al dan niet noodgedwongen nieuwe baan kan - zo stelt de schrijver, adviseur op 
dit terrein - slechts succesvol verlopen als deze systematisch via een soort stappenplan wordt 
afgelegd. Een reeks trefwoorden duikt als evenzovele richtingaanwijzers op dat moeilijke traject op, 
zoals: Wat wil het 'outplacement' nou eigenlijk? Hoe verken ik mijzelf en hoe de arbeidsmarkt? Wat 
is een sollicitatieplan, hoe ziet de ideale C.V. eruit? Valkuilen bij het gesprek en/of het contact? Aan 
vragen als: Waarom geen eigen bedrijf? Waarom niet in het buitenland iets proberen?, wordt ook 
nog aandacht besteed. Het handboek wordt afgerond met ontslagfeiten, de inhoud van de 
arbeidsovereenkomst en een literatuuropgave. Ofschoon tientallen min of meer vergelijkbare gidsen 
op de markt zijn, lijkt het of de behoefte aan dit soort adviezen onuitputtelijk is. 
 

 

 

Titel: De 7 zonden/deugden van leiderschap 
Schrijvers: Twan van de Kerkhof 

 
Omschrijving 
 

Leiders zijn net mensen. Ze excelleren in hun deugden en ze vallen voor de verleiding van zonden. 
Dit boek neemt de katholieke zonden en deugden als uitgangspunt om leiderschap in het volle 
leven te plaatsen. Hoe gaan leiders om met lust? Wat betekent vraatzucht voor hen? Hoe geven zij 
geloof, hoop en liefde een plaats in hun werk en in hun leven? Van de Kerkhof schrijft zowel over 
het leiden van organisaties als over leiding nemen in het persoonlijke leven, zowel over de leiding 
die mensen geven als de leiding die ze krijgen. 
Met dit boek houdt hij u een spiegel voor: soms confronterend, soms vleiend, maar altijd informatief 
en uitdagend. 

 
 

 

 

Titel: Dit ben ik! 
Schrijver: Lieuwe Koopmans 
 

 
Omschrijving 
 
We leven in een maatschappij waarin we denken dat levensgeluk maakbaar is. Op televisie kijken 
we naar programma's over total make-overs en diëten, over opvoeden en financiële problemen. We 
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hopen dat de experts van die programma's onze problemen voor ons oplossen en dat we dan 
gelukkig worden. Op YouTube en Facebook laten we zien hoe bijzonder we zijn en wat voor 
fantastisch leven we hebben. Problemen zijn er niet en alles is mooi en fantastisch. Zo worden we 
de toneelspelers van ons eigen leven. Maar wat blijft er van je over als je de mooie verhalen en de 
buitenkant eraf haalt? In Dit ben ik! ga je op zoek naar je ware ik. Het boek stelt vragen, geeft 
praktische voorbeelden en richting. Lieuwe Koopmans gebruikt hiervoor de Transactionele Analyse 
, een persoonlijkheidstheorie en communicatiemodel ineen. De toegankelijke modellen en 
denkkaders maken complexe psychologische processen inzichtelijk en geven je handvatten voor 
persoonlijke en professionele groei. Een uniek boek waarmee je je zelfinzicht en zelfbewustzijn 
vergroot.  
 

 

 

Titel: Dit is Jouw Leven 
Schrijver: Ernst Boklmeijer 

 
Omschrijving 
 
Wat zou er gebeuren wanneer je jezelf de vraag stelt wat er goed is aan jou en aan jouw leven? 
Wat zou er gebeuren wanneer je waardeert wat er al is en vriendelijk bent naar jezelf? Wat zou er 
gebeuren als je je talenten ontdekt en die meer gaat gebruiken, wanneer je durft te veranderen door 
wat je meemaakt, en eerlijk communiceert over je behoeften? Dan kom je tot bloei. Dan ontdek je 
hoe je een plezierig, betekenisvol en betrokken leven kunt leiden. Dit boek gaat over levenskunst. 
Maar in plaats van een boek waarmee jezelf kunt verbeteren, is het een boek waarmee je leert te 
`ont-beteren. Levenskunst is eerder het loslaten van bepaalde patronen dan het jezelf opleggen van 
eisen waaraan je moet voldoen. Het gaat om ruimte maken, jezelf toestaan te zijn wie je bent. Dan 
komt er ruimte voor inspiratie, levensvreugde en groei. Dit is jouw leven, onderdeel van de serie 
Boom Hulpboek en vervolg op het succesvolle boek Voluit leven (inmiddels zevende druk), vertaalt 
de inzichten uit de positieve psychologie in praktische en herkenbare taal, waarbij theorie en 
oefeningen elkaar afwisselen.  
 

 

 

Titel: Diversiteit in loopbanen 
Schrijvers: Koen van Laer, Marijke Verbruggen 

 
Omschrijving 
 
Meer dan ooit tevoren worden er inspanningen gele- verd om de kansen op werk van diverse 
groepen te vergroten. Dit moet leiden tot een evenredige parti- cipatie op de arbeidsmarkt van 
kansengroepen zoals vrouwen, ouderen, mensen van allochtone afkomst of mensen met een 
arbeidshandicap. Hoewel het vergro- ten van kansen om werk te hebben en te behouden een 
belangrijke eerste stap is, is het niet voldoende om over gelijke kansen op de arbeidsmarkt te 
kunnen spreken. Hiervoor moeten kansengroepen ook evenveel kans hebben op jobs die kwalitatief 
goed zijn. Gelijke kan- sen op de arbeidsmarkt draait met andere woorden om meer dan gelijke 
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kansen op werk. Het gaat ook om gelijke kansen in werk. 
In dit boek brengen we een systematische en uit- gebreide bespreking van de kwaliteit van jobs en 
loop- banen van verschillende kansengroepen. In afzon- derlijke hoofdstukken bestuderen we de 
invloed van geslacht, leeftijd, etnische afkomst, het hebben van een handicap, scholingsgraad, 
gezinssituatie, finan- ciële draagkracht en persoonlijkheid. Het boek brengt niet alleen feiten en 
cijfers samen uit internationale en nationale studies, het geeft ook voor iedere groep een 
genuanceerd overzicht van factoren die bijdragen tot hun moeilijkere situatie in werk. We staan 
daarbij niet enkel stil bij discriminerende processen en reële be- perkingen, maar hebben ook 
aandacht voor processen die de werkende kunnen helpen om positieve door- groeikansen te 
realiseren. 
 

 

 

Titel: Drive 
Schrijver: Daniel Pink 

 
Omschrijving 
 

Vergeet alles wat u weet over hoe u mensen moet motiveren, het zit anders in elkaar dan je dacht. 
Het geheim van goed presteren, plezier en zin in uw leven en werk is de intrinsieke motivatie. Dat is 
uw diepe wens om uw eigen leven te bepalen, nieuwe dingen te leren en te creëren en bij te dragen 
aan zinvolle zaken. 
 
Daniel Pink toont aan dat de geaccepteerde wijsheid over mensen motiveren niet strookt met hoe 
wij thuis en op het werk elke dag te werk gaan. De oude manier van belonen en straffen werkt voor 
de meeste taken niet meer. Kijk maar naar de bonuscultuur bij bedrijven: een slecht middel voor 
een goed doel. Het gevolg van verkeerde beloning is dat we slechte kwaliteit leveren en uiteindelijk 
minder betrokken raken bij wat we doen. 

 
 

 

 

Titel: E coaching 
Schrijfster: Anne Ribbers Alexander Waringa 

 
Omschrijvingen 
 
De huidige tijd vraagt om een flexibele vorm van coaching. Dankzij e-coaching kunnen 
coachingstrajecten effectief en efficiënt worden ingericht, waardoor cliënten snel, resultaatgericht en 
duurzaam kunnen worden geholpen met hun vragen.  
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Dit eerste standaardwerk over e-coaching heeft een stevig fundament in de wetenschappelijke 
theorie én de praktijk. In dit boek worden de verschillende typen e-coaching besproken, waarbij de 
focus ligt op mogelijkheden van schrijven binnen mailcoaching. Aan de hand van het ABC-model 
voor het echte veranderen en de eCP-methodiek voor e-coaching komen alle ingrediënten van het 
‘nieuwe coachen’ aan bod. Dit zijn onder andere coachen op afstand, frequente 
contactmogelijkheden en de kracht van sociale anonimiteit.  
 
Deze nieuwe vorm van begeleiding vraagt om nieuwe vaardigheden van de coach. Dit boek brengt 
die vaardigheden in kaart en helpt de lezer deze te ontwikkelen. Daarnaast biedt het concrete 
handvatten voor het vormgeven van e-trajecten en e-coachcontracten en het berekenen van 
tarieven. Ook bevat het een voorbeeld van een compleet e-coachtraject.  
 
E-coaching is geschreven voor coaches (in opleiding), mentoren, docenten, HR-professionals, 
loopbaanadviseurs en andere begeleidingsdeskundigen die aan de slag willen met het nieuwe 
coachen.  
Anne Ribbers is psycholoog en heeft ruime ervaring als HR-professional, opleider, trainer & coach. 
Alexander Waringa is psycholoog, coach en docent. Ook is hij bestuurslid van de Nederlandse 
Orde van Beroepscoaches (NOBCO). Beide auteurs zijn als gedragswetenschappers verbonden 
aan Tilburg University en zijn oprichters van eCoachPro. 

De klassieke manier van coaching is 'face to face'. Een meer eigentijdse wijze geschiedt via 
telefoon, video, chat of e-mail. Het gebruik van de computer staat centraal. In dit zeer gedegen 
boek worden deze nieuwe vormen van coaching – ook wel aangeduid als e-coaching – diepgaand 
behandeld. Tal van onderwerpen komen aan de orde, zoals de kracht van e-coaching, het verlies 
van communicatie bij het gebruik van computers, de vraag hoe e-coaching kan bijdragen aan 
gedragsveranderingen, de benodigde techniek en software, de vaardigheden die de e-coach nodig 
heeft en de wijze waarop een behandeltarief kan worden bepaald. Voor iedereen die als e-coach 
aan de slag wenst te gaan, is dit boek een absolute must. Hoge kwaliteit. Het boek bevat tevens 
een toegangscode tot een online-coachomgeving. De beide auteurs zijn psycholoog, coach en 
opleider. 

 

 

Titel: Een baan vinden met social media 
Schijfster: Stoop, Fiona 

 
Omschrijving 
 
Het internet biedt legio mogelijkheden om vacatures te vinden, te solliciteren en jezelf te profileren. 
Maar daarmee is het er niet makkelijker op geworden. Dit boek helpt je snel de belangrijkste vragen 
te beantwoorden die komen kijken bij solliciteren anno nu. 
 
Onderwerpen die aan bod komen zijn: 
* Je strategie bepalen 
* Het medium dat je gebruikt 
* Gevonden worden op het internet 
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Titel: Een cultuur voor iedereen 
Schijfster: Robert Kegan 

 
Omschrijving 
 
In de meeste organisaties heeft bijna iedereen een extra baan waar niet voor wordt betaald: 
verbergen van zwakke eigenschappen, saboteren hoe anderen naar hen kijken en altijd zo goed 
mogelijk voor de dag komen. Een grotere verspilling van menselijk kapitaal is niet te vinden. De 
kosten zijn enorm: de organisatie noch haar mensen zijn in staat hun potentieel volledig waar te 
maken en raken bovendien uitgeput. 
 
Stel dat een bedrijf of een organisatie al het mogelijke doet om een cultuur te creëren waarin 
iedereen - en niet alleen de 'high potentials' - innerlijke weerstand en belemmeringen tegen 
verandering overwint? Dat iedereen fouten en kwetsbaarheden inzet als kans waardoor mensen én 
de organisatie groeien? 
 
Harvard professor Robert Kegan en Lisa Lahey (en hun team) hebben zulke organisaties gevonden 
en bestudeerd: Bewust Ontwikkelingsgerichte Organisaties. BOO's verbinden de bedrijfsactiviteit 
nadrukkelijk met volwassen menselijke ontwikkeling. Het betekent het creëren van een 
organisatiecultuur waarin de ondersteuning van ieders ontwikkeling in de dagelijkse werkpraktijk, in 
de gewone activiteiten, in de dagelijkse routines en in de gesprekken is verweven. Uit onderzoek 
blijken dit succesfactoren te zijn waardoor mensen en organisatie tot bloei komen! 

 

 

Titel: Een leven lang leren 
Schrijvers: Jonathan Kitching 

 
Omschrijving 
 

De voortdurend veranderende eisen van de markt maken een continue ontwikkeling van uw 
personeel noodzakelijk. Dat kan door externe trainingen, maar vooral ook door leren op de 
werkplek zelf. Het is de verantwoordelijkheid van managers om hun mensen zowel professioneel 
als persoonlijk type te helpen groeien en hen daarbij te motiveren. Puur als investering in de 
toekomst. Op bijzonder praktische wijze laat dit boek zien wat personeelsontwikkeling inhoudt en 
hoe u dat op effectieve wijze aanpakt. Belangrijk daarbij is inzicht in wat individuele medewerkers 
aan ontwikkeling nodig hebben en wat hen motiveert. De technieken in dit boek houden rekening 
met die individuele drijfveren, behoeften en leerstijlen, zodat uw en hun inspanningen het gewenste 
effect sorteren. Want een ding is zeker: als uw medewerkers groeien, groeit uw bedrijf ook. 
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Titel: Een onweerstaanbaar CV 
Schrijver: Zwieten, Huub van 

 
Omschrijving 
 
Je cv als persoonlijke zaakwaarnemer die laat zien hoe bijzonder je bent. Want met een cv dat bij je 
past, kun je de arbeidsmarkt met rechte schouders tegemoet treden. En dan vind je de baan die bij 
je past. 
 
Dit boek is al jaren een grote hulp voor iedereen die nieuw werk zoekt. Er is veel veranderd in 
vacatureland. Huub van Zwieten en Wien Sillevis Smitt delen hun nieuwe kennis in deze herziene 
editie, zodat je weer vol goede ideeën aan de slag kunt.  
 
Met een kleurenkatern vol onweerstaanbare cv's. 

 

 

Titel: Egostrippen – De kick van je eigen ik 
Schijfster: Rick van Asperen 

 
Omschrijving 
 
Hebt u ook van die eindeloze vergaderingen waarin veel wordt gezegd maar weinig wordt besloten? 
Hebt u het gevoel dat u zowel zakelijk als privé geleefd wordt door uw agenda? Of hebt u het idee 
dat u niet serieus genomen wordt op het werk? Waarschijnlijk hebt u dan last van trippende ego's.  
 
U probeert het iedereen naar de zin te maken, uw partner, uw collega's en uw vrienden. Maar zeg 
eens eerlijk, wordt u blij van alle rollen die u dagelijks speelt? Stop met toneelspelen. Lees dit boek 
en ontdek waar u warm voor loopt. Strip uw ego: richt u voortaan op wat u beweegt en wat u diep in 
uw hart wilt, thuis en op het werk. 
 

 

 

Titel: Egostrippen – Doe het zelf! 
Schijfster: Rick van Asperen 
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Omschrijving 
 
 

 

 

Titel: Eigenaarschap 
Schrijvers: Frans Wijngaarden 

 
Omschrijving 
 

Het stellen van vage doelen, mopperen op de markt, klagen over collega’s, excuses in je hoofd de 
boventoon laten voeren om maar niet te leren: het gaat na het lezen van dit boek een pijnlijke 
ervaring worden.  
 
Wat is de motor voor jouw professionele succes? Eigenaarschap! 

 

 

Titel: Elke dag je hoofd en inbox leeg 
Schrijvers: Oosterkamp 

 
Omschrijving 
 
Word je ook zo moe van je overvolle inbox? Kan je hoofd wel wat meer rust gebruiken? Dan heb je 
met Microsoft Outlook het juiste gereedschap; je moet het programma alleen nog goed inrichten en 
gebruiken. 
 
Taco Oosterkamp legt stap voor stap uit hoe je met Outlook supersnel je e-mail verwerkt. Met het 
Getting Things Done-systeem van David Allen is elke dag je hoofd en inbox leeg geen fabeltje. 
Voor duizenden mensen wereldwijd is dit al dagelijkse realiteit. Je implementeert dit systeem in 
Outlook zonder gebruik te maken van extra software.  
 
Resultaten: 
- Je e-maileffectiviteit neemt drastisch toe. Je leert de slimste methoden en trucs in Outlook, 
waardoor je er sneller mee werkt. 
- Je bespaart tijd op het archiveren en terugzoeken van e-mails. Je e-mailmappen zijn zo efficiënt 
mogelijk ingericht, zodat met weinig tijd toch alles vindbaar is en blijft. 
- Je beheert je taken efficiënter. Je productiviteit stijgt, waardoor je meer kunt doen in minder tijd. 
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Titel: Enneagram (luisterboek) 
Schrijvers: Rita Capitein 

 
Omschrijving 
 
Bent u een perfectionist, helper, winnaar, individualist, observeerder, loyalist, optimist, leider of een 
bemiddelaar? Met dit Enneagram luisterboek - gebaseerd op het eeuwenoude enneagram - ontdekt 
u wat voor type u bent. Wat zijn uw sterke en minder sterke kanten? Waarom doet u wat u doet? 
Hoe reageren anderen op u en waarom? 
 
In dit luisterboek praat Enneagram-autoriteit Rita van der Weck met negen verschillende 
hoogopgeleide professionals. Zij werken onder andere bij de politie, een verzekeringsmaatschappij 
en in de industrie. De professionals vertellen over samenwerken, communiceren, hun sterke kanten 
en hun valkuilen. Door te luisteren naar de oorspronkelijke en persoonlijke ervaringen van deze 
mensen, leert u zich te verplaatsen in mensen van een ander enneagramtype dan u en leert u een 
heleboel over uzelf. Met meer zelfkennis en mensenkennis kunt u beter samenleven en 
samenwerken, zowel thuis als op uw werk. U vergroot er u persoonlijke én u professionele 
effectiviteit mee. 

 

 

 

Titel: Fuck die onzekerheid 
Schrijver: Kreneli Stadelmaier 

 
Omschrijving 
 
Je levert goede prestaties, maar dat stelt eigenlijk niet zoveel voor. 
Je hebt succes, maar durft er niet over te vertellen. 
Je ligt te piekeren, want stel je voor dat… 
 
Velen, ook die zakelijk en maatschappelijk succesvol zijn, hebben last van het impostor syndrome; 
de angst om door de mand te vallen. Zij geloven dat ze in vergelijking met anderen tekortschieten. 
Ze leggen de oorzaak van hun succes bij externe factoren, niet bij hun eigen kracht, hun kennis en 
kunde. 
 
Deze irrationele gedachten werken verlammend en staan succes en geluk in de weg. Vaak bij 
nieuwe uitdagingen, bij conflicten en bij sollicitaties blijkt dit een grote barrière. Rationeel weten we 
wel dat we capabel zijn, maar toch blijven we onzeker, juist op de belangrijke momenten. Als gevolg 
daarvan leggen we de lat heel hoog, of heel laag. 
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Titel: Ga doen wat je écht belangrijk vindt! 
Schrijver: Nick van Dam 

 
Omschrijving 

Hoor jij bij die 90% van de mensen die het als een uitdaging ervaren om een goede balans in hun 
leven te vinden door de hoge versnelling waarin we leven en alle prioriteiten waarmee we wat 
moeten, de een nog urgenter dan de ander? Dan kan dit boek je daarbij helpen. 'Ga doen wat je 
écht belangrijk vindt!' is een praktisch raamwerk – zie het als een soort gereedschapskist - 
aangevuld met waardevolle inzichten uit de positieve psychologie en de filosofie.  
 
De tools in deze gereedschapskist helpen je om je hoofd erbij te houden, de keuzes te maken die 
voor jou het best zijn en de dingen te doen waar jij je goed bij voelt. Met die tools, die je zelf op 
maat kunt maken, beschik je over de juiste uitrusting om aangenamer, gemakkelijker en gelukkiger 
te leven.  
 
Met behulp van op onderzoek gebaseerde methoden, praktische oefeningen, voorbeelden en 
verhalen van mensen leer je: 
- te bepalen wat voor jou het belangrijkst is, en dat tot je fundament te maken 
- op jou toegesneden oefeningen te ontwikkelen die je mentale, emotionele, fysieke en spirituele 
welzijn vergroten 
- te zijn wie jij zelf wilt zijn, en niet wie anderen vinden dat je zou moeten zijn 
- gebruik te maken van de kracht van mensen uit je netwerk, vrienden, collega’s en familieleden 
- keuzes te maken (alledaagse en grote keuzes) die je helpen te leven op een manier die jou het 
meeste voldoening en welzijn schenkt 
 
Het maakt niet uit in welke omstandigheden je verkeert, wat voor werk je doet, hoe oud je bent of 
wat je familiesituatie is: 'Ga doen wat je écht belangrijk vindt!' helpt je verder. Ga ermee aan de slag 
en ontdek hoe je met al die concurrerende prioriteiten kunt omgaan, stress kunt overwinnen en 
weloverwogen keuzes kunt maken. Ofwel: hoe je het voor jou best mogelijke leven creëert en de 
beste versie van jezelf wordt. 

 

 

Titel: Ga hosselen 
Schrijver: Jeanine Schreurs 

 
Omschrijving 
 

Vergeet die ren-je-rot baan, kies liever voor een ondernemende levensstijl en ga hosselen. 
 
Hosselen heeft de toekomst. Een hosselaar is niet afhankelijk van één inkomstenbron. Hij scharrelt 
zijn kostje bij elkaar met verschillende activiteiten die samen genoeg opleveren, genoeg voor een 
leuk leven. 
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Een hosselaar is streetwise: een ondernemend multi-talent dat kansen grijpt en risico's spreidt. 
Geld verdienen wordt weer een levenskunst die je al doende ontwikkelt. 
 
Wat is jouw sociale en emotionele kapitaal? Welke kansen bieden grote maatschappelijke trends? 
En hoe maak je van zo'n kans een geldkraantje? Je leest het allemaal in dit boek boordevol goede 
ideeën en slimme voorbeelden 

 

 

Titel: Ga lekker zelf in je kracht staan 
Schrijver: Japke-d. Bouma 

 
Omschrijving 
 
Flexwerken, punten op de horizon, brainstormen en centraal stellen. De innovatieve 
kwaliteitsslagen vliegen ons om de oren op kantoor, maar worden we daar nou beter van, vraagt 
Japke-d. Bouma zich af. Is het nou wel zo goed om te durven dromen? Werken zelfsturende 
teams? Moeten de neuzen eigenlijk wel dezelfde kant op? En is succes écht een keuze? 
 
Kantoorexpert Japke-d. Bouma spreekt heldere taal: stop met al die vage managementmodes! Ze 
rekent af met de ergste en hardnekkigste trends en laat zien hoe het óók kan op kantoor. 
 
Vroeger was de klant nog gewoon koning. Tegenwoordig ‘staat hij centraal’ of erger nog: wordt hij 
‘centraal gezet’. Ik weet niet waar dat is misgegaan en wie ermee begonnen is; ik weet wel dat het 
behoorlijk druk geworden is op Centraal. Want niet alleen de klant staat daar tegenwoordig, ook ‘de 
leerling’, ‘de burger’, ‘de docent’, ‘het kind’, ‘de verbinding’ en dan was er nog dat seminar waar 
laatst ‘uw uitdaging’ centraal stond. Wat een gedoe. Want er staat nooit bij hoe je al die dingen en 
mensen centraal krijgt, of het daar dan niet te druk wordt en over welk centrum we het dan hebben 
 

 

 

Titel: Geen paniek 
Schrijver: Ben Rogmans  

 
Omschrijving 
 

GEEN PANIEK! rekent opgewekt af met de sombere toekomstvoorspellingen die dagelijks over ons 
worden uitgestort. Ja: de wereld verandert en er verdwijnt heel veel werk. Maar dat was altijd al 
zo! Als je zo nu en dan iets bijleert kun je ook in het tijdperk van de robots en kunstmatige 
intelligentie nuttig werk blijven doen. Het grootste gevaar voor de toekomst van ons werk zijn wij 
zelf. Daarbij gaat het om de grote groep die zich niet ontwikkelt, en om de manier waarop we 
flexibel werk, uitkeringen, pensioenen, hypotheken en de arbeidsmarkt hebben georganiseerd en 
gereguleerd. Op die terreinen is paniek overbodig, maar wat meer gevoel van urgentie is geboden. 
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Titel: Gelukkig Werken 
Schrijvers: ONNO Hamburgen & Ad bergsma 

 
Omschrijving 
 
Wie geluk ervaart in het werk is leergieriger, creatiever, productiever, zelfverzekerder en beter 
bestand tegen veranderingen en stress. Gelukkig werken is dus niet alleen prettiger, maar ook 
effectiever: het is goed voor jezelf, je collegas en je bedrijf. Dit boek is het eerste in Nederland dat 
specifiek gericht is op het actief creëren van geluk in het werk. Aan de hand van de methode van 
het gelukskompas creëer je stap voor stap meer voldoening en geluk in je werk. De auteurs maken 
duidelijk welke factoren verklaren of iemand in zijn werk floreert, en geven je met behulp van 
zelftests inzicht in wat voor jou persoonlijk van belang is. Met behulp van concrete oefeningen 
oefen je het realiseren van je wensen en dromen. Hierdoor kun je winst boeken in je huidige 
werkomgeving of je aangescherpte ideeën meenemen naar een volgende werkplek. Gelukkig 
werken is wetenschappelijk gefundeerd, realistisch en geschreven vanuit enthousiasme en 
optimisme. In dit boek hebben de praktijk van het coachen op geluk en het geluksonderzoek elkaar 
gevonden. Onno Hamburger is de bekendste gelukscoach van Nederland. Hij werkt als senior 
trainer en gelukscoach bij Van Harte & Lingsma. Psycholoog, wetenschapsjournalist en 
geluksonderzoeker Ad Bergsma promoveerde in 2011 op geluk aan de Erasmus Universiteit. Onno 
en Ad werkten eerder samen voor het katern Hart en Ziel van de Volkskrant. Dit boek laat 
overtuigend zien dat geluk meetbaar, toetsbaar en vooral maakbaar is. En dan ook nog eens in 
relatie tot werk. Het is een uiterst behulpzame, praktische en down-to-earth gids en een inspirerend 
kompas. Berthold Gunster, auteur van Ja-Maar en Omdenken Ik word persoonlijk en als 
professional héél gelukkig met het lezen van dit boek. Knap om geluk zo tastbaar te maken. Marijke 
Lingsma, Coach van het Jaar 2009 en auteur Coachingskalender Scheur je los Omdat het spel 
belangrijker is dan de knikkers. Ruut Veenhoven, geluksprofessor Erasmus Universiteit Rotterdam 
Dit boek maakt gelukkig werken voor iedereen toegankelijk. Het is op een nuchtere, kwetsbare en 
overtuigende manier geschreven. Tica Peeman, directeur VIStrainingen en auteur van Heb lef en I 
trust U Om in deze tijd optimaal te presteren zijn hard en slim werken niet langer voldoende. Het 
gaat er vooral om het positieve verschil te maken. Hoe je dat kunt doen? Onder meer door dit 
voortreffelijke boek van Onno Hamburger en Ad Bergsma te lezen en je te laten inspireren door hun 
wijze lessen! Hans van der Loo, auteur We hebben er zin in! Het eerste échte managementboek 
over gelukkig werken. Een combinatie van gedegen, persoonlijk en vernieuwend werk over gelukkig 
werken. Boeiend! Raymon Geurts, directeur Berckeley Square. 

 

 

Titel: Geluk op het werk? 
Schrijver: Veronique Kilian 

 
Omschrijving 
 
Ben je pas gelukkig als je succes hebt, of leidt geluk tot succes? 
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Als je de competenties ontwikkelt om geluk op het werk te vergroten, kun je ook je bedrijf meer 
laten floreren. Leer om je eigen geluk te beïnvloeden. Verhoog je aantal gelukservaringen, blijf 
langer in een geluksstemming en werk jezelf gelukkig. Veronique Kilian vond gelukscompetenties 
die je helpen geluk te integreren in je werk. In dit boek beschrijft ze het door haar ontwikkelde 'Feel, 
Fly, Flourish'-model om geluk te trainen.  
 
Het bevat verder een overzichtelijk stappenplan om geluk op het werk te implementeren. Naast 
inspirerende beschrijvingen van gelukscompetenties met concrete gedragsvoorbeelden, tips en 
oefeningen vind je ook bedrijfscases die laten zien hoe gelukscompetenties al worden toegepast. 
 

 

 

Titel: Generatie Einstein 
Schrijver: Jeroen Boschma 

 
Omschrijving 
 
Winnaar PIM marketingliteratuurprijs 2007 en genomineerd voor het Managementboek van het jaar! 
Generatie Einstein is inmiddels een ingeburgerde term onder marketeers. Deze nieuwe editie bevat 
twee extra hoofdstukken! Over de woon- en leefomgeving van jongeren en over branding van op 
jongeren gerichte producten en diensten. Generatie Einstein is goed geschreven, goed onderbouwd 
en voorziet in een duidelijke behoefte bij (jongeren)marketeers. MarketingTribune 
 

 

 

Titel: Getting things done (Nederlandstalig) 
Schrijvers: Allen 

 
Omschrijving: 
 
'Getting things done' is de ultieme methode om productiever te zijn. Het stelt je in staat om snel 
informatie te filteren en wat relevant is onder te brengen in een extern 100 procent betrouwbaar 
systeem. Dit zorgt ervoor dat alle op dit moment niet relevante informatie uit je zicht verdwijnt en op 
het juiste moment weer op je radar komt. Hierdoor heb je overzicht om met de juiste dingen bezig te 
zijn en de rust om hier echt je volledige aandacht aan te geven. 
 
Deze methode is ontwikkeld omdat David Allen merkte dat de bestaande 
timemanagementmethodes simpelweg niet (meer) aansloten bij de huidige werksituatie. Hij heeft 
het boek van begin tot einde herschreven met belangrijke aanpassingen en nieuw materiaal, 
waardoor het relevant is voor de werkvloer van vandaag. 
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Titel: Geweldloze communicatie 
Schrijver:Rosenberg 

 
Omschrijving 
 
'Geweldloze Communicatie' helpt ons stevig in het leven te staan, te zeggen wat we willen én te 
horen waar het de ander om gaat. Het is een taal van mededogen waarmee we de machtsstrijd 
overstijgen en bewegen naar samenwerking en vertrouwen. Zo verloopt de communicatie 
ontwapenend, doeltreffend en verbindend. 
 
De belangstelling voor Rosenbergs benaderingswijze is groter dan ooit. In Nederland en België 
houden talrijke organisaties zich al jaren bezig met het bekendmaken en trainen van het model - 
niet alleen in de privésfeer, maar ook op de werkplek, op school en in de politiek. 
 

 

 

Titel: Handboek Solliciteren: Van Linkedin tot Power CV 
Schrijver: André van den Eventuin 

 
Omschrijving 
 
Verzeker jezelf van werk met het Handboek Solliciteren: Van LinkedIn tot Power CV! In dit boek zijn 
alle belangrijke stappen van het solliciteren verzameld. 
Leer hoe je: 

Het beste kunt netwerken 
Via LinkedIn kunt solliciteren 
Een opvallend CV kunt maken 
Een sollicitatiegesprek optimaal voorbereidt 

Door niet alleen informatie te lezen, maar ook actief aan de slag te gaan met oefeningen en 
checklisten boek je snel resultaat. Netwerken en solliciteren zullen voortaan een stuk makkelijker 
zijn! Dat solliciteren met dit handboek werkt wordt dagelijks bewezen door mensen die met behulp 
van dit handboek een baan vinden. 
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Titel: Handboek voor trainers 
Schrijfster: Anneke Durlinger van der Horst 
 

 
Omschrijving 
 
Hoe geef je het leerproces in een training vorm? Hoe haal je het beste uit jezelf als trainer? Hoe 
stimuleer je dat groepsleden individueel het beste uit zich zelf halen en hoe je de groep als systeem 
zo gunstig mogelijk kunt beïnvloeden voor een zo mooi mogelijk rendement. Op al deze, en nog 
heel veel meer andere vragen en onderwerpen, gaat het Handboek voor Trainers uitgebreid in.  
 
Het handboek verbindt het gedachtegoed van NLP (Neurolinguïstisch Programmeren) over 
doelgerichte (innerlijke) verandering/transformatie met de inzichten van de twaalf zintuigen van 
Soesman. Bewustzijn hiervan helpt om je zintuiglijke waarneming te verfijnen. Zoals het functioneel 
is voor de Eskimo om in zijn bestaan de verschillende soorten sneeuw te kunnen onderscheiden, zo 
is kennis en inzicht in de twaalf zintuigen uitermate relevant voor mensen, die zich met persoonlijke 
ontwikkeling bezighouden. Dit alles wordt gevoed met oefeningen uit de chi gong vanuit de vraag: 
hoe beheers je je levensenergie zodat de harmonie tussen lichaam en geest bevorderd wordt? Hoe 
versterk je je kwaliteit van aandacht en het laten leven van de aandacht in je hele lichaam om het 
doel van 'het beste uit jezelf te halen'; (fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel) te dienen en 
daarmee de relatie? 
 
Anneke Durlinger heeft Handboek voor Trainers, stappen ter Verrijking geschreven met haar hoofd 
in de wolken, haar hand op haar hart en haar voeten op de grond. Het resultaat is een synergie van 
tientallen jaren werk- en leefervaring. Een boek waarin met bezieling en passie leer- en 
ontwikkelingsprocessen handen en voeten krijgen.  
 
Zowel beginnende trainers als ervaren trainers zullen baat hebben bij dit handboek. Beginnende 
trainers omdat het hen erg veel houvast geeft. Ervaren trainers omdat het hen helpt nog meer de 
puntjes op de i te zetten en omdat de vernieuwende elementen uit dit boek een verrijkende kijk op 
trainen zal geven. Docenten, teamleiders, managers en adviseurs vormen eveneens een 
belangrijke doelgroep. 
 

 

 

Titel: Hebbes 
Schrijfster: Marjo Louwers-Jansen 

 
Omschrijving 
 
De droomkandidaat voor de baan die u te vergeven hebt, moet beschikken voer een aantal 
competenties. Bijvoorbeeld flexibiliteit, besluitvaardigheid en zelfkennis. Natuurlijk kan een 
sollicitant zéggen dat hij over deze competenties beschikt, maar hoe komt u erachter of dat ook 
daadwerkelijk zo is? 
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Met Hebbes! hebt u het antwoord in handen. In dit boek staan 56 competenties beschreven, mét 
bijbehorende selectievragen. Met dit slimme instrument voert u - als P&O'er, HRM'er, (lijn)manager, 
recruiter of leidinggevende -effectieve en goede selectiegesprekken, waardoor het veel makkelijker 
wordt de juiste kandidaat eruit te halen. 
 

 

 

Titel: Help, ik zoek mijn passie 
Schrijfster: Ackerman, Els 

 
Omschrijving 
 
'Je cv moet perfect zijn.'  
'Vroeger was alles beter.'  
'Je moet werken vanuit je passie.' 
 
In de wereld van werk bestaan vele mythes. Wie kent ze niet? 'Als je weet wat je wilt, kun je alles 
bereiken.' Soms werken ze verlammend, soms zijn ze versluierd, soms brengen ze je aan het 
twijfelen. 
Met een scherpe pen als wapen en een rugzak aan ervaring gaat Els Ackerman de mythes te lijf. 
Haar grootste kracht is haar nuchterheid. Haar visie is eerlijk en praktisch. Rustig ademhalen en 
afwegen welke mythe voor jou wel of geen waarde heeft. Maar durf wel te kijken naar wat je nodig 
hebt om met plezier te werken. Als dat kan zelfs met hart en ziel. 

 

 

Titel: Het anti klaag boek 
Schrijfster: Bart Flos 

 
Omschrijving 
 
Laat uw dag niet meer verpesten door het gezeur en gezanik van collega's, familie of vrienden. 
Ontdek hoe u korte metten maakt met hun geklaag. Voor veel mensen is het glas altijd halfleeg. Op 
de eerste lentedag klagen ze al over de warmte en bij een salarisverhoging mekkeren ze over de 
nieuwe auto van de buren. Klinkt dit bekend? Maak dan gebruik van uw aangeboren optimisme en 
reken ook af met de klaagcultuur, thuis en op het werk!  
 
Bart Flos heeft zich als crisismanager in grote ondernemingen ontwikkeld tot een professionele 
klaagcoach. Hij weet als geen ander waarom mensen klagen en hoe hij hun negatieve gedachten 
kan ombuigen. 
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Titel: Hestia’s haardvuur 
Schrijvers: Froukje Wirtz, Annelies Idenburg-van Iperen 

 
Omschrijving 
 
Hoe gingen en gaan markante vrouwen te werk waar het gaat om individuele en/of 
organisatieontwikkeling? Welke specifieke kwaliteiten of competenties demonstreren zij in het 
leidinggeven aan zichzelf en anderen? Hoe hangen leven, werk en tijdsbeeld samen met de passie 
die zij ons tonen? En: hoe kunnen zij ons met toegesneden denk- en doegereedschap inspireren? 
Dit zijn de vragen die in 'Hestia's haardvuur' centraal staan met een galerij van negen 
vrouwenportretten: 
 
- Hatsjepoet en Delphi's orakel: twee verschillende visies 
- Hypatia van Alexandrië: beweeglijk tussen zelfbeheersing en overmoed 
- Hildegard van Bingen, leven tussen actie en contemplatie 
- Mme de Rambouillet en de macht van vriendelijke conversatie 
- Mary Parker Follett: innerlijke kracht en wederzijdsheid 
- Lise Meitner, een natuurkundige die nooit haar menselijkheid verloor 
- Dleen en helen: verandering en ontwikkeling bij Melanie Klein 
- Ruth C. Cohn: nooit opgeven! 
- Patricia Shaw: organiseren door in gesprek te gaan 
 

 

 

Titel: Het complete loopbaanboek 
Schrijfster: Susan van Ass 

 
Omschrijving 
 
Loopbaanprofessionals kunnen het verschil maken. Zij hebben waardevolle kennis en ervaring als 
het gaat om mensen en werk, voor individuen, maar ook voor organisaties die meer inzicht zoeken 
in de nieuwe dynamiek en de consequenties voor hun management en beleid. 
 
Werkenden van vandaag moeten flexibel zijn om tot hun recht te komen en zich professioneel en 
persoonlijk te ontplooien. De begeleiding van werkenden bij het ontwikkelen van hun talenten en 
het ontdekken van hun passie kan niet meer zonder inzicht in loopbaantheorieën, 
arbeidsmarktverhoudingen en organisatieverandering.  
 
Dit complete boek brengt het brede vakgebied van de loopbaanprofessional in kaart. Het biedt een 
inhoudelijk overzicht van het theoretisch kader waarbinnen de loopbaanbegeleiding plaatsvindt en 
geeft inzicht in de praktijk van het begeleidingsproces en de bijbehorende methoden, technieken en 
instrumenten. 
 
Dit boek komt tot stand door medewerking van een groot aantal loopbaanprofessionals en staat 
onder redactie van coach en (HR-)adviseur Susan van Ass. 
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Titel: Het dertigers dilemma 
Schrijfster: Wijnants, Nienke 

 
Omschrijving 
 
Rond de dertig lijkt het wel permanent spitsuur in je hoofd. Grote beslissingen moeten worden 
genomen op het gebied van carrière, relaties, kinderen en huis. De meeste dertigers hebben het 
ogenschijnlijk prima voor elkaar. En toch knaagt er iets.  
Het dertigersdilemma, of de quarterlife crisis. Het zoveelste modeverschijnsel, of een serieus 
probleem?  
 
Nienke Wijnants deed onderzoek naar het fenomeen en ontdekte dat maar liefst drie kwart van de 
hoger opgeleiden tussen de 25 en 35 jaar in meerdere of mindere mate kampt met zogenaamde 
dertigersdilemma's. Dertigers van nu zien zich geconfronteerd met een schier oneindige 
hoeveelheid. 

 

 

Titel: Het geheim van teams 
Schrijvers: Jon Katzenbach 

 
Omschrijving 
 

Het team vormt de sleutel tot verbeteringen in het functioneren van allerlei organisaties. Toch laten 
managers de kans om dit potentieel te benutten consequent liggen en verwarren 'team' met 
'netwerk', 'empowerment' of 'participatief management'. In 'Het geheim van teams' betogen 
Katzenbach en Smith dat we de uitdagingen die voor ons liggen - van total quality en customer 
service tot innovatie - zonder teams niet het hoofd kunnen bieden. De auteurs hebben gepraat met 
honderden mensen uit meer dan vijftig verschillende teams, om te ontdekken wat bepalend is voor 
het verschil tussen de verschillende niveaus waarop teams functioneren, waar en hoe teams het 
beste functioneren en hoe hun effectiviteit bevorderd kan worden.  

 

Naar aanleiding van dit onderzoek komen zij onder andere tot de volgende bevindingen: 
1. Het onderschrijven van beoogde resultaten en gemeenschappelijke voornemens is belangrijker 
voor het succes van een team dan een cursus teambuiling. 
2. Mogelijkheden om teams in te zetten doen zich voor in alle delen van de organisatie. 
3. Een formele hiërarchie werkt goed voor een team. 
4. Een echt team is het meest voorkomende gemeenschappelijke kenmerk bij succesvolle 
veranderingspogingen op alle niveaus. 
5. Begeleiding van een team aan het 'einde' kan even belangrijk zijn als bij het begin. 
6. Een team levert een unieke mix op van prestaties en persoonlijk leren. 
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Titel: Het groot werkvormenboek 
Schrijfster: Sasja Dirkse Hulscher 

 
Omschrijving 
 
Het Groot Werkvormenboek – waarvan inmiddels al meer dan 10.000 exemplaren zijn verkocht – is 
dé inspiratiebron voor iedereen die bijeenkomsten en vergaderingen op een en frisse en 
resultaatgerichte manier wil vormgeven. 
 
Dit boek bevat maar liefst 120 verschillende werkvormen, geordend naar doelstelling, zoals: 
kennismaken, uitwisselen, kennis overdragen, discussiëren, beslissen, brainstormen, plannen 
maken, evalueren, vaardigheden oefenen en informeren. Het boek geeft ook uitleg over de theorie 
en gedachtegang achter het kiezen en het gebruiken van werkvormen. Het zet tips, trucs en 
valkuilen voor het succesvol begeleiden van iedere afzonderlijke werkvorm overzichtelijk op een rij. 
 
Het Groot Werkvormenboek is gericht op de groeiende groep enthousiaste managers, trainers en 
docenten die hun overlegsituaties actiever willen maken en tegemoet willen komen aan de 
verschillende wensen en voorkeuren van hun deelnemers. Het is bedoeld voor leidinggevenden of 
trainers die plezier hebben in het regisseren van bijeenkomsten en geïnspireerd willen worden om 
in hun aanpak te variëren en zo inhoud effectief te behandelen. 
 
Sasja Dirkse-Hulscher en Angela Talen zijn directeur van 2KNOWHOW art of learning. Dit bureau 
ondersteunt organisaties bij het vormgeven van leren en werken. Op een energieke en 
professionele wijze maakt 2KNOWHOW ingesleten patronen zichtbaar en doorbreekt die. Het 
bureau traint en coacht managers, projectleiders en teams en regisseert cultuurverandering, zowel 
bij de overheid als in het bedrijfsleven. 

 

 

Titel: Het Grote 50+ Werkboek 
Schrijfsters: Anne-Marije Buckens & Judith Spruit 

 
Omschrijving 
 
Het Grote 50+ Werkboek geeft een motiverende en realistische kijk op de hedendaagse 
arbeidsmarkt. Wat is er allemaal veranderd en wat moet je doen om aan het werk te blijven? En wat 
moeten werkgevers en beleidsmakers doen om de kansen voor 50-plussers te vergroten? Auteurs 
Anne-Marije Buckens, Judith Spruit en Donald Suidman nemen de lezer in dit ruim geïllustreerde 
boek mee op avontuur door de huidige arbeidsmarkt. Aan de hand van ervaringsverhalen, feiten & 
cijfers, portretten, tips, achtergrondverhalen en praktische opdrachten geven de auteurs inzicht in 
hoe de arbeidsmarkt tegenwoordig werkt en hoe je als 50-plusser je plek verovert en behoudt. 
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Titel: Het grote Sollicitatiewerkboek 
Schrijfster:Vincent, Aaltje 

 
Omschrijving 
 
Solliciteren anno nu is een strijd op topniveau die u met vele anderen aangaat. Sollicitatiegoeroe 
Aaltje Vincent begeleidt u tijdens dit proces aan de hand van theorie, checklists, 
praktijkvoorbeelden, de social media (LinkedIn, Twitter en Facebook), valkuilen en tips uit haar 
jarenlange ervaring. Zij neemt u stap-voor-stap mee in praktische invuloefeningen en opdrachten 
zodat u het werkt vindt dat bij u past. Het werkboek wordt daarmee een uniek en persoonlijk docent, 
voor nu en de rest van uw werkende leven. 

 

 

Titel: Het grote stageboek voor werkgevers 
Schrijfster:Vincent, Aaltje 

 
Omschrijving 
 

Je zoekt een stagiaire, maar waar vind je deze? Hoe kom je erachter of de student die zich 
aanmeldt enthousiast en capabel is? En hoe voorkom je dat de begeleiding een dagtaak wordt? Dit 
boek geeft de antwoorden op alle vragen over stages en stagiaires.  
 
Werken met stagiaires is de beste manier om jong talent te werven. Maar veel organisaties 
benutten niet alle kansen om studenten succesvol in te zetten. Het grote stageboek voor 
werkgevers laat zien hoe je interessanter wordt voor studenten en ze beter begeleid. Het boek 
beschrijft alle stappen van het stageproces, met veel praktische voorbeelden en stappenplannen. 
Download gratis de belangrijkste checklists uit het boek. 
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Titel: Het is altijd het goede weer 
Schrijfster: Jamie Nederpel 

 
Omschrijving 
 
Wat moet je doen als je jezelf dag in, dag uit naar je werk sleept: relativeren of solliciteren? Wat als 
je die zeurende gedachte ‘is dit het nou?’ niet meer uit je hoofd krijgt? Wat als je dit werk niet meer 
wilt doen, maar niet weet wat je dan wél wilt? 
 
Deze en andere prangende vragen over werk en loopbaan bespreekt wandelend loopbaancoach 
Jamie Nederpel in Het is altijd het goede weer. In dit boek vol inspiratie, hoop en inzichten laat 
Jamie je op lichtvoetige en spitsvondige wijze jouw eigen antwoorden vinden. Zodat jij zélf op weg 
kunt naar werk dat past bij wie je van nature bent. En je werk geen ‘moetje’ meer is, maar zin en 
plezier geeft aan je leven. 

 

 

Titel: Het kleine boekje over leiderschap 
Schrijvers: Jeffrey Gitomer 

 
Omschrijving 
 

Dit baanbrekende boek over leiderschap daagt u uit, spoort u aan, wijst u de weg en creëert nieuwe 
kansen op succes. De 12½ sterke leiderschapspunten helpen u handelend en delegerend op te 
treden en een leiderschapspositie te verwerven door enthousiasme, virtuositeit, actie, 
samenwerking, veerkracht en prestaties - en niet op basis van macht, opdrachten, functie of titel.  
 
'Het Kleine Boekje over Leiderschap' staat vol praktische, bruikbare en uitvoerbare ideeën en 
strategieën, die u bij implementatie niet alleen verzekeren van respect en loyaliteit, maar ook van 
succes op lange termijn en blijvend resultaat. Dit is een boek over leiderschap dat theorie en 
filosofie overstijgt en dat direct tot de kern van de zaak doordringt, zodat u spijkers met koppen kunt 
slaan. 
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Titel: Het Leiderschapsboek 
Schrijfster: Mark Anderson 

 
Omschrijving 
 
'Het leiderschapsboek' behandelt de belangrijkste uitdagingen waar u als leider dagelijks mee te 
maken krijgt. Het laat op heldere en praktische wijze zien hoe u het beste uit uzelf en uw team 
haalt.  
 
Voor elke situatie leest u: 
- wat het werkelijke probleem is 
- welke uitdagingen ermee samenhangen 
- welke belangrijke acties u als leider kunt ondernemen 
- wat de maatstaven voor succes zijn 
- welke valkuilen u moet omzeilen 
 
In dit overzichtelijke boek staan ook de belangrijkste hulpbronnen op het gebied van human 
resources, technologische innovatie en kennisontwikkeling om uw leiderschapsvaardigheden nog 
verder te ontwikkelen. 

 

 

Titel: Het maakbare brein 
Schrijfster: Margriet Sitskoorn 

 
Omschrijving 
 

Kan iemand op volwassen leeftijd nog een rekenwonder worden, doorzettingsvermogen verkrijgen 
of angsten overwinnen? Dat kan, want onze hersenen zijn in staat tot reorganisatie en 
zelfvernieuwing: er ontstaan nieuwe verbindingen in het brein en er worden nieuwe cellen 
aangemaakt. Hierdoor kunnen we onszelf op alle fronten blijven ontwikkelen.  
 
'Het maakbare brein' beschrijft hoe de hersenen zich ontwikkelen en hoe dit zich verhoudt tot het 
leren van een tweede taal, een absoluut gehoor of het onderdrukken van impulsen. Bijzondere 
levensverhalen laten zien dat gedrag en omgeving uw hersenen vormen en uw vermogens 
bepalen: een violiste die een kwart van haar hersenen verloor kon toch professioneel blijven spelen 
en een jongen die door kippen werd opgevoed, verandert zijn kippengedrag in menselijk gedrag. 
 
Aan de hand van de laatste inzichten uit het hersenonderzoek en voorbeelden uit de praktijk laat 
Margriet Sitskoorn zien hoe we door ons gedrag zélf onze hersenen kunnen vormen en zo beter 
kunnen functioneren. 'Het maakbare brein' geeft een handreiking voor sterker hersenwerk en een 
krachtige persoonlijke ontwikkeling. 
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Titel: Het ontpiekerboekje 
Schrijver: Blanchard 

 
Omschrijving 
 
We kunnen onszelf helemaal gek piekeren. Over werk, collega's, hypotheken, relaties en 
vriendschappen. En wat onschuldig begint met een beetje zorgen maken kan zich ontwikkelen tot 
dagelijkse stress waar je wakker van ligt. 
 
In dit aantrekkelijke 'Ontpiekerboekje' geeft psychologe Corinne Sweet uitleg en oefeningen om 
stress te neutraliseren en je gedachtegang te relativeren. Soms met mindfulness, soms door 
oefeningen om anders te leren denken. 
 
Met het praktische 'Ontpiekerboekje' heb je altijd een stukje kalmte bij de hand.. 

 

 

Titel: Het Slimme onbewuste 
Schrijver: Dijksterhuis 

 
Omschrijving 
 
Waarom helpt nadenken vaak niet bij het nemen van beslissingen? Waarom vinden we een liedje 
dat al weken op nummer 1 staat in de hitlijsten leuker dan een liedje dat we voor het eerst horen? 
En hadden Mozart en Einstein een beter functionerend bewustzijn dan wij, of was het hun 
onbewuste dat hen tot genieën maakte?  
 
We plaatsen het bewustzijn op een voetstuk, zien het als de kroon op de evolutie en denken dat het 
ons onderscheidt van andere dieren: dat het ons verstandig en rationeel maakt, dat het de baas is 
in ons brein en dat het ons gedrag stuurt. Ons onbewuste daarentegen zien we als ondergeschikt. 
Het is niet meer dan een hulpje van het bewustzijn.  
 
Het slimme onbewuste laat zien dat deze zienswijze onzinnig is en dat juist het onbewuste 
allesbepalend is. Ons onbewuste stuurt (met een verwerkingscapaciteit die ongeveer 200.000 keer 
zo groot is als die van het bewustzijn) ons gedrag, ons denken en onze gevoelens. Ap Dijksterhuis 
weet op verbluffend heldere wijze duidelijk te maken hoe menselijk gedrag werkt. 
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Titel: Het ster principe 
Schrijvers: Richard Koch 

 
Omschrijving 
 
Succesvolle ondernemers, tevreden investeerders, goed verdienende medewerkers - het klinkt 
haast te mooi om waar te zijn. Toch bestaan er werkelijk ondernemingen die alle betrokkenen laten 
profiteren van hun succes: ster-bedrijven. Hoe ontdekt u deze uitblinkers tijdig, zodat u er uw 
voordeel mee kunt doen? 
 
'Het ster-principe' laat zien hoe u gebruik kunt maken van ster-bedrijven. U kunt een ster-bedrijf 
oprichten, erin investeren of ervoor gaan werken. Een ster-bedrijf heeft twee belangrijke 
kenmerken: de onderneming opereert in een snelgroeiende markt én is daarin marktleider.  
 
Dit boek beantwoordt vragen als: 
- Hoe herkent u een ster-bedrijf? 
- Hoe creëert u een ster-bedrijf? 
- Hoe kunt u profiteren van een bestaande ster-bedrijf? 
- Hoe herkent u 'nepsterren' en voorkomt u dat uw geld in een zwart gat verdwijnt? 
 

 

 

Titel: Het verhaal van de held 
Schrijver: Vincent van Reusel 

 
Omschrijving 
 
Deze praktische en gestructureerde methode is een nieuwe manier om als coach je klant op weg te 
helpen naar succes bij vragen over carrière en loopbaan, persoonlijke ontwikkeling, functioneren in 
het werk en de balans tussen werk- en privéleven. 
 
Het verhaal van de held, dat bestaat uit een boek en 40 kaarten, is een handig hulpmiddel voor 
leidinggevenden en coaches die werken met 'aardse', rationele mensen. De beeldtaal van de 40 
Jungiaanse archetypen bieden een creatieve invalshoek in coachgesprekken. 
 
Door de vele nuances en het aanboren van het onbewuste denken, heeft de gecoachte grote kans 
door het 'toeval' echt nieuwe wegen te vinden en los te komen uit zijn of haar comfortabele 
denkwereldje. 
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Titel: Het weekend van zeven dagen 
Schrijver: Ricardo Semler 

 
Omschrijving 
 
De meesten van ons zijn er goed in om lange dagen te werken. Maar we zijn er minder goed in een 
keer op maandagmiddag naar de film gaan. Ricardo Semler is daar wél goed in.  
 
In Het weekend van zeven dagen laat Semler zien hoe hij Semco, een klein familiebedrijf, wist om 
te bouwen tot een bedrijf met veertigmaal de oorspronkelijke omzet – terwijl hij tijdens kantooruren 
genoot van een goede film of met zijn zoon de eendjes ging voeren. Semler laat zien dat het veel 
eenvoudiger is dan het lijkt om een goede balans te vinden tussen werk en vrije tijd. Het natuurlijke 
resultaat is een weekend van zeven dagen.  
 
Auteur en ondernemer Ricardo Semler betoogt dat ondernemen saai noch zenuwslopend hoeft te 
zijn. Voor zowel de ondernemer zelf als ook voor zijn medewerkers. Naast de bedrijfsactiviteit (het 
werk) creëert Semler veel ruimte voor de goede dingen in het leven. Hij brengt een ideaalbeeld 
naar voren waarin ondernemen gemakkelijk en prettig wordt en er voor eenieder een relaxte sfeer 
ontstaat. Semler doet dat met voorbeelden, plaatst de 'normale' bedrijfssfeer van hard werken naast 
zijn eigen visie en komt dan tot opmerkelijke conclusies en methoden. Hoewel zijn boek prettig 
leesbaar is en op tal van aspecten zeker boeiend, zit er veel belerends in. De verhaallijn is nogal 
filosofisch en hoewel de auteur uit eigen ervaring spreekt, blijft het de vraag of zijn visie praktisch 
en haalbaar is. Misschien past die visie ook beter bij de supergrote bedrijven, zéker niet bij de 
kleine en middelgrotere. Kortom, een leuk verhaal voor hen die eens willen kennisnemen van een 
aardig ondernemersexperiment. 
 

 

 

Titel: Hoe haal ik het beste uit mezelf 
Schrijfster: Stekelenburg, Ursela van 

 
Omschrijving 
 
Hoe haal ik het beste uit mezelf is een inspiratiebron voor iedereen die alles uit het leven en zichzelf 
willen halen. Het boek houdt je een spiegel voor; het laat zien waar je staat op zes verschillende 
levensgebieden: je persoonlijkheid, kwaliteiten & wensdromen, zelfvertrouwen, communicatie, 
assertiviteit en stress.  
Na een nulmeting ga je op een of meer van deze zes gebieden daadwerkelijk aan de slag en zet je 
kleine maar zekere stappen op weg naar vernieuwing. Daarbij maak je kennis met bekende 
modellen, waaronder de MBTI, Big Five, de Roos van Leary en het enneagram. Een prachtig to do 
boek voor wie een positief, gelukkig en evenwichtig leven wil. 
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Titel: Hoe groen is jou gras? 
Schrijfster: Ester de Bruine 

 
Omschrijving 
 
Reorganisaties, onmogelijke targets, een baas die geen waardering heeft voor wat jij doet of 
gewoon werk waar je op uitgekeken bent. Maar liefst 40% van de werknemers verlangt regelmatig 
naar een andere baan. 
 
De oplossing van loopbaancoaches ligt voor de hand: volg je passie! Is het dan een kwestie van 
durf, of heb jegewoon gelijk dat je op je hoede bent? 
 
Dit boek helpt je om verder te kijken dan die eenvoudige oplossing. En zo te voorkomen dat je 
achteraf teleurgesteld bent, omdat je helemaal niet vond wat je zocht of je oude valkuilen 
meeneemt naar een nieuwe baan. 
 
Onderzoek met dit boek waar je wél invloed op kunt uitoefenen. Hoe je met kleine en slimme 
bijsturingen kunt bereiken dat je het al veel beter naar je zin hebt, en je gras iets groener kunt 
maken. En leer vooral er zelf anders in te staan; je frustratie en angst te bestrijden door gezonder te 
denken. Ontwikkel tenslotte een realistisch Plan B, waardoor je met meer rust, durf en relativering 
in je werk kunt staan. 

 

 

Titel: Hoe krijg je altijd gelijk 
Schrijfster: Leo Pot 

 
Omschrijving 
 
Als feiten en argumenten niet meer werken heb je zwaarder geschut nodig om anderen te 
overtuigen. Dit boek bevat de 49 beste psychologische inzichten om met subtiele manipulatie zaken 
naar je hand te zetten. Mensen gaan doen wat jij wilt, en ze zullen je er zelfs om roemen.  
 
Hoe geef je mensen de illusie dat ze controle hebben? Hoe creëer je de schijn van objectiviteit? 
Hoe maak je gebruik van de onbetrouwbaarheid van ons geheugen? Hoe zet je cijfers naar je 
hand? Hoe maak je gebruik van ieders angst voor verlies? 
 
Aan de hand van sociaalpsychologisch onderzoek laat Leo Pot zien dat je altijd je zin kunt krijgen, 
dankzij de weeffouten in het brein van de mensen om je heen. Aan jou de keuze om hier gebruik 
van te maken. Of niet....  
 
Leo Pot schreef eerder de bestseller Hoe pak je een oen zijn poen, over de psychologie van 
overtuigen in marketing en sales. 
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Titel: Hoe maak ik van een olifant een mug? 
Schrijver: IJzermans, Theo 

 
Omschrijving 
 
Het enorme succes van Beren op de weg, spinsels in je hoofd maakt één ding overtuigend duidelijk: 
er is veel behoefte aan een methode om beter om te gaan met werksituaties die stress, frustraties 
en niet-productief gedrag opleveren.  
 
De Rationele Effectiviteits Training, de RET, is zo'n methode. In Hoe maak ik van een olifant weer 
een mug? bouwen IJzermans en Bender voort op Beren op de weg. Ze herhalen kort de 
uitgangspunten van de RET- waardoor het boek ook voor beginners goed te volgen is - en 
bespreken de functies van verschillende emoties en de irrationele gedachten die daar vaak de 
oorzaak van zijn. 
 

 

 

Titel: Hoe word je alles? 
Schrijver: Emilie Wapnick 

 
Omschrijving 
 

Wat wil je later worden als je groot bent? Die vraag hebben we allemaal als kind gekregen. Het lijkt 
een onschuldige vraag, maar het is er een die onbedoelde gevolgen heeft. Je kunt het gevoel 
krijgen dat je moet kiezen voor die ene baan, die ene passie, dat ene doel. Maar niets is minder 
waar. Want wie zegt dat je daadwerkelijk moet kiezen? 
 
Wie veel interesses, plannen en een lange bucketlist heeft, is daarom nog geen flierefluiter, geen 
ongeleid projectiel. Ongebreidelde nieuwsgierigheid wijst niet op een versplinterde of wispelturige 
persoonlijkheid. Het betekent dat je een multipotentialite bent: iemand met veel interesses en 
creatieve drive. En dat is meteen je grootste kracht. 
 
In Hoe word je alles? helpt Emilie Wapnick je om je passies en talenten in je voordeel te gebruiken. 
In plaats van het advies om je te specialiseren, een niche op te zoeken of duizenden uren ervaring 
op te doen op een specifiek gebied, reikt Wapnick een praktisch raamwerk aan waarmee je je leven 
en broodwinning kunt opbouwen rondom AL je passies. Zo kun je alles worden waar je altijd van 
gedroomd hebt! 
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Titel: 101% IK – jou persoonlijke merk in 8 stappen 
Schrijfster: Judith Tielen 

 
Omschrijving 
 

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.  
 
Judith Tielen en Roel Wolbrink verzamelden businessmodellen die veel gebruikt worden bij merk- 
en strategieopdrachten en loopbaanvraagstukken. Aan de hand van acht stappen leggen ze uit hoe 
je inzichten uit merkmanagement kunt toepassen op je eigen leven. Met herkenbare 
praktijkvoorbeelden van andere gewone en buitengewone Nederlanders die je hierin voorgingen.  

 

 

 

Titel: Ik Ken mijn IKKEN 
Schrijfster: Karin Brugman 

 
Omschrijving 
 
Ontdek andere kanten van jezelf met Voice Dialogue - Voor iedereen die zichzelf écht wil leren 
kennen - Hét handboek over Voice Dialogue, geschreven door de experts op dit gebied - Met veel 
herkenbare voorbeelden, dialogen en cartoons In Ik (k)en mijn ikken nodigen de auteurs je uit eens 
op een andere manier naar jezelf te kijken, en jezelf te beschouwen als een persoon die niet uit één 
maar uit een heleboel ikken bestaat. Je hebt verschillende kanten, delen of subpersonen die 
allemaal met andere ogen naar de wereld kijken. Ze houden er verschillende gewoonten op na en 
hebben andere gevoelens en gedachten. Het is leuk om zo naar jezelf te kijken, en het biedt een 
aantal voordelen. Zo wordt het helder waarom sommige mensen je meteen aantrekken en andere 
juist niet. En het wordt makkelijker te begrijpen waarom je soms dingen doet, zelfs als dat niet is 
wat je wilt doen. Ik (k)en mijn ikken is geschreven voor iedereen die zichzelf beter wil leren kennen 
en voor degenen die kennis willen maken met Voice Dialogue. 
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Titel: Ik werk graag…. Met mijn ellebogen 
Schrijvers: Alexander Vier 

 
Omschrijving 
 

Iedereen doet het: de collega's, de chef, de buren uw levenspartner, die vriendelijke meneer in de 
supermarkt, iedereen: met de ellebogen werken. Beetje opscheppen, een nuttig contactje leggen en 
's-avonds even voordringen bij de kassa. Als het om de kleine en grote dingen in het leven gaat, 
dan komt u niet ver met uw 'normen en waarden' en uw correcte gedrag. Wie laat zich nou nog het 
succes en geluk ontzeggen waar hij recht op heeft? Immers: beter een goed leven met de 
ellebogen dan een slecht leven. Dit boek legt uit hoe het werkt. 

 
 

 

 

Titel: Ik wil iets van jou, jij wilt iets van mij 
Schrijfster: Margriet Sitskoorn 

 
Omschrijving 
 

Met de kennis uit 'Ik wil iets van jou, jij wilt iets van mij' leert u dingen op een eenvoudige manier 
naar uw hand te zetten. Ervaar hoe u een ander kunt laten kiezen wat u het beste uitkomt, hoe u 
lichamelijke en psychische pijn op een onverwachte manier kunt verzachten en hoe u per direct 
aardiger of aantrekkelijker gevonden wordt. Leer hoe u door het maken van bepaalde bewegingen 
nieuwe oplossingen bedenkt, wat de macht van uw middelvinger is en hoe u anderen kunt 
aanzetten tot socialer gedrag. 
 
In dit boek, dat gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek en eerder verschenen columns, laat 
Margriet Sitskoorn zien hoe u wetenschappelijk bewezen technieken kunt toepassen in het leven 
van alledag. 'Ik wil iets van jou, jij wilt iets van mij' maakt duidelijk hoe u op verrassend eenvoudige 
manier kunt bereiken wat u wilt, maar dat u ook voortdurend beïnvloed wordt door anderen. 
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Titel: Impact als trainer 
Schrijfster: Silvia Blankestijn 

 
Omschrijving 
 
Hoe zorg je ervoor dat deelnemers van een training enthousiast naar huis gaan? Hoe raak je ze? 
En wanneer gaan ze daadwerkelijk in de praktijk met hun inzichten aan de slag? 
 
Impact als trainer focust op de kernthema’s in het vakmanschap en de persoonlijke ontwikkeling 
van de trainer, die wezenlijke invloed hebben op de impact die je hebt op het leerproces van 
deelnemers. Het is een inspirerende zoektocht naar hoe je als trainer het verschil kunt maken, je 
deelnemers raakt en begeleidt daadwerkelijke gedragsverandering. Je neemt niet alleen je 
persoonlijk leiderschap bij veranderingsprocessen onder de loep, maar ook de diepere patronen die 
je interventies als trainer in sterke mate beïnvloeden.  
 
Je krijgt vele inzichten en praktische handvatten in trainerscompetenties als coachend trainen, 
veranderingsprocessen begeleiden, interveniëren in groepsdynamica en trainen in het hier en nu.  
 
Impact als trainer is geschreven voor trainers op gebieden als managementvaardigheden, 
persoonlijke effectiviteit en leiderschaps- en teamontwikkeling. 
 

 

 

Titel: Investeren in emoties 
Schrijvers: Helmi Tunnissen 

 
Omschrijving 
 

Tegenwoordig zijn werknemers niet langer meer zeker van hun baan. Stilzwijgend wordt van hen 
verwacht dat zij om kunnen gaan met allerlei negatieve emoties ten gevolge van reorganisaties, 
ontslag en arbeidsconflicten, en dat zij in staat zijn tot loopbaanzelfsturing. Dit vermogen om de 
loopbaan te 'managen' doet een ingrijpend beroep op de emotionele intelligentie. Soms kunnen 
medewerkers hun emoties echter niet goed hanteren, waardoor zij psychische klachten 
ontwikkelen, gedemotiveerd raken en het risico lopen ziek te worden. Hoe kunnen managers nu 
deze negatieve spiraal helpen ombuiten in positieve zin. 
 
Dit boek gaat in op de rol die het management kan spelen bij het ontwikkelen van de emotionele 
intelligentie van de werknemers als voorwaarde voor loopbaanzelfsturing. Het biedt de manager 
psychologisch gereedschap om het gedrag van werknemers in te kunnen schatten, ter voorkoming 
van psychische klachten en demotivatie. Bovendien biedt het concrete handvatten voor het voeren 
van een motivatiegesprek, inclusief EQ-checklists die ingevuld kunnen worden door de werknemer 



 

CapTalent bibliotheek 
 

 
 

en door de leidinggevende. Een verhelderend en praktisch boek voor de manager die werknemers 
wil coachen bij hun persoonlijke ontwikkeling. 

 
 

 

 

Titel: Ja-maar, omdenken 
Schrijver: Berthold Gunster 

 
Omschrijven 
 

Leuk, zo'n boekje over omdenken, maar… 
 
Ik ben dysleceltisch. Dat kan ik al. Laat de regering maar het goede voorbeeld geven. Dat leer ik 
toch nooit. Geef dat maar aan mijn schoonmoeder. Ik heb meer met omvoelen. Als ik een probleem 
heb, bel ik liever 112. 
 
Dit praktische boekje laat in een notendop zien wat omdenken betekent en hoe u dat doet. Om in te 
bladeren, te grazen, ideeën op te doen, op het verkeerde been gezet te worden en vooral om u 
eigen creatieve vermogens te prikkelen. Kortom, om te kijken, denken en - vooral - creëren. 

 

 

 

Titel: Ja-maar, wat als alles lukt? 
Schrijver: Gunster, Berthold 

 
Omschrijven 
 
Ja maar, ja maar en nog eens ja maar. We horen het elke dag zo vaak dat we er gefrustreerd van 
raken. Ja-maar als levenshouding lijkt dan ook niet erg vruchtbaar. Het is voorzichtig, argwanend 
en defensief. Het maakt mensen tot buitenstaander van hun eigen leven. Nadenken over het leven 
is tenslotte iets anders als er aan deelnemen. Dit boek gaat in op het hoe en waarom van Ja-maar 
en vooral over de twee alternatieven: Ja-en en Nee-want. 
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Titel: Ja of nee 
Schrijvers: Spencer Johnson 

 
Omschrijving 
 

We maken de hele dag door beslissingen en soms blijken die achteraf verkeerd. Als we terugkijken 
zien we soms wat we fout hebben gedaan. Maar zouden we onszelf ook kunnen leren om vooraf te 
bepalen waar en wanneer het misgaat? Kunnen we leren om betere beslissingen te nemen en dus 
betere resultaten behalen in ons werk en in ons privéleven? 
In 'Ja of Nee' beschrijft Spencer Johnson een systeem dat ons helpt bij het maken van betere 
beslissingen. Hij doet dit in de vorm van een parabel. 
Een jongeman doet mee aan een trektocht. Op deze tocht worden hij en zijn vrienden ingewijd in de 
geheimen van besluitvorming en maakt hij kennis met het 'Ja of Nee'-systeem. 
Johnson leert: 
- de aandacht te richten op werkelijke problemen 
- te kiezen voor de juiste alternatieven 
- de consequenties te onderkennen van gemaakte keuzes 
- in te zien hoe integriteit, intuïtie en inzicht zijn te identificeren en toe te passen 

 
 

 

 

Titel: Je bent aangenomen! 
Schrijver: Fiona Kloosterman 

 
Omschrijven 
 

Wat als je precies weet hoe je het effectiefste cv opstelt en als je inzicht hebt in wat de juiste 
woorden zijn om in je sollicitatiebrief te zetten? Dan moet solliciteren toch een stuk eenvoudiger 
zijn! 
 
In 'Je bent aangenomen!' laat Fiona Kloosterman zien hoe je kennis uit de neuromarketing kunt 
inzetten bij het vinden van een nieuwe baan of opdrachtgevers. Bij neuromarketing worden 
technieken en inzichten uit de neurowetenschap toegepast op het terrein van marketing. Op 
praktische wijze bespreekt ze een aantal neuromarketingonderzoeken, zodat je de bevindingen 
hieruit direct kunt toepassen bij je sollicitaties. 
 
'Je bent aangenomen!' is geschreven voor iedereen die op zoek moet of wil naar een nieuwe baan 
en die zoektocht zo succesvol mogelijk wil maken. Het is ook interessant voor degenen die hen 
daarbij helpen, zoals loopbaanbegeleiders. Voor mensen die aan de andere kant zitten, zoals 
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recruiters en HR-medewerkers, zal het boek ook veel eyeopeners bevatten over hun eigen 
functioneren. 

 

 

 

Titel: Je bent wat je doet van zelfkennis naar gedragsverandering 
Schrijfster: Roos Vonk  

 
Omschrijving 
 
Wie kent het niet: je neemt je iets voor en er komt niet van terecht. We willen wel, een betere versie 
van onszelf is heel dichtbij, maar het komt er niet van. ‘Later’, zeggen we dan. En we sjoemelen 
vrolijk door.  
 
Roos Vonk legt uit hoe dit komt en wat je eraan kun doet. Op vlotte en toegankelijke wijze, met 
humor en veel voorbeelden, laat ze zien hoe we onszelf op vele manieren in de weg zitten. Aan de 
hand van wetenschappelijk onderzoek en haar ervaring als coach en trainer maakt ze inzichtelijk 
hoe je tot gedragsverandering kunt komen. Als leesboek biedt Je bent wat je doet een boeiende kijk 
op kronkels van de mens, maar het is  ook een werkboek met tips en opdrachten om het beste uit 
jezelf te halen. Heb je gewacht op het goede moment je leveren ter hand te nemen? Dit is het: aan 
de slag! 
 

 

 

Titel: Je eigen management coach 
Schrijvers: Manu Busschots 

 
Omschrijving 
 
Manager zijn is een veeleisende rol. Gezond managen, met voldoening én succes, betekent 
erachter komen wat u echt wilt en daar in de praktijk naar handelen. Uw eigen managementcoach 
is het perfecte hulpmiddel hierbij. Manu Busschots geeft u verfrissende inzichten waarmee u aan 
uzelf kunt werken. Stap voor stap leert dit boek u omgaan met problemen als frustratie voelen 
vanwege te weinig invloed, uw werk niet kunnen loslaten en het grote spanningsveld tussen uw 
mensen en resultaten. Ga aan de slag met de coachingsopdrachten en ontwikkel uzelf als 
manager.  
 
Voor iedereen die geen managementcoach kan of wil betalen, is dit boek een uitkomst. Manu 
Busschots is managementcoach, coachopleider en eigenaar van De Ondersteen, een bureau dat 
mensen diepgaande ontwikkeling biedt van hun eigen aandeel in leven en werk. De lessen van zijn 
zoektocht naar voldoening en succes en van de vele managers die hij begeleidde, zijn verwerkt in 
dit boek. 
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Titel: Je 2de Carriere 45+ 
Schrijver: Maria van Rooijen, Hellen Kooijman en Donald Suidman 

 
Omschrijving 
 
Ongeveer 600 duizend hoger opgeleide 45-plussers zouden graag een carrièreswitch maken, maar 
de kansen op een andere baan zijn momenteel niet erg groot. Van hen zijn er ruim 50 duizend 
werkloos, en dat aantal groeit snel. Dit denk- en doeboek haalt je uit je dip, helpt om je oogkleppen 
af te zetten en alternatieven te bekijken. 
Ben ik ondernemer? Is uitzendwerk een optie? Vind ik andere dingen belangrijk dan toen ik 25 
was? 
 

 

 

Titel: Jezelf zijn! 
Schrijver: Alex Peeters & Marleen Devisch, Marleen Devisch 

 
Omschrijving 
 
Jezelf Zijn! Leven vanuit jouw authentieke kracht! Enkele basissleutels om meer uit jouw leven te 
halen! Wij leven in een maatschappij van zoekers. Voor elke levensvraag die wij hebben, staat er 
ergens wel een leger van coaches en trainers klaar die ons een waaier van antwoorden aanbieden. 
We beseffen vaak te weinig hoeveel sleutels we zelf in handen hebben. Veel antwoorden en 
oplossingen hebben we zelf op zak, zonder het te beseffen. Dit boek wil iedereen die bereid is om 
zelf op weg te gaan, helpen om deze sleutels te vinden en om ermee aan de slag te gaan. Het is 
een naslagwerk waarin tools aangereikt worden vanuit verschillende stromingen in de persoonlijke 
ontwikkelingswereld. Alles wat je in dit boek leest, is het resultaat van jarenlang opzoekingswerk en 
ervaring in het werken met mensen. Het is onze betrachting om mensen efficiënt op weg te zetten, 
zonder dat ze daar noodzakelijkerwijs hulp van buitenaf voor nodig hebben. Hoe sneller iemand het 
zelf kan, hoe meer ons opzet geslaagd is. Laat dit boek de beitel zijn die het kunstwerk dat jij bent, 
meer tevoorschijn haalt. 
 

 

 

Titel: Jezelf Zijn! - Werkboek 
Schrijvers: Alex Peeters & Marleen Devisch 
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Omschrijving 
 
Jezelf Zijn! - Werkboek Leven vanuit jouw authentieke kracht! Enkele basissleutels om meer uit 
jouw leven te halen! Wij leven in een maatschappij van zoekers. Voor elke levensvraag die wij 
hebben, staat er ergens wel een leger van coaches en trainers klaar die ons een waaier van 
antwoorden aanbieden. We beseffen vaak te weinig hoeveel sleutels we zelf in handen hebben. 
Veel antwoorden en oplossingen hebben we zelf op zak, zonder het te beseffen. Dit werkboek wil 
iedereen die bereid is om zelf op weg te gaan, helpen om deze sleutels te vinden en om ermee aan 
de slag te gaan. Integreer wat je gelezen hebt in het boek 'Jezelf Zijn!' en gebruik het op een 
persoonlijke manier. Neem niet zomaar alles klakkeloos over. Denk na voor jezelf. Neem mee wat 
je boeit en wat je helpt. Laat los wat niet voor nu is of waar je geen verbinding mee voelt. Ga op 
weg en ervaar of het jou echt helpt. Het is onze betrachting om mensen efficiënt op weg te zetten, 
zonder dat ze daar noodzakelijkerwijs hulp van buitenaf voor nodig hebben. Hoe sneller iemand het 
zelf kan, hoe meer ons opzet geslaagd is. Laat dit werkboek de beitel zijn die het kunstwerk dat jij 
bent, meer tevoorschijn haalt. 
 
 

 

 

Titel: Jobmarketing 2.0 
Schrijfster: Vincent, Aaltje 

 
Omschrijving 
 
Wachten tot er nieuw werk komt is geen optie. Je kunt het heft in eigen hand nemen en gaan 
'jobmarketen'. Want zo vind je sneller en actiever de baan die je wilt. 
Aan de hand van theorie, invuloefeningen, voorbeelden en samenvattingen legt Aaltje Vincent 
helder uit hoe je anno nu het beste kan zoeken naar de baan die jij wenst. 
 

 

 

Titel: Jobmarketing 3.0 
Schrijfster: Vincent, Aaltje 

 
Omschrijving 

Nu zichtbaar, straks nieuw werk! 
 
De manier waarop je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek verandert waar we bij staan. 
 
- Hoe vind je tegenwoordig nieuw werk? 
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- Hoe zorg je ervoor dat jouw toekomstige werkgever niet om jou heen kan? 
- Hoe compleet en krachtig is jouw cv? 
- Hoe gebruik je video optimaal? 
- Hoe bouw je een netwerk op dat voor je werkt? 
- Hoe zorg je ervoor dat je eigen online zichtbaarheid altijd aantrekkelijk en uitnodigend is? 
 
Simpel! Je wendt je tot Nederlands grootste autoriteit op het gebied van solliciteren: Aaltje Vincent. 
Met haar Jobmarketing 3.0 op zak kun je zelfstandig vorm geven aan je eigen loopbaan en de 
volgende stap zetten. Of je nu direct of later je ideale baan voorbij ziet komen, jij bent op elk 
moment voorbereid. 
 
Klaar voor de start? Aan de slag! 

 
 

 

 

Titel: John F. Kennedy over leiderschap 
Schrijvers: John Barnes 

 
Omschrijving 
 

Meer dan veertig jaar na zijn dood is de populariteit van John F. Kennedy nog onverminderd groot. 
Met recht wordt JFK tot een van de grootste leiders van de twintigste eeuw gerekend. Hij leidde de 
natie in een tijd van ongekende turbulentie, uitdagingen en kansen, op een manier die zelfs bij de 
meest fervente critici respect afdwong. Het is dan ook geen wonder dat Kennedy nog steeds als de 
standaard geldt voor huidige en toekomstige leiders. 
 
In 'John F. Kennedy over leiderschap' analyseert John Barnes het leiderschap van Kennedy. In een 
heldere en zeer leesbare stijl legt Barnes de basisprincipes bloot die Kennedy zo uniek maakten. 
Deze elf essentiële leiderschapsvaardigheden, variërend van visie en charisma tot communicatie 
en teambuilding, worden in afzonderlijke hoofdstukken besproken en met concrete en 
aansprekende voorbeelden uit het leven van Kennedy geïllustreerd. 
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Titel: Jonge honden, oude rotten 
Schrijvers: Warren Bennis, Robert Thomas 

 
Omschrijving 
 
Onze jonge, nieuwe leiders werden volwassen in een tijd van computers en steeds geavanceerder 
technologie; onze oude, ervaren leiders in de schaduw van de crisisjaren en de Tweede 
Wereldoorlog. In een baanbrekend onderzoek naar deze twee uiteenlopende groepen - liefdevol 
'jonge honden' en 'oude rotten' genoemd - beschrijven de auteurs hoe tijdperken en waarden 
invloed hebben op degenen die leidinggeven. 
 
'Jonge honden, oude rotten en leiderschap' verandert niet alleen onze kijk op leiderschap, maar 
vooral ook de manier waarop wij aankijken tegen de ervaringen die ons zelf vormen en gevormd 
hebben. Aan de hand van indringende interviews met bijzondere mensen - jonge honden en oude 
rotten - komen de auteurs tot een nieuw model dat voorspelt wie kans heeft een goede leider te 
worden en waarom anderen de uitdaging niet aankunnen. De kern van dat model wordt gevormd 
door 'de vuurproef', de ervaring die het hele leven op zijn kop zet. Die ervaring laat u of geheel 
gebroken achter, of u bent daarna vol goede moed om te leren en leiding te geven. 
Naast de opmerkelijke eigenschap hun vuurproef tegemoet te treden en ervan te leren hebben 
echte leiders, ongeacht hun leeftijd, nog meer essentiële kenmerken gemeen: een groot 
aanpassingsvermogen, de vaardigheid anderen enthousiast te maken voor een gemeenschappelijk 
doel, een eigen geluid, integriteit en 'neotenie', een jeugdige nieuwsgierigheid en honger naar 
kennis. 

 

 

Titel: Lastige Lieden 
Schrijvers: D. G. Hellinga 

 
Omschrijving 
 
Lastige lieden: een inleiding voor een ieder die in zijn werk GGZ te maken krijgt met mensen met 
persoonlijkheidsstoornissen.  
 
Gerben Hellinga legt uit wat onder persoonlijkheidsstoornissen wordt verstaan en hoe men als 
hulpverlener daarmee kan omgaan. Hij zet problemen op het gebied van diagnostiek uiteen, 
evenals een aantal alternatieven voor het roos meest gangbare diagnostische systeem. 

 

 

Titel: Leading Quietly 
Schrijvers: Joseph Badaracco 
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Omschrijving 
 
 

 

 

Titel: Lees! Win tijd door snellezen en beter onthouden 
Schrijvers: Jan-Willem van den Brandhof 

 
Omschrijving 
 
Zoveel informatie en zo weinig tijd. De toename van informatie zorgt dat steeds meer mensen last 
hebben van informatiestress. Wat kunt u doen om informatie sneller te verwerken, waardoor u tijd 
wint en kunt zorgen voor een betere balans in uw leven? 
Snellezen is daarvoor een belangrijke techniek. 
 
Voor de meeste mensen is het mogelijk hun leessnelheid op te voeren met een factor drie à vier. 
Tegelijkertijd kunt u daarbij uw begrip van de inhoud aanzienlijk verbeteren. Leer de technieken 
zoals ze gebruikt worden door de wereldkampioen snellezen en combineer ze met andere 
technieken om de stof ook beter te onthouden. 
 

 

 

Titel: Lening Denken 
Schrijvers: Marenthe de Bruijne, Sigrid van Iersel 

 
Omschrijving 
 
Hoe maak je je werk inspirerender en je leven leuker? Door de flexibiliteit van je hersens te 
vergroten, waardoor je creatiever wordt! Gelukkig is creatief denken geen mysterieuze gave of een 
bijzonder talent: iedereen heeft de capaciteiten ervoor al in huis. 'Lenig denken' biedt de 
gereedschappen om die capaciteiten verder te ontwikkelen en beter te benutten. 
 
'Lenig denken' geeft je een scala aan praktische adviezen, tips en oefeningen. Met creatieve 
denktechnieken doorbreek je routines en leer je buiten de gebaande paden te treden. Dat stelt je in 
staat om originele ideeën en oplossingen te bedenken en nieuwe kansen te scheppen, zowel op het 
werk als thuis. Ontdek hoe je creativiteit kunt inzetten om meer succes en plezier in je dagelijks 
leven te creëren! 
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Titel: Lichaamstaal 
Schrijvers: Frank van Marwijk 

 
Omschrijving 
 
Er gaat niets boven een persoonlijk gesprek. Maar hoe vaak heb je je niet vergist in de mooie 
praatjes en de blauwe ogen van je gesprekspartner? Reken af met leugens, twijfels en verkeerde 
indrukken en ontdek hoe je met kennis van lichaamstaal mensen feilloos doorziet.  
 
Lichaamstaalexpert Frank van Marwijk kent als geen ander de betekenis van de signalen die we 
onbewust uitzenden. Hij weet wat mensen bedoelen met hun houding, gebaren, 
gezichtsuitdrukkingen en stemgebruik. 
 
Na het lezen van dit boek boordevol verhalen en handige tips hoef je niet meer te twijfelen over je 
oordeel: 
- Hij zegt dat hij het ermee eens is. Maar is dat wel zo? 
- Het sollicitatiegesprek ging prima. Toch? 
- Ze is de geschikte persoon voor de klus. Zegt ze. 
- Hij zegt dat het nooit eerder is gebeurd. Klopt dat wel? 
 
Niemand weet meer over lichaamstaal dan Frank van Marwijk, Nederlands bekendste 
lichaamstaalexpert. Hij geeft trainingen en presentaties en is de auteur van de bestsellers 
Manipuleren kun je leren, Manipuleren op je werk en Het groot complimentenboek. Hij is een 
bekend gezicht in de media en analyseerde het gedrag van talloze bekende Nederlanders. 

 

 

LifeBook 
Jan-Willem van den Brandhof 

 
Omschrijving 
 
Er wordt veel onderzoek gedaan naar hoe ons brein werkt en wat ons gelukkig maakt. Uit die 
onderzoeken weten we inmiddels dat we dat deel van ons brein dat we zelf kunnen sturen, kunnen 
inzetten om onszelf en anderen gelukkiger te maken. Dit is uitgewerkt in het BrainStudio Life 
Management System. BLMS zorgt ervoor dat je stap voor stap je levensdoelen vastlegt. En bereikt. 
BLMS omvat drie kernpunten: 
 
1. Bewaar de mooie momenten in je leven en leg ze vast in je LifeLog. Dat vastleggen geeft 
overzicht en voldoening over wat je al bereikt hebt 
2. Leef in het nu. Tob niet over het verleden en maak je geen zorgen over de toekomst. Geniet van 
de mooie waardevolle dingen die er nu zijn 
3. Stel serieuze ambities en levensdoelen vast.  
 
Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat mensen met uitdagende en inspirerende levensdoelen 
niet alleen gelukkiger zijn maar ook succesvoller en gemotiveerder. Ze hebben meer veerkracht en 
zijn beter in staat anderen te helpen.  
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LifeBook is gebaseerd op deze principes en stelt je in staat een gelukkig, mooier en zinvoller leven 
te leiden. Een prachtig vormgegeven en heel inspirerend werkboek, met veel illustraties, 
werkbladen, citaten en oneliners die je aan het denken zetten. Een boek waarmee je direct mee 
aan de slag wilt. En aan de slag blijft. Omdat het je gelukkiger maakt! 
 

 

 

Titel: L.I.V.E – Leven is verwarrend eenvoudig 
Schrijver: Jan van Setten 

 
Omschrijving 
 

Dit boek gaat je leven niet veranderen, dat ga jezelf doen. De inspiratie en handvatten in dit boek 
zijn bedoeld om je te prikkelen. Zodanig dat je hoofdrolspeler wordt in je eigen leven en dat leven 
een stuk lichter kunt maken, als je de mentale natuurwetten (her)ontdekt die voor het grijpen liggen. 
Haal eruit wat bij jou past en laat de rest links liggen.  
 
Wanneer je denkt, dit heb ik weleens vaker gehoord, sta dan even stil bij de vraag 'en wanneer ga 
ik er eens iets mee doen?' Zo zet je je eigen groeimindset prettig op scherp. Daarnaast word je 
regelmatig verleid om iets te doen met de aangereikte inspiratie. De gedachtegang hierachter is dat 
ik geloof dat je alleen iets verandert door het te doen. Doen slaat hier zowel op actie in de geest, 
anders denken, als op je gedrag, anders handelen. Privé en zakelijk. 

 
 
 

 

 

Titel: Loopbaanplanning; richting geven aan je carriere 
Schrijfster: Ackerman, Els 

 
Omschrijving 
 
Je bent toe aan een nieuwe baan, maar hoe plan je dat? Hoe vind je een carrière die echt bij jou 
past? Loopbaanplanning helpt jou in die zoektocht en zorgt met behulp van nuttige tips, handige 
oefeningen en verhelderende voorbeelden uit de praktijk voor een beknopte handleiding. Herken je 
kwaliteiten, zoek uit wat je tegenhoudt om verder te komen en zet je eerste stappen in de richting 
van een nieuwe toekomst, in welk fase van je leven je ook bent. 
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Titel: Loopbaan-Zelfsturing 
Schrijver: Adrian Hoogendijk 

 
Omschrijving 
 
In de hectische wereld van vandaag is het mogelijk om snel mooie carrières te maken. 
Aanbiedingen en promotiekansen zijn er volop. Echter, veel werknemers missen de bezieling in hun 
werk. Ze zijn eigenlijk uitgekeken op hun carrière en zien geen zin meer in hun werk. 
Loopbaanzelfsturing; bezieling en vitaliteit geeft u het instrumentarium in handen waarmee u uw 
loopbaan weer zelf kunt sturen. Het reikt vaardigheden aan waarmee u praktisch uw pad kunt 
plannen. Het gaat hierbij om het volgen van uw hart, en het aanwenden van de eigen creativiteit om 
uw droom te verwezenlijken. Werken kan met plezier, met fascinatie en bezieling. Dit boek is rijk 
aan visies op loopbaanzelfsturing en is bedoeld voor eenieder die het heft in eigen hand wil nemen 
en houden. Het is ook een boek voor loopbaanadviseurs, leidinggevenden, ondernemers en 
organisatieadviseurs die in hun werk een bijdrage willen leveren aan de verspreiding van 
vaardigheden voor loopbaanzelfsturing, persoonlijke ontwikkeling en vitaliteit van mensen. 
 

 

 

Titel: Lopen doe je zelf; vanuit persoonlijke kracht je levensloopbaan sturen 
Schrijfster: Berg, Ineke van den 

 
Omschrijving 
 
Waarschijnlijk kent iedereen het: het gevoel dat er meer uit het leven en werk te halen is dan je nu 
doet. Je kunt dat gevoel accepteren, maar je kunt ook besluiten er wat mee te doen. Je kunt op 
zoek gaan naar inspiratie en concrete handvatten om het beste uit jezelf naar boven te halen en te 
ontdekken wie je nu werkelijk bent en wat je echt wilt. Zo kun je vanuit persoonlijke kracht je 
levensloopbaan sturen. De auteurs nemen je mee op pad. Ze laten je op een bijzondere manier 
ervaren hoe je balans aanbrengt tussen hoofd, hart en lichaam. Deze balans biedt je inzicht in jezelf 
en meer vrijheid om keuzes te maken. Je leert hoe je op de kruispunten in je leven kunt kiezen voor 
de weg die jou past. Om zo met meer energie tegenslagen sneller te verwerken en dromen te 
verwezenlijken. 
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Titel: Managen volgens Confucius 
Schrijvers: David Engelhard 

 
Omschrijving 
 
Bent u op uw werk uzelf of bent u daar 'de manager'? Op uw werk speelt u een rol. Die rol moet u 
goed vervullen, want anders bent u niet geloofwaardig. De Chinese wijsgeer Confucius stelde dat u 
alleen iets kunt bereiken als u rolvast communiceert. De verantwoordelijkheid legde hij bij de 
hoogste in rang. Als die uit zijn rol valt, kan niemand meer goed functioneren. 
 
Dit boek laat zien hoe u met de ideeën van Confucius de rol van leider authentiek op u kunt nemen. 
Het is bedoeld voor diegenen die verantwoordelijkheid willen dragen, betrokken zijn, maar ook 
eisen durven stellen en zich in woord en gebaar uiten zoals bij hun functie past. Een boek voor hen 
die de baas durven zijn. 

 

 

Titel: Mijn baas is een klootzak 
Schrijvers: Ricard Maun 

 
Omschrijving 
 
Heeft u een redelijke, competente, rechtvaardige baas met een gelijkmatig humeur? 
Welgefeliciteerd! U behoeft niet verder te lezen. Bent u daar nog? Dan bent u waarschijnlijk een van 
een grote groep medewerkers die problemen met zijn manager heeft. Hij of zij mag dan lastig, 
onberekenbaar of zelfs volslagen onmenselijk zijn, omwille van uw carrière (en uw geestelijke 
gezondheid) dient u toch een of andere werkrelatie te onderhouden. Dat is waar dit boek van pas 
komt. 
 
Met een onweerstaanbare mix van inzicht, geestigheid en rondborstigheid ontleedt Richard Maun 
de persoonlijkheidstypen van slechte bazen en biedt hij praktische tips om u te helpen de 
alledaagse confrontaties met het monster op kantoor te overleven. Een gewaarschuwd mens telt 
voor twee: als u eenmaal de rauwe dierlijke aard heeft herkend die schuilgaat onder dat bedrieglijk 
innemende professionele uiterlijk is het een leeuw? Olifant? Krokodil? Of zelfs een stokstaartje - 
dan bent u beter gewapend om aan de volgende schermutseling met de baas zonder kleerscheuren 
te ontsnappen. Op deze manier kunt u leren boven de kantoorjungle uit te stijgen en een 
bevredigender werkzaam leven te leiden. En wanneer het úw beurt is om iemands baas te zijn, kunt 
u zich ervan verzekeren dat u anderen niet de ellende bezorgt die u zelf heeft meegemaakt. 
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Titel: Mijn baas kiest voor mijn talent  
Schrijver: Luk Dewulf / Peter Beschuyt 

 
Omschrijving 
 
Schitterende resultaten met gelukkige medewerkers 
Elk bedrijf is op zoek naar talent. Bijna elke organisatie heeft vandaag wel een HR-discipline 
'talentmanagement' of 'potentieel- en talentontwikkeling'. Toch verschilt de betekenis die aan 'talent' 
wordt gegeven erg van organisatie tot organisatie. Mijn baas kiest voor mijn talent reikt de 
handvatten aan om meteen met talent in je organisatie aan de slag te gaan. Daarbij putten de 
auteurs uit de inzichten die jarenlang veldwerk bij uiteenlopende organisaties in de profit- en non-
profitsector heeft opgeleverd. Bovendien introduceert dit boek het concept van circulair 
outputmanagement. Dit is een nieuw en eenvoudig perspectief op het maken van afspraken over 
resultaten bij medewerkers, dat tegelijkertijd alle ruimte geeft voor talentontwikkeling Mijn baas kiest 
voor mijn talent is hét opstapje naar schitterende resultaten met gelukkige medewerkers! 
 

 

 

Titel: Mindfulness voor Beginners 
Schrijver: Jon Kabat-Zinn 

 
Omschrijving 
 
In Mindfulness voor beginners beschrijft Jon Kabat-Zinn de essentie van mindfulness. In vijf delen – 
beginnen, volhouden, verdiepen, rijpen en oefenen – komen de cruciale aspecten van mindfulness 
aan bod en leer je hoe mindfulness een gunstig effect kan hebben op je welbevinden en je 
gezondheid. 
 
Mindfulness voor beginners is een basisboek waarmee je direct aan de slag kunt. Wie al thuis is in 
de mindfulnessmeditatie kan dit boek lezen en herlezen als blijvende bron van inspiratie en 
overdenking. 
 
Mindfulness voor beginners bevat vijf geleide meditaties uit Kabat-Zinns wereldberoemde 
mindfulnessprogramma. Je kunt deze meditaties oefenen met behulp van de bijgevoegde cd. 
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Titel: Mind hacking, de praktijk van beïnvloeden 
Schrijver: Ronald van Aggelen 

 
Omschrijving 
 

Het woord 'manipuleren' roept vaak negatieve associaties op. Mensen zijn bang om gemanipuleerd 
te worden en denken dat ze dan geen invloed meer hebben op hun handelen. Tegelijkertijd bestaat 
bij velen het besef dat we altijd bezig zijn om zaken ‘naar onze hand te zetten’ en dat manipulatie 
dus eigenlijk de gewoonste zaak van de wereld is. Met dit boek wil de auteur de angst voor 
manipuleren wegnemen. 
 
'Mindhacking' helpt je om zicht te krijgen op de achtergronden en toepassingsmogelijkheden van 
mindhacking (het proces om mensen van A naar B te brengen, waarbij B van te voren bepaald is). 
Mindhacking is erop gericht de hersencapaciteit maximaal te benutten om gedrag te beïnvloeden. 
Niet alleen in ons eigen voordeel, maar ook om het welzijn van anderen te verbeteren. 
 
Mensen die keuzes (moeten) maken of dit juist vermijden: het levert honderden praktijkvoorbeelden 
van beïnvloeding op. De wetenschap heeft met experimenten en onderzoeken, de mechanismen en 
patronen aangetoond die hun basis hebben in de werking van onze hersenen. 
 
In dit boek komen de technieken van mindhacking, te weten framing, priming, nudging, coping, 
choices en reinforcement, uitgebreid aan bod. In 'Mindhacking' combineert de auteur zijn ruime 
praktijkervaring met beïnvloeding met de aanwezige wetenschappelijke kennis over beïnvloeding 
en neuropsychologie. 

 

 

 

Titel: Mooi Werk 
Schrijver: Mark van Vuuren 

 
Omschrijving 
 
Hoe word je tevreden met je werk, zonder meteen een wijngaard in Zuid-Frankrijk te beginnen? Met 
dit boek leer je je huidige baan zo te 'renoveren', dat deze weer bij je past.  
Mooi werk gaat over de principes van job crafting, een benadering waarin duidelijk wordt dat ieder 
mens in iedere baan vrijheidsgraden heeft om het werk aan te passen, te kneden oftewel te 
'craften'. 
 
Tijdens het lezen van dit boek zul je zelf de mogelijkheden vinden om van je baan weer 'mooi werk' 
te maken. Je kijk op je werk zal veranderen: dat kan zitten in de manier waarop je over je werk 
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nadenkt, in de soorten relaties die je wel of niet aangaat op je werk en in de inhoud van je 
takenpakket. In een luchtige stijl bespreken de auteurs allerlei onderzoek over werk en wisselen dit 
af met ervaringen uit de praktijk. 
 

 

 

Titel: Multifocus 
Schrijvers: Gitta Overmaat, Lenneke Overmaat 

 
Omschrijving 
 
Iedereen kijkt door zijn eigen bril naar de werkelijkheid. Die bril bepaalt wat je denkt en wat je doet. 
Hoe je met mensen omgaat, hoe je situaties ervaart en hoe je omgaat met lastige kwesties. Door af 
en toe een andere bril op te zetten, schakel je tussen verschillende perspectieven: je verbreedt en 
verdiept je focus. Zo verruim je je blikveld en zie je veel meer dan door je oude, vertrouwde bril. 
'Kun je het ook anders bekijken?', is dus de leidende vraag. Het vermogen om meervoudig te kijken 
en je houding ten opzichte van een bepaalde situatie ter discussie te stellen, is de sleutel tot 
succesvol functioneren voor iedere professional. Multifocus biedt trainers, coaches en 
leidinggevenden een praktische methode om hen te leren dat vermogen te ontwikkelen. In 
Multifocus onderscheiden Gitta en Lenneke Overmaat zes perspectieven, zes focussen. Elke focus 
kent zijn eigen specifieke waarden, overtuigingen, kwaliteiten en vaardigheden. De auteurs hebben 
zich hierbij laten inspireren door de Zes Denkhoeden van Edward de Bono en de Zes Niveaus van 
leren van Bateson en Dilts. Ze laten overtuigend zien hoe je Multifocus gebruikt bij het begeleiden 
van professionals, teams en bij allerlei vormen van gespreksvoering. De vele praktische 
toepassingsmogelijkheden, rijk geïllustreerd met voorbeelden uit hun praktijk, maken dit boek een 
must voor iedereen die serieus aan de slag is met de professionele ontwikkeling van anderen. 
 

 

 

Titel: Netwerken: De fijne kneepjes 
Schrijvers: Bo van Houwelingen 

 
Omschrijving 
 

Sommige mensen hebben er talent voor: netwerken. Charmant lachend visitekaartjes lospeuteren, 
de juiste persoon precies joviaal genoeg op de schouders slaan. Helaas is dat niet iedereen 
gegeven – en toch moeten we allemaal wel eens netwerken. Om handige contacten te leggen en 
zo die leuke klus of baan binnen te slepen.  
 
Bo van Houwelingen en Caroline van Keeken bezochten voor NRC Handelsblad elke dag een 
bijeenkomst in netwerkend Nederland. Ze hielden de experts nauwlettend in de gaten en leerden 
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van hen de fijne kneepjes van het borrelvak. Ook wendden ze zich tot de wetenschap. Met de tips, 
trucs en peptalks uit deze gids zorg je ervoor dat netwerken eindelijk wél iets oplevert. 

 

 

 

Titel: Netwerken werkt; op weg naar de baan die je wilt 
Schrijvers: Eeden, Rob van en Nijssen, Els 

 
Omschrijving 
 
Netwerken is een onmisbare vaardigheid bij het vinden van nieuw werk, maar ook als je beter wilt 
functioneren in je huidige baan. Netwerken is niet voorbehouden aan een elite van vriendjes die 
elkaar de bal toespelen. Een netwerk opbouwen, uitbreiden en effectief gebruiken is te leren. 
Netwerken werkt geeft daarvoor de nodige handvatten. Met uitdagende stellingnames en praktische 
oefeningen laat Rob van Eeden je het antwoord vinden op vragen als: · Wat wil ik bereiken met 
netwerken? · Hoe schrijf ik een goed resumé? · Hoe netwerk ik zo efficiënt mogelijk? Rob van 
Eeden is loopbaancoach bij www.netwerk-partners.nl en begeleidt al twintig jaar mensen bij het 
vinden van werk dat echt bij hen past. Netwerken werkt behoort tot een serie boeken van VKbanen 
en het Spectrum over solliciteren en succesvol functioneren in een (nieuwe) baan. Kenmerkend 
voor deze boeken zijn actualiteit, praktijkvoorbeelden en een benadering die de lezer eigen keuzes 
laat maken. 
 

 

 

Titel: Oermens 2.0 
Schrijver: Mikkel Hoofstee 

 
Omschrijving 
 
We hebben het nog nooit zo goed gehad, toch zijn we massaal te dik, depressief, gestrest en 
verslaafd aan beeldschermen en slechte voeding. Waarom? 'Oermens 2.0' laat zien dat we niet zijn 
gemaakt voor de moderne manier van leven. Onze prachtige oeroude genen worstelen met 
alledaagse verleidingen en daar worden we doodongelukkig van. 
 
Stress, van oudsher onze reactie op gevaar, is nu een van de grootste killers op aarde omdat we 
altijd 'aan' staan. Onze hunkering naar beloning in de vorm van ‘likes’ op sociale media staat 
oprecht contact in de weg. Maar er is hoop: als we de holbewoner in onszelf herontdekken en een 
prominentere plek in ons leven geven. 'Oermens 2.0' is een pleidooi om dichter bij onze natuur te 
komen en de vooruitgang vóór ons te laten werken. 
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Titel: Omgaan met een burnout; preventie, hulp en re-integratie 
Schrijver: Karsten, Carien 

 
Omschrijving 
 
Van de ene dag op de andere verander je van een enthousiaste, hard werkende en gewaardeerde 
werknemer in een geestelijk wrak: cynisch, lusteloos en zonder perspectief Het heet burnout en het 
overkomt een op de tien werknemers. Kun je zoiets zien aankomen? Kun je het voorkomen? En als 
het je overkomt, hoe kom je er dan weer bovenop? 
 
Heb je ook dat je moe bent, ook al heb je voldoend slaap gehad? Iedere dag met tegenzin naar je 
we gaat te veel moet doen in te weinig tijd het idee hebt dat je faalt, ook al doe je nog zo je best? 
 
Zou je liever hebben dat je werk je energie geeft en je tijd vrij laat voor hobby' s buiten het werk? Je 
betrokken voelt bij je collega' s en de organisatie? Zelfvertrouwen hebt en optimistisch bent over de 
toekomst? Gemotiveerd doelen kunt nastreven en energie kunt steken in het vervolg van je 
loopbaan? Het is aan jou. Dit boek geeft je de kans tot verandering. Het beschrijft allereerst de 
ervaringen van hoog tot laag opgeleide mensen, die een ding gemeen hebben: op een slechte dag 
ervoeren ze tot hun ontzetting dat al hun energie was verdwenen, en dat hun inzet, idealisme en 
hulpvaardigheid plaats maakten voor een loodzwaar gevoel van weerzin.  
 
In OMGAAN MET BURN OUT, PREVENTIE, HULP EN RENTEGRATIE geven deskundigen hun 
visie op de fysieke en psychologische achtergronden van burnout. Door vragenlijsten over burnout 
en stressfactoren in te vullen, krijg je inzicht in je eigen situatie. Het boek maakt duidelijk dat 
bepaalde arbeidsomstandigheden ongemerkt tot chronische stress en daardoor uitputting kunnen 
leiden. Ook de juridische valkuilen van burnout komen aan bod. Omgaan met burnout helpt 
individuen burnout te doorbreken en organisaties werkstress te onderkennen en te beïnvloeden. 
Het boek bevat praktische oefeningen en tips voor werknemers en managers 
 

 

 

Titel: Onder hoogspanning 
Schrijvers: Marieke den Ouden 

 
Omschrijving 
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In deze gids voor leidinggevenden biedt Marieke den Ouden inzicht in de oorzaken en 
verschijnselen van stress en burnout en geeft ze aanbevelingen voor begeleiding en preventie van 
stress. Stress is met name door hoge werkdruk wijdverbreid in Nederland. Als stressklachten lang 
aanhouden, kunnen verzuim en uiteindelijk zelfs instroom in de WAO het gevolg zijn. Van de halve 
Nederlandse beroepsbevolking zit al vijf procent thuis wegens ernstige stressklachten. En nog eens 
vijf procent staat op het punt burnout te raken. Leidinggevenden hebben daar direct mee te maken, 
zeker nu de Wet Verbetering Poortwachter beschrijft welke verplichtingen organisaties hebben bij 
het begeleiden van hun medewerkers. Gelukkig kan een leidinggevende zelf veel doen aan het 
stressniveau van zijn medewerkers. Zo biedt de checklist stresssignalen uit 'Onder hoogspanning' 
de leidinggevende de mogelijkheid om te onderzoeken of een medewerker aan stress lijdt. Ook 
vindt hij in dit boek concrete tips voor het voeren van gesprekken rondom werkdruk en 
verschillende mogelijkheden voor reïntegratie na uitval door stress. De praktijkvoorbeelden zorgen 
voor een optimale herkenbaarheid. 

 

 

 

Titel: Ontwerp je ontwikkeling 
Schrijver: Marianne Meijers 

 
Omschrijving 
 

Voor coaches die op zoek zijn naar actieve, creatieve en positieve manieren om jongvolwassenen 
te ondersteunen bij belangrijke loopbaankeuzes.  
 
Om succesvol te zijn op de snel veranderende arbeidsmarkt wordt er van (jong)volwassenen een 
zelfsturende, flexibele, ondernemende en creatieve houding verwacht. Dit boek helpt startende, 
maar ook meer ervaren professionals bij het vormgeven van hun eigen route. Centraal staat 
begeleiding waarin iemands unieke kwaliteiten, behoeftes en mogelijkheden centraal staan.  
 
(Studie)coaches vinden in Ontwerp je ontwikkeling een brede diversiteit aan tools en activiteiten. 
Het biedt een breed scala aan oefeningen en methodes die zijn gebaseerd op design thinking en de 
positieve psychologie en beschrijft een proces van zeven stappen dat flexibel kan worden 
doorlopen. De individuele en groepsoefeningen per stap geven de coach flexibiliteit in het creëren 
van een passende coachroute.  

 

 

 

Titel: Onze Ijsberg Smelt 
Schrijver: John Kotter & Holger Rathgeber 
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Omschrijving 
 
Als u Wie heeft mijn kaas gepikt van Spencer Johnson kent, weet u hoe vermakelijk en tegelijk 
leerzaam een goede parabel kan zijn. Dit boek beschrijft de paniek die een kolonie van 286 
pinguïns overvalt, als duidelijk wordt dat de gletsjer waarop ze leven op smelten staat. In eerste 
instantie vertoont elke pinguïn een andere reactie, of komt met zijn eigen oplossing, totdat duidelijk 
wordt dat samenwerking de enige manier is om de problemen duurzaam het hoofd te bieden. 
 
Dit boek laat op levendige wijze zien hoe je als team of organisatie om kunt gaan met 
veranderingen en crisissituaties en zo nieuwe kansen kunt creëren. Wat Wie heeft mijn kaas gepikt 
voor de verandering van het individu is, is Onze ijsberg smelt! voor verandering van groepen, teams 
en organisaties 
 

 

 

Titel: Oog in oog met kwetsbaarheid 
Schrijvers: Marijke Leys 

 
Omschrijving 
 
Voice Dialogue brengt de cliënt op een ervaringsgerichte manier in contact met de verschillende 
aspecten van zijn persoonlijkheid. Deze dynamische methodiek geeft zicht op de redenen waarom 
mensen doen wat ze doen en waarom ze geworden zijn wie ze zijn, op de oorzaken van 
vastgeroeste patronen en op de mogelijkheden om die te veranderen. 
 
Elke cliënt bij een coach of een andere professioneel begeleider heeft ergens in zijn geschiedenis 
een (kleine of grote) gekwetstheid opgelopen. Contact maken met deze kwetsbaarheid, er letterlijk 
een plek aan geven in je coachings- of therapieruimte, creëert mogelijkheden voor je cliënt om 
patronen te doorbreken. Als begeleider kom je oog in oog te staan met die kwetsbaarheid. Hoe je 
dat het beste doet, wat er dan kan gebeuren en hoe je de cliënt helpt om meer veerkracht te 
ontwikkelen, leer je in dit boek. 
 

 

 

 

Titel: Op kantoor 
Schrijvers: E.J van Rossem 

 
Omschrijving 
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'Op kantoor buig je geen pijpen, bouw je geen torens of bruggen, vervang je geen hartklep, poot je 
geen aardappelen, bak je geen quiche en red je geen levens. Dat mogen anderen doen.  
Maar wat doe je dan wel? Je bent op kantoor. En je rent al dan niet noodzakelijk van links naar 
rechts met documentjes die we ook zouden kunnen missen. Je zwijgt over grote zaken en ruziet 
over kleine dingen. En je vergadert. Al ontbreekt meestal de agenda.  
Op kantoor. Je wordt verliefd, je wordt gedumpt, je blundert, je schittert, je wordt beloond, je wordt 
terechtgewezen. En je wordt vaak ziek. Dat komt door die airco. Het kantoor. Je zal er maar 
werken.' - E.J. van Rossen 

 

 

Titel: Optimisme – hoop – veerkracht - zelfvertrouwen 
Schrijvers: Steeneveld 

 
Omschrijving 
 

'Wat is een optimist? Van mijn leraar Nederlands kreeg ik het volgende ezelsbruggetje: het trekt wel 
“op-die-mist” en wat een “pest-die-mist”. Alles komt wel goed, zo’n houding. Daar zetten we dan de 
pessimist tegenover. Iemand die kritisch is. Iets minder inspirerend en vrolijk, maar misschien wel 
realistischer.' 
 
Optimisme is meer dan positief dromen, want het draait om het vertrouwen dat je jouw eigen 
situatie, zowel privé als op je werk, positief kunt beïnvloeden. Optimisme, een van de vier pijlers 
van ieders psychologische kapitaal, kun je oefenen, net als de andere pijlers: hoop, veerkracht en 
zelfvertrouwen. Op duidelijke en herkenbare wijze legt Matthijs Steeneveld uit hoe je dit doet. Met 
behulp van oefeningen en voorbeelden uit de praktijk kun je werken aan het verstevigen van deze 
vier pijlers, zodat je in moeilijke of stressvolle tijden beter overeind blijft. 

 
 

 

 

Titel: Op volle zee , managementroer voor de overheid 
Schrijver: Gudde , Twynstra 

 
Omschrijving 
 
Met dit boek leert u het managementroer beheersen. Niet door alles zelf te doen, maar wel door 
ervoor te zorgen dat het gebeurt. De auteurs beschrijven enkele vaardigheden waar u als manager 
binnen de overheid aan moet voldoen en geven handige tips en oefeningen om deze vaardigheden 
te oefenen. Daarbij zijn de vaardigheden verdeeld over zes managementrollen: 
1. de continuïteitsmanager 
2. de operationeel manager 
3. de relatiemanager 
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4. de verandermanager 
5. de strategische manager 
6. de talentmanager 
 

 

 

Titel: Op weg naar plezier in je werk  
Schrijver: Hilde Backus 

 
Omschrijving 
 
Veel mensen komen niet uit de verf in hun baan. Ze zijn niet happy en slepen zich elke dag naar 
hun werk. Ze willen met plezier werken, en willen we dat niet allemaal?! Maar hoe doe je dat? 
Wandelcoach/psycholoog Hilde Backus is er van overtuigd dat wij, wanneer wij onze talenten 
optimaal benutten, kunnen ontdekken op welke werkplek we het beste tot ons recht komen en dus 
meer plezier in ons werk hebben. Haar methode: wandelen! Hilde Backus begeleidde de afgelopen 
jaren meer dan vijfhonderd professionals en managers naar het optimaal inzetten van hun talenten. 
Aan de hand van een uitgebalanceerd wandelcoachprogramma van vier wandelingen in de 
prachtige landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen, veranderden zij succesvol van functie, 
begonnen een eigen onderneming of pasten binnen hun functie de werkzaamheden aan.Ze werken 
nu met veel plezier en leveren de grootste bijdrage in hun werk en privé leven. Het geeft hen 
uitdaging en ontspanning, tijd, en vaak een beter betaalde baan! Naast een gratis online-werkboek, 
zal voor kopers van dit boek ook een ebook-versie van het boek zelf beschikbaar zijn: wel zo 
handig tijdens het wandelen!  
 

 

 

Titel: Op zoek naar je droombaan 
Schrijver: Edward Tuheteru 

 
Omschrijving 
 
Op zoek naar je droombaan Dit boek helpt je in het maken van nieuwe keuzes voor je loopbaan. De 
PLEK-methode van loopbaancoach Edward Tuheteru is een praktische strategie om gerichter aan 
je toekomst te werken. Met PLEK ontdek je jouw authentieke verhaal. Aan de hand van het 
levensfasemodel van Erik Erikson krijg je inzicht in je persoonlijke ontwikkeling en de uitdagingen in 
je werk en op persoonlijk vlak, die in elke levensfase anders zijn. Die inzichten over jezelf helpen je 
verder bij sollicitaties en andere zakelijke gesprekken. In dertien interviews vertellen jong en oud, in 
de leeftijd van 11 tot 72 jaar, over hun dromen en ambities. Onder meer Hakima Mahyou, Marianne 
Thieme, Martin Sitalsing en Lenie 't Hart vertellen over de keuzes die ze hebben gemaakt in hun 
loopbaan. Edward Tuheteru is loopbaancoach en recruiter. Met zijn bedrijf Let's Work Together 
verzorgt hij trainingen gericht op persoonlijke groei. 'Edward Tuheteru plaatst beroepskeuze en 
loopbaan in een verrijkend, verbindend en verdiepend perspectief.' Wibe Veenbaas, Phoenix 
Opleidingen 
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Titel: Passies van het brein 
Schrijfster: Margriet Sitskoorn 

 
Omschrijving 

Hoe komt het toch dat het soms zo moeilijk is om het zondigen te laten? Dat we geen weerstand 
kunnen bieden aan bepaalde krachten? We eten en drinken bijvoorbeeld te veel, bedriegen onze 
partners, blijven passief bij het leed van anderen, laten ons meevoeren door hebzucht of halen met 
liefde een ander onderuit. Waarom blijven we ons, tegen beter weten in, bezondigen aan dit soort 
gedrag? 
 
In 'Passies van het brein' beschrijft Margriet Sitskoorn aan de hand van intrigerende verhalen, 
fascinerende wetenschappelijke bevindingen en controversiële dilemma's hoe de zeven zonden zijn 
verankerd in ons brein. Hoe zij ons sturen, doen struikelen, laten vallen en vervolgens aanzetten tot 
weer doorgaan. Onderwerpen als verslaving, asociaal gedrag, manipulatie, pijn en macht, maar ook 
genot, motivatie, empathie en wijsheid passeren de revue. Al lezende wordt duidelijk dat onze 
zonden niet voor niets zo krachtig zijn en dat ze zelfs iets van een deugd in zich dragen. 
Gaandeweg wordt onthuld waarom zondigen zo verleidelijk is. 

 

 

 

Titel: Persoonlijke effectiviteit 
Schrijfster: Kiki Eikhout 

 
Omschrijving 
 

Kiki werkt dagelijks met mensen die hun persoonlijke effectiviteit willen vergroten. Ze willen graag 
assertiever worden, resultaatgerichter, meer lef hebben, beter met tegenslag en veranderingen om 
kunnen gaan, de balans vinden tussen privé en werk, met passie werken, happy zijn in hun 
organisatie en leven. Ze willen toegerust zijn voor de toekomst en aan het roer staan van hun eigen 
loopbaan en hun eigen leven. Kortom: ze zoeken naar persoonlijk succes in hun leven. 
 
In dit boek geeft zij niet alleen handreikingen, maar houdt ze ook spiegels voor. Ze kan lezers 
begeleiden op hun reis naar persoonlijke groei, maar het is hun eigen taak en keuze om 
daadwerkelijk te veranderen. Zij zijn de enigen die dat kunnen bewerkstelligen. En dat geldt ook 
voor jou! 
 
Je vindt in dit boek praktische, eenvoudige modellen, die je aan de hand van reflectieve vragen 
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inzicht geven in je eigen gedrag. Daarnaast vind je een keur aan praktijkverhalen van medewerkers 
in organisaties. Een feest van herkenning! 

 

 

Titel: Pensioen in zicht 
Schrijfster: Marjoleine Vosselman 

 
Omschrijving 
 

In de overgang van het werkzame leven naar het pensioen biedt dit boek grip op de 'grotere' 
thema's van het ouder worden, zoals identiteit, sociale contacten, tijdsbesteding, relatie met de 
partner en zingeving. 
 
Pensioen: een nieuwe levensfase waarin mensen eindelijk de tijd krijgen om al die dingen te doen 
waar ze tijdens hun werkzame leven niet aan toekomen. Maar soms valt het tegen. Hoe om te gaan 
met al die tijd, de verwachtingen van familieleden en mogelijke ouderdomsgebreken? 
 
Als je stopt met werken valt een belangrijke bron van zingeving weg. Wat je ervoor terugkrijgt, zijn 
tijd en de kans om er iets moois van te maken. Dat vraagt om bewuste keuzes, maar soms ook om 
aanvaarding dat niet alles nog binnen je bereik ligt.  
 
Aan de hand van persoonlijke verhalen geeft dit boek inzicht in de uitdagingen en kansen voor 
zingeving als je ouder wordt. Wie het ouder worden leert waarderen, wacht een rijke tijd. 

 

 

 

Titel: Pieker er niet over! 
Schrijfster: Veronique van Lieshout 

 
Omschrijving 
 
Iedereen piekert wel eens. Je ligt 's avonds in bed en bedenkt wat er allemaal mis kan gaan. Na 
veel gewoel val je in slaap en de volgende ochtend valt alles eigenlijk best mee. Het ergste wat er 
kan gebeuren blijkt te overzien en je hebt meer controle over de situatie dan je had gedacht. Maar 
soms ben je 's ochtends nog steeds gespannen en zet het piekeren door. Dingen die eerst geen 
probleem waren, worden het nu wel. Piekeren wordt een gewoonte en beheerst steeds meer je 
leven. En dat is niet gezond want piekeraars zijn zorgelijk, negatief, angstig en gespannen. Ze 
hopen dat het ¿nadenken¿ leidt tot oplossingen of nieuwe inzichten. Maar dat gebeurt niet want 
piekeren lost namelijk niks op. Reden genoeg dus om ermee te stoppen. Deze handige waaier 
'Pieker er niet over!' vol overzichtelijke checklists en duidelijke adviezen helpt je om het piekeren 
voortaan een halt toe te roepen en nadenken weer terug te brengen tot normale proporties. 
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Titel: Remotie – Een stap terug is een stap vooruit 
Schrijvers: Tanja Verheyen/ Bob Vermeir 

 
Omschrijving 

In vele bedrijven zetten mensen een stapje terug in de hiërarchie ; demotie heet dat. Soms doen ze 
dat vrijwillig, omdat ze wat meer vrije tijd willen of hun balans werk-privé meer in evenwicht willen 
brengen. Vaak worden ze gedwongen, omdat ze slachtoffer zijn van een interne ruzie, als gevolg van 
een besparingsronde of een fusie. Je behoudt dan wel je werk, maar op een lager niveau.  

Dat lijkt eenvoudig, maar zowel zakelijk als emotioneel komt er bij een demotie heel wat kijken. 
Want hoe bereid je zo’n vrijwillige demotie voor? Hoe ga je met een gedwongen stap terug om? En 
hoe zorg je er als werkgever voor dat die medewerker opnieuw gemotiveerd geraakt? 
 

 

 

Titel: Saboteurs 
Schrijvers: Marco van Münchhausen, Hermann Scherer 

 
Omschrijving 
 

Waarom mislukken veranderingsprocessen in organisaties steeds weer? Waarom leiden 
teamdiscussies bijna nooit tot acties? Waarom worden goede voornemens zo zelfden uitgevoerd? 
Ligt dat niet voor een deel aan de 'saboteurs', die we allemaal in onszelf herkennen en die in alle 
organisaties voorkomen? De saboteur is het deel van ons dat elke verandering schuwt, het liefst 
alles laat zoals het is en allerlei tactieken aanwendt om niet te hoeven doen wat gedaan moet 
worden. 
 
Dit boek legt op humoristische wijze de vinger op de zere plek. Het behandelt alle trucs en 
technieken van de saboteur, maar geeft ook inzicht in zijn motieven en biedt managers de middelen 
om saboteurs te herkennen, te begrijpen en hun gedrag om te buigen tot positieve actie. 
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Titel: Schrijf je loopbaan 
Schrijvers: Marianne Panneman 

 
Omschrijving 
 
Ben je niet meer blij met het werk dat je nu hebt? Wil je meer voldoening en plezier in je werk en 
leven ervaren? Wil je je verder ontwikkelen, maar weet je niet goed in welke richting? Heb je op dit 
moment geen werk en vraag je je af 'wat nu'?  
 
Dit boek biedt jou een schrijfroute met inspirerende schrijfopdrachten waarmee je in je eigen tempo 
gaat onderzoeken wat je mist en wat je wél wilt. Je leert jezelf goed kennen. Schrijvend vanuit je 
hart onderzoek je waar jouw onvrede vandaan komt, wat je dromen en verlangens zijn en wat je (tot 
nu toe) tegenhoudt om ze te realiseren. Je ontdekt welke kant je op wilt en wat jij de wereld te 
bieden hebt. 
 
Schrijven is een langzame manier om je sneller dan je verwacht bij nieuwe inzichten te brengen 
doordat je je innerlijke wijsheid aanspreekt. 

 

 

Titel: SCHRIJVEN VOOR HET NET 
Schrijfster: Marielle Hageman  

 
Omschrijving 
 
Help! Ik moet teksten schrijven voor onze internetsite! Maar, ik merk dat mijn teksten al gauw te 
lang zijn. Zo´n scherm boordevol informatie leest toch niemand? Hoe formuleer ik bondig en toch 
compleet? Hoe orden ik de informatie op het scherm zodat mijn lezers het overzicht houden? 
Bovendien ... gewoon een document met vier pagina´s tekst aanleveren kan niet meer. Ik moet 
aangeven met welke schermen ik werk en welke links er zijn. Ik moet nadenken over scrollen of 
klikken, maar hoe zit dat precies? 
Internet vraagt om nieuwe schrijfvaardigheden. Vaardigheden die je kunt leren. Dit boek is daarbij 
een zeer praktische handleiding! 
 

 

 

Titel: Scrum in actie 
Schrijfster: Petra de Boer 
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Omschrijving 
 
Scrum verovert in rap tempo de wereld als dé slimme en innovatieve methode om met teams aan 
projecten te werken. Marketeers, ambtenaren, productontwikkelaars, zorgverleners, ingenieurs, 
leraren – ze gebruiken allemaal Scrum om sneller resultaat te boeken. Maar wat maakt deze 
eigenlijk verrassend simpele aanpak zo aantrekkelijk? Scrum in actie legt precies uit hoe Scrum 
werkt en geeft antwoord op alle praktische vragen. Het boek barst van de aansprekende cases en 
praktijkvoorbeelden.  
 
Die maken zichtbaar hoe dankzij Scrum op een radicaal andere manier en met meer plezier wordt 
samengewerkt. Dit unieke boek over Scrum is geschikt voor alle sectoren – bedrijfsleven, overheid, 
onderwijs en maatschappelijke organisaties – en is zelf ook scrummend tot stand gekomen. Maar 
liefst zeven auteurs schreven mee aan dit boek. Stuk voor stuk ervaren scrumcoaches die samen 
het collectief NovaScrum vormen. 
 

 

 

Titel: Semco-stijl 
Schrijver: Ricardo Semler 

 
Omschrijving 
 
Bij Semco werken ze in Semco-stijl: een nieuwe, menselijke, productieve, stimulerende en in alle 
opzichten lonende manier van werken. Semco-stijl inspireert en daagt uit tot een nieuwe manier van 
werken, zonder vaste werktijden, bedrijfskleding en andere verplichtingen.  
 
Semco in Brazilie is een bijzonder bedrijf: geen conventionele regels, geen vaste werktijden, geen 
verplichtingen; wel duizenden medewerkers en goede resultaten en honderden miljoenen winst. En 
dat terwijl de medewerkers zelf hun salaris bepalen. Niet kortdurend, want Semco bestaat al een 
reeks van jaren. De ceo en het management - intern coordinatoren genoemd - gaan uit van een 
nieuwe methode, gebaseerd op vertrouwen. Dit boek is geen managementboek, maar een verhaal 
over hoe werk ten goede veranderd kan worden. Het gaat over participerend leiderschap en de 
medewerkers betrekken bij beslissingen en inzicht geven in alle bedrijfsinformatie. Het boek is 
geschreven door de president-directeur van Semco. Het is het verhaal over een succesvol bedrijf 
dat allerlei gevestigde principes negeert en een mensgerichte aanpak kiest. Een boek geschreven 
voor managers om over de eigen situatie na te denken, zonder de bedoeling om bepaalde zaken te 
kopieren in West-Europa. 
 

 

 

Titel: Sollicitatiegesprekken doe je zo 
Schrijver: Aaltje Vincent 
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Omschrijving 
 
Solliciteren anno nu is een strijd op topniveau die je met vele anderen aangaat. Sollicitatiegoeroe 
Aaltje Vincent bereidt je zo optimaal mogelijk voor op het sollicitatiegesprek, zodat jij jouw gewenste 
werk kunt veroveren. Wat is de optimale voorbereiding op een sollicitatiegesprek? Welke 
verschillende vormen van gesprekken zijn er? Hoe gebruik je social media bij de voorbereiding op 
het gesprek? 
Wat trek je aan? Hoe werk je aan je eerste indruk? Welke vragen kun je verwachten? 
Welke vragen stel je zelf? Waar moet je aan denken nádat je het gesprek hebt gevoerd? 
Aaltje Vincent neemt je stap-voor-stap mee, zodat jij het beste uit jezelf kunt halen. 
Sollicitatiegesprekken doe je zo bevat: tips, checklists, praktijkvoorbeelden 
 

 

 

Titel: Solliciteren met de gunfactorverhoger  
Schrijver: Gertien Beijering  

 
Omschrijven 
 
Veel werkzoekenden zoeken nog op de 'ouderwetse' manier naar een baan. Ze openen internet, 
googelen op vacatures en solliciteren op de eerste de beste baan die enigszins passend lijkt. Het 
probleem: ook anderen vinden deze vacatures. Een werkzoekende heeft doorgaans meer dan 
honderd concurrenten. En dat maakt de kans op een baan aanzienlijk kleiner. Solliciteren anno nu 
vraagt om een andere aanpak: als sollicitant moet je werken aan je 'gunfactor', zodat je de baan 
krijgt die je zo graag wilt hebben. Met de GunfactorVerhoger onderscheid je je op de juiste manier. 
Je leert werken met het Gunningswiel: de acht componenten waarmee je invloed kunt uitoefenen 
op de hoogte van je gunfactor. Dat is van doorslaggevend belang om goed in beeld te komen bij 
recruiters, werkgevers, je ambassadeurs en netwerkcontacten, want die nieuwe baan moet je 
worden gegund. Met dit praktische boek leer je alles over: - Hoe je werkt aan je profilering en 
zichtbaarheid - Hoe je je kennis en kunde onder de aandacht brengt - Hoe je je onderscheidt van 
andere sollicitanten - Hoe je een sterk netwerk opbouwt en onderhoudt - Hoe je vertrouwen 
opbouwt en commitment krijgt om een gunning tot stand te brengen 
 

 

 

Titel: Speels coachen 
Schrijver: Lex Mulder 

 
Omschijving 
 
In Speels coachen beschrijft Lex Mulder kort de theorie van voice dialogue en psychodrama en de 
technieken die daarbij gebruikt worden. De hoofdmoot van het boek wordt gevormd door verhalen 
over de sessies met cliënten, geschreven in dialoogvorm. In die verhalensessies legt Lex Mulder uit 
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waarom hij voor een bepaalde aanpak kiest, hoe de wissel werking met een cliënt is, en beschrijft 
hij in korte kaders de gebruikte technieken. Maar vooral laat hij zien hoe zijn coachingsessies 
verlopen: met veel beweging, spel en creativiteit. Zijn frisse en energieke manier van coachen spat 
van de pagina¿s af en zijn een bron van inspiratie voor coaches en trainers die hun cliënten op een 
speelse manier willen coachen en plezier in hun vak willen houden door eens op een heel andere 
manier te werken. 
 

 

 

Titel: Socratisch gesprek voor beginners 
Schrijver: Marlou van Paridon 

 
Omschijving 
 

Socrates zette mensen aan tot zelf denken in plaats van op de mening van anderen af te gaan. De 
socratische gespreksmethode leidt tot betere gesprekken doordat oordelen wordt uitgesteld, 
gesprekken concreet blijven en goed wordt geluisterd. Betere uitwisseling van informatie, beter 
begrip van elkaars perspectief, beter contact en beter denken. 
 
Ervaren gespreksleider Marlou van Paridon legt het socratisch gesprek kort en bondig uit in vijf 
stappen, compleet met checklisten en overzichten van de belangrijkste handvatten en valkuilen 
voor de beginnende gespreksleider. Voorbeelden van socratische gesprekken uit de praktijk maken 
de gesprekstappen nog inzichtelijker. 
 
De socratische gesprekshouding zorgt voor ruimte tussen mensen en leidt - als geen andere 
dialoogvorm - tot het doorbreken van vastgeroeste denkpatronen en tot confrontatie en verdieping 
van argumentaties om te komen tot fundamenteel nieuwe inzichten. Bovendien helpt de socratische 
benadering om in deze tijd van regelgeving en verkokering het grotere geheel weer te gaan zien. 

 

 

Titel: Socratisch motiveren 
Schrijver: Socratisch motiveren 

 
Omschijving 
 
'Hij is niet gemotiveerd om weer aan het werk te gaan' of: 'deze cliënt moet gemotiveerd worden om 
pillen te slikken en in therapie te gaan'. Zo wordt er vaak gepraat over mensen die niet doen wat 
anderen willen. 'Motiveren' is dan een mooi woord voor de behoefte om iemand te bekeren: je bent 
'gemotiveerd' als je jezelf aanpast. Geen wonder dat veel zogenaamd motiverende gesprekken op 
niets uitlopen.  
 
'Socratisch motiveren' is een korte en krachtige methode die hulpverleners kunnen toepassen 
wanneer hun cliënt niet meewerkt aan gedragsverandering. Met de methode kun je de motieven 
van de cliënt verduidelijk zonder daaraan een waardeoordeel te verbinden. Stapsgewijs creëer je 
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duidelijkheid over het probleem, onderzoek je hoe bereid de cliënt is om zijn gedrag te veranderen 
en breng je de consequenties van het probleem in kaart. Je blijft dus niet trekken aan een dood 
paard. Juist met die houding breng je een vastgelopen behandeling vaak toch weer in beweging. 
 

 

 

Titel: Start nu 
Schrijver: Chris Guillebean 

 
Omschijving 
 

Laat je door Chris Guillebeau inspireren om voor jezelf te beginnen en je dromen waar te maken. 
 
Wil je meer vrijheid en betekenis? Elke dag doen wat je het liefst doet en daarmee ook voldoende 
verdienen? Kies voor jezelf en maak je dromen waar! In Start Nu deelt Chris Guillebeau verhalen 
van mensen die met 100 euro of minder een eigen bedrijf zijn begonnen en daarmee nu 50.000 
euro of meer verdienen. En belangrijker nog, mensen die alleen nog werken aan wat hen gelukkig 
maakt. ‘Zet je passie om in winst en creëer een onafhankelijker en zinvoller leven voor jezelf!’  

 

 

Titel: Steeds leuker 
Schrijver: Jelle Hermus 

 
Omschijving 

Je leven steeds leuker maken, met steeds minder moeite. Dat is waar 'Steeds leuker' om draait. 
Want eindeloos ploeteren is prima, maar op de bank zitten met een goed boek, een kop thee en 
een glimlach op je snoet is ook fijn. 
 
In dit praktische boek presenteert Jelle Hermus de korte route naar een leuker leven. Hij laat zien 
hoe je - door het zetten van de juiste kleine stappen - je leven snel in een opwaartse spiraal kunt 
brengen. 
 
Want we weten vaak niet precies wat we willen doen met ons leven, maar we weten wél hoe we 
ons willen voelen: vrijer, blijer en meer voldaan. Als je steeds kleine stappen blijft zetten in de juiste 
richting, kom je vanzelf waar je wilt zijn. 
 
Jelle laat zien hoe je je leven leuker en leuker maakt, en tegelijkertijd je omgeving kunt verrijken. 
Met een liefdevolle aanpak en de nodige humor. Want alles wordt makkelijker als we het leven niet 
zo serieus nemen. 
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Een leuker leven bouwen is makkelijker dan je denkt. 'Steeds leuker' is je handboek naar een leven 
vol vrijheid, blijheid en betekenis. Zonder de ballast en de gekkigheid. 

 

 

 

Titel: Stop met ploeteren, meer lol in leiderschap 
Schrijver: Anita van der Gun 

 
Omschijving 
 

Wil je meer plezier in je werk? Kies dan je persoonlijke stijl en wring je niet in allerlei bochten omdat 
je denkt dat het anders hoort. Laat je leiden door je persoonlijke waarden, dan heb je zo je eigen 
stijl te pakken! 
 
Dit boek neemt je mee op een ontdekkingsreis naar meer plezier in je werk. Je lijdensweg eindigt 
hier. Ontdek hoe je weer grip krijgt, geïnspireerd raakt en betrokkenheid creëert. Wie of wat houdt 
je nog tegen? Je baas, die vervelende medewerker of de organisatie? Welnee, dat ben je zelf. 
Ervaar hoe je jezelf onder druk zet, opjaagt en in de weg zit. En vooral hoe je het tij kunt keren. 
 
Dit boek biedt je inzichten en instrumenten waarmee je direct aan de slag kunt. Het belooft je geen 
gouden bergen. Je moet ervoor werken om het te laten werken. Ga vandaag nog op weg naar 
inspirerend leiderschap! 

 

 

Titel: Strijdtoneel 
Schrijver: Bastiaan Everink 

 
Omschrijving 
 

Bastiaan Everink is een gedreven elitesoldaat, maar na een militaire missie in Noord-Irak, in de 
nasleep van de Eerste Golfoorlog, begint hij te twijfelen aan zijn roeping als marinier. In 
'Strijdtoneel' vertelt hij hoe hij op een avond geraakt wordt door de opera Parsifal van Richard 
Wagner, en besluit het roer om te gooien. Hij verlaat het Korps Mariniers om klassieke zang te 
studeren. Opnieuw moet hij de strijd met zichzelf aangaan: hoe word je wie je bent? Millimeter voor 
millimeter verovert hij een plek op de operabühne, en gaandeweg komt hij ook steeds meer over 
zichzelf te weten. Everink vertelt over deze fascinerende zoektocht naar een identiteit. Joost 
Galema tekent zijn verhaal op. 
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Titel: StruX - Loopbaanorientatie en begeleiding Loopbaanlogboek voor fase 1; 
Orientatie 
Schrijfster: Daphne Ariaens 

 
Omschrijving 
 
begeleiding onder de themalijn ik, leren en werken. Loopbaanoriëntatie en –begeleiding biedt een 
deelnemer inzicht in de eigen kwaliteiten, mogelijkheden, waarden en motieven. Maar het biedt ook 
oriëntatie op en inzicht in mogelijkheden die de arbeidsmarkt en doorstroomtrajecten in het 
vervolgonderwijs bieden. Om deelnemers hierin te ondersteunen worden in de loopbaan logboeken 
reflectievragen gesteld die samenhangen met de vijf loopbaancompetenties: Kwaliteitenreflectie; 
Motievenreflectie; Werkexploratie; Loopbaansturing; Netwerken. Dit loopbaan logboek richt zich op 
loopbaanoriëntatie en –begeleiding in fase 1, de oriëntatiefase. In dit loopbaan logboek worden aan 
de deelnemer reflecterende vragen gesteld die zich richten op het ontwikkelen van hun zelfbeeld, 
oriëntatie in de wereld van arbeid en beroep en op de voortgang van hun leerproces. 6 
competenties krijgen focus: samenwerken en overleggen, materialen en middelen inzetten, 
instructies en procedures opvolgen, relaties bouwen en netwerken, leren en met druk en tegenslag 
omgaan.  
 

 

 

Titel: StruX - Loopbaanorientatie en begeleiding Loopbaanlogboek voor fase 2; 
Voorbereiding 
Schrijfster: Daphne Ariaens 

 
Omschrijving 
 
StruX biedt loopbaan logboeken aan voor loopbaanoriëntatie en –begeleiding onder de themalijn ik, 
leren en werken. Loopbaanoriëntatie en –begeleiding biedt een deelnemer inzicht in de eigen 
kwaliteiten, mogelijkheden, waarden en motieven. Maar het biedt ook oriëntatie op en inzicht in 
mogelijkheden die de arbeidsmarkt en doorstroomtrajecten in het vervolgonderwijs bieden. Om 
deelnemers hierin te ondersteunen worden in de loopbaan logboeken reflectievragen gesteld die 
samenhangen met de vijf loopbaancompetenties: Kwaliteitenreflectie; Motievenreflectie; 
Werkexploratie; Loopbaansturing; Netwerken. Dit loopbaan logboek richt zich op loopbaanoriëntatie 
en –begeleiding in fase 2, de voorbereidingsfase. In dit loopbaan logboek worden aan de 
deelnemer reflecterende vragen gesteld die zich richten op het ontwikkelen van hun zelfbeeld, 
beeld van een beroep, beeld van een beroeps- en/of levenssituaties, voorbereiding op arbeid, en op 
de voortgang van hun leerproces. 
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Titel: Strux ik leren en werken loopbaanoriëntatie fase 3 
Schrijfster: Daphne Ariaens 

 
Omschrijving 
 
StruX biedt loopbaan logboeken* aan voor loopbaanoriëntatie en -begeleiding onder de themalijn ik, 
leren en werken. Loopbaanoriëntatie en -begeleiding biedt een deelnemer inzicht in de eigen 
kwaliteiten, mogelijkheden, waarden en motieven. Maar het biedt ook oriëntatie op en inzicht in 
mogelijkheden die de arbeidsmarkt en doorstroomtrajecten in het vervolgonderwijs bieden. Om 
deelnemers hierin te ondersteunen worden in de loopbaan logboeken reflectievragen gesteld die 
samenhangen met de vijf loopbaancompetenties: Kwaliteitenreflectie Motievenreflectie 
Werkexploratie Loopbaansturing Netwerken Dit loopbaan logboek richt zich op loopbaanoriëntatie 
en -begeleiding in fase 3, de transitiefase. In dit loopbaan logboek worden aan de deelnemer 
reflecterende vragen gesteld die zich richten op het ontwikkelen van hun zelfbeeld, hun ervaringen 
in het beroepsveld, , de transitie naar een vervolgopleiding of naar werk en op de voortgang van 
hun leerproces. *Voetnoot De loopbaan logboeken bieden de deelnemer en de begeleider 
ondersteuning om te evalueren en reflecteren op een periode en voor uit te kijken naar de volgende 
periode. Het loopbaan logboek is tevens een hulpmiddel bij het voorbereiden en voeren van de 
voortgangsgesprekken met de deelnemer. 
 

 

 

Titel: Succesvol Solliciteren voor introverte mensen 
Schrijfster: Sluys, Eline 

 
Omschrijving 
 
Adviezen die rekening houden met een specifiek introverte aanleg Introverte mensen hebben vaak 
een hekel aan sollicitatiegesprekken. Ze staan niet graag in de spotlights en worden zenuwachtig 
van het idee dat zij zichzelf moeten verkopen. Ze denken dat zij zich op een extraverte manier 
moeten profileren om een goede indruk te maken. Niets is minder waar. Dit boek maakt op een 
praktische manier duidelijk hoe deze mensen, juist met behulp van hun specifieke introverte 
eigenschappen, een ijzersterke indruk kunnen maken tijdens sollicitatiegesprekken. De afkeer die je 
als introvert persoon voelt bij het solliciteren is begrijpelijk, maar onterecht. Als introvert persoon 
heb je vaak juist sterke positieve eigenschappen zoals loyaliteit, doorzettingsvermogen en een 
goed analytisch inzicht. Hier hechten werkgevers veel waarde aan. Dit boek laat zien hoe je als 
introvert persoon overtuigend zichtbaar kunt maken waar je kwaliteiten liggen. In zeven stappen 
leer je om je krachtig te profileren op je eigen bedachtzame, weloverwogen wijze. - Veel praktische 
oefeningen - Boordevol tips voor de voorbereiding en het gesprek - Adviezen die rekening houden 
met een introverte aanleg Onmisbaar voor introverte mensen die zich sterker en zekerder willen 
voelen tijdens hun sollicitatiegesprekken. 
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Titel: Teamtools online 
Schrijver: Martijn Vroemen 

 
Omschrijving 
 
E-mail, social media en smartphones zijn niet meer weg te denken uit het dagelijks leven van 
mensen die samenwerken. Waarom gebruiken we deze tools dan zo spaarzaam als het om samen 
leren gaat? Veel trainers hebben nog behoorlijk wat schroom om bij opleiding en teamcoaching het 
internet op te gaan. Jammer, want de mogelijkheden met App en Web zijn eindeloos. Met 
Teamtools Online haal je teamontwikkeling uit het vergaderlokaal náar de dagelijkse realiteit. In dit 
boek vind je maar liefst 50 inspirerende oefeningen waarbij je online tools kunt inzetten. Er zijn 
laagdrempelige werkvormen die je misschien al kent, maar nu kun je deze oefeningen verrijken met 
een tool op het web. En er zijn werkvormen die geheel online zijn, voor wie de uitdaging aandurft. 
Vrijwel alle oefeningen kunnen ook zonder professionele begeleiding gedaan worden. En om het 
helemaal makkelijk te maken: alle tools die genoemd worden zijn gratis beschikbaar. 
 

 

 

Titel: 10 beïnvloedingsvaardigheden 
Schrijver:  
 

 
Omschrijving 
 
Manager, adviseur, staffunctionaris, OR-lid: welke functie u ook heeft, u probeert maximale invloed 
uit te oefenen om uw doelen te bereiken. En daar zijn nogal wat manieren voor. Zo kunt u 
bijvoorbeeld argumenteren, een aantrekkelijk toekomstbeeld schetsen of complimenten geven.  
 
Jan Bijker beschrijft tien verschillende beïnvloedingsvaardigheden die u zich eigen kunt maken en 
kunt leren toepassen. Beïnvloeden is geen kwestie van een trucje aanleren. Essentieel is dat u uw 
gedragsvaardigheden op zo'n manier inzet dat het past bij uw eigen persoonlijkheid en bij het doel 
dat u wilt bereiken. 'Tien beïnvloedingsvaardigheden' leert u alle geheimen van het beïnvloeden. 
 
Dit boekje is toegespitst op werk, maar ook zeker bruikbaar in privé-situaties. Het is een uitdagend 
boek om uw beinvloedingsgedrag aan te scherpen en te perfectioneren 

 

 

 

Titel: 10 onmisbare vaardigheden voor de ambtenaar van de toekomst 
Schrijver: Lex Bruijn 
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Omschrijving 
 

De taken van de overheid zijn zeer divers. De samenleving stelt steeds weer nieuwe eisen aan de 
overheid. Waar de overheid inwoners, ondernemers en andere partijen wil betrekken bij het 
ontwikkelen van beleid, nemen deze partijen nu ook zelf het initiatief om problemen in de 
samenleving aan te pakken. Daarbij wordt de hulp van de overheid gevraagd. Dat vraagt elke keer 
een andere rol van de overheid. Als ambtenaar wil je over alle vaardigheden beschikken die nodig 
zijn om de verschillende rollen te vervullen. 
 
In dit boek beschrijven we 10 onmisbare vaardigheden van de ambtenaar van de toekomst. Wat 
houden deze vaardigheden precies in? En op welke wijze kun je deze vaardigheden effectief 
toepassen? Daarover gaat het in dit boek dat vol staat met praktijkvoorbeelden en praktische tips. 

 

 

 

Titel: Time Management 
Schrijver: Stephen Covey 

 
Omschrijving 
 
Heb je wel eens het gevoel dat je je een slag in de rondte werkt en toch constant in tijdnood 
verkeert? Dat vrienden en familie meer aandacht vragen, terwijl je nauwelijks tijd hebt voor jezelf 
 
Stephen Covey beantwoordt in dit boek de vraag hoe het komt dat we de prioriteiten in ons leven 
toch maar zo zelden op de eerste plaats laten komen. Jarenlang zijn ons methodes en technieken 
aangereikt om efficiënt met onze tijd om te gaan. Als we maar hard genoeg werken en leren kunnen 
we alles beter en sneller doen. Maar vaak is dat niet genoeg, en dan nemen de schuldgevoelens 
alleen maar toe.  
 
Timemanagement volgens Covey biedt een heldere methode gebaseerd op principes, niet op tips 
en trucs. Daarmee kun je de focus houden op wat echt belangrijk is, een goede werk-privébalans 
hanteren en afgewogen keuzes maken. Wie met Covey het probleem bij de wortel aanpakt, hoeft 
zich nooit meer af te vragen of hij met de verkeerde zaken bezig is. Dan is timemanagement niet 
meer een kwestie van tijd maar van prioriteit. 

 

 

Titel: Top 10 voor topteams 
Schrijvers: Viktor Steijger & Stephen Steijger 
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Omschrijving 
 
Top 10 voor topteams biedt een integrale visie en gereedschapskist voor managers, teamleiders en 
medewerkers om samen een sterk team te bouwen. Deze 'canon van het teamleren' laat zien hoe 
je bij teambuilding flexibel vanuit tien invalshoeken naar teams kunt kijken, zodat je een 
verzameling individuen kunt ontwikkelen naar een uitgebalanceerd dreamteam. Juist op 
teamniveau kunnen organisaties de slag maken en stijlflexibiliteit in teamontwikkeling helpt daarbij. 
Van ondermaats naar 18-karaats. 
 
De auteurs werken vanuit Optimaal Talent aan training en coaching van personen, teams en 
organisaties op het gebied van human resources, (verander)management en persoonlijke 
effectiviteit. 
 

 

 

Titel: Twitter werkt! 
Schrijver: Stoop, Fiona 

 
Omschrijving 
 
Werk vinden via Twitter, zelfs zonder ervaring met dit medium? Het kan echt! Banenzoekers 
kunnen online netwerken niet langer negeren, steeds meer bedrijven werven via sociale 
netwerksites als Twitter. Ook zzp'ers vinden steeds vaker nieuwe opdrachtgevers via sociale media. 
En klanten volgen hun favoriete bedrijven op de voet. Om niet achter te blijven is het dus hoog tijd 
om de vele toepassingen van Twitter te ontdekken. Want er is zoveel meer mogelijk voor 
werkzoekenden, zzp'ers en kleine ondernemers dan alleen de laatste trending topics volgen! In 
vogelvlucht neemt Fiona Stoop je mee in de wereld van Twitter. 
 

 

 

Titel: Uitglijers 
Schrijvers: Joseph Hallinan 

 
Omschrijving 
 

Hoe bestaat het dat veiligheidsmedewerkers van Los Angeles International Airport 75% van de 
bommaterialen over het hoofd zien bij het screenen? Waarom zou u als vrouw moeten hopen dat 
het een man was die zag hoe uw tas werd gestolen? En wat bezielde acteur Burt Reynolds om een 
man zonder benen een kaakslag te verkopen? Hoe volhardend irrationeel en ziende blind mensen 
ook kunnen zijn, onze fouten zijn tenminste wel vrij voorspelbaar. Van het vergeten van kleine 
dingetjes (bijvoorbeeld onze wachtwoorden) tot het begaan van levensbedreigende missers 
(waarom maakten anesthesisten vroeger zoveel slachtoffers), journalist Joseph Hallinan legt helder 
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en vermakelijk uit hoe het komt dat het in ons leven wemelt van de alledaagse fouten, vergissingen 
en uitglijers. Gelukkig laat hij ook zien hoe we ze kunnen voorkomen. 

 

 

 

Titel: Uit je burn-out 
Schrijver: Karsten, Carien 

 
Omschrijving 
 
Het zijn vaak enthousiaste en zorgzame mensen die een burn-out krijgen. Ze hebben een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel, zijn nooit ziek, en zetten zich voor de volle 100 procent in. En dan, 
opeens, gaat het niet meer. Ze kunnen zich niet meer concentreren, slapen slecht en krijgen allerlei 
lichamelijke klachten. Zonder goede behandeling kan zo'n toestand zich jaren voortslepen. 
UIT JE BURN-OUT is een inspirerend programma dat je stap voor stap helpt om hier uit te komen. 
Aan de hand van praktische oefeningen en heldere voorbeelden leer je de regie in eigen hand te 
nemen en weer vol plezier en met zelfvertrouwen aan de slag te gaan. Een effectief programma dat 
al vele mensen heeft geholpen. 
 

 

 

Titel: Veerkracht 
Schrijver: K. McFarland 

 
Omschrijving 
 
Veerkracht begint met een parabel waarin divisiemanager Mike met dit soort problemen 
geconfronteerd wordt. Hij bespreekt ze met zijn vriend Joh, een ex-militair. John legt hem uit, via 
parallellen met zijn dienstverleden, wat je als manager in crisismomenten moet doen om te 
herstellen en te groeien. Kortom, hij laat zien hoe je in je organisatie veerkracht opbouwt.  
 
Vervolgens bespreekt Keith McFarland zes kernprincipes uit de parabel – zoals 
aanpassingsvermogen versterken, onrust ombuigen in activiteit en de missie managen – en maakt 
ze bruikbaar in organisaties. 
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Titel: Verboden voor klanten, wij houden van fans 
Schrijver: Jessica van Wingerden, Wim Schuurmans 

 
Omschrijving 
 
We bevinden ons in het tijdperk van de belevenis- en betekeniseconomie! De organisaties, merken 
en ondernemers die zich weten te onderscheiden, hebben naast oog voor Beleving ook aandacht 
voor Betekenis en Bevlogenheid. Waarde creëren voor klanten, maar ook voor medewerkers en 
voor de maatschappij als geheel, staat daarbij centraal. Met ‘Verboden voor klanten, wij houden van 
fans’ ontdek je hoe jij die waarde kunt toevoegen. Daar worden klanten fan van!  
 
In dit boek vind je de nieuwste inzichten over Beleving, Betekenis en Bevlogenheid en de 
toepassing ervan in de praktijk. Aan de hand van interviews met bekende ondernemers en 
persoonlijkheden, voorbeelden uit de praktijk, modellen en theorieën krijg je waardevolle inzichten 
aangereikt. Met praktijkcases van bedrijven als Bavaria, HEMA, Rivièra Maison en Jumbo 
Supermarkten biedt dit boek een schat aan informatie. 
 
 

 

 

Titel: Verlangen naar Erkenning 
Schrijver: Gerrie Reijersen van Buuren 

 
Omschrijving 
 
Hoe playmobielpoppetjes je leven kunnen veranderen.  
 
Wanneer je als kind geen ruimte krijgt om jezelf te zijn, verberg je het meest wezenlijke van jezelf. 
Je ontwikkelt je sterke kanten, en je verstopt je kwetsbaarheid. Je doet alsof je sterk bent, maar dat 
ben je niet. Dit houd je doorgaans lang vol… totdat je klachten krijgt. De poppetjestherapie helpt je 
om weer dichter bij jezelf te komen, en je zelfvertrouwen terug te krijgen. 
 
In een oogopslag kon ik mezelf en mijn hele familie overzien, ik zag een totaal ander plaatje van 
mezelf, en opeens wist ik wat ik moest doen – een cliënt 
 
Gerrie Reijersen van Buuren is contextueel therapeut en heeft een eigen praktijk voor individuele 
therapie, relatietherapie en gezinstherapie. Ze is tevens als therapeut verbonden aan Ziekenhuis 
Rivierenland Tiel. 
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Titel: Vind je waarom 
Schrijver: Simon Sinek 

 
Omschrijving 
 
Met het boek 'Begin met het Waarom' heeft Simon Sinek velen geïnspireerd te werken aan een 
wereld waarin we met vervulling kunnen werken en leven. Maar wat als je niet weet wat je Waarom 
is? Deze heldere gids begint met de zoektocht naar je persoonlijke Waarom en helpt je vervolgens 
het Waarom van je organisatie te vinden. Elke stap in het proces wordt gedetailleerd beschreven.  
 
Het boek beantwoordt ook veelgestelde vragen als: Wat als ons Waarom wel heel erg lijkt op dat 
van de concurrent? Kun je meer dan één Waarom hebben? En als mijn werk niet aansluit bij mijn 
Waarom, wat dan? Of je nu een nieuwkomer bent of de ceo, een leidinggevende of een 
medewerker, de aanpak in dit boek leidt je naar meer voldoening in je leven en duurzaam succes 
voor je organisatie. 
 

 

 

 

Titel: Visual Thinking 
Schrijver: Willemien Brand 

 
Omschrijving 
 

 

Titel: 4 vragen die je leven veranderen 
Schrijfster: Katie, Byron 
 

 
Omschrijving 
 
In Vier vragen die je leven veranderen komen heel gewone mensen aan het woord, met heel 
herkenbare problemen Byron Katie leert je hoe je aan de hand van vier vragen rust, vrede en 
vrijheid kunt herwinnen. 
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If your business hasn't already embraced visual thinking, why not?  
 
Visual thinking and drawing are both becoming increasingly important in today's business settings. 
A picture really can tell a thousand words. Visualisation is a crucial part of the journey for 
companies seeking to boost enterprise agility, break down silos and increase employee and 
customer engage¬ment. Visualising thought processes can help break down complex problems. It 
empowers teams and staff to build on one another's ideas, fosters collaboration, jump-starts co-
creation and boosts innovation.  
 
This book will help brush aside misconcepti¬ons that may have prevented you using these 
techniques in your workplace. You don't need Van Gogh's artistic talent or Einstein's intelli¬gence to 
harnass the power of visual thinking and make your company more successful.  
With the right mindset and the simple skills this book provides you the skills to develop your own 
signature and style and start gene¬rating change by integrating visual communi¬cation into your 
business setting.  
 
Willemien Brand is a founder and one of the managing partners of BuroBRAND. After graduating 
with distinction from the prestigious Design Academy Eindhoven, she began a successful career as 
an industrial designer with Atag Keukentech¬niek, where her work won several Red Dot design 
awards. Willemien is now one of the leading figures driving the growth of visual communication in 
the Netherlands. 

 
 

 

 

 

Titel: Vitaliteit 
Schrijvers: P. J. Diehl en J.M. Stoffelsen 

 
Omschrijving 
 
Dit handboek gaat over vitaliteit. Er is momenteel veel aandacht voor de vitale medewerker: hoe 
kunnen mensen gezond en vitaal worden en blijven? Vitaliteit is meer dan het afwezig zijn van 
klachten. Het gaat ook vaak over lifestyle en aspecten als roken, te veel drinken, vet eten en weinig 
bewegen. Hieronder vallen thema's zoals gezondheid, persoonlijke aandacht, voeding, ontspanning 
energie, bezieling en ambities. Indien de medewerker, het individu, zich vitaal voelt, kan de 
organisatie zich ook ontwikkelen. Zonder vitale mensen is er geen vitale organisatie en omgekeerd. 
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Titel: Vitaliteitsbijbel 
Schrijver: Paul Wormer 

 
Omschrijving 
 
Wanneer ben je gezond en wanneer vitaal? Wat hebben energie, slaap en beweging daarmee te 
maken? En welke rol spelen ademhaling, eten, drinken, seksualiteit en stress daarbij? 
 
Dit boek is bedoeld voor iedereen die nieuwsgierig is hoe je je vitaliteit kunt vergroten. En verder 
speciaal voor als je minder levensenergie hebt dan je wilt, als je het gevoel hebt meer uit je leven te 
kunnen halen omdat je energie verspilt, of als je bang bent burn-out te raken of dat niet nog eens 
wilt meemaken. 
 
"De 'Vitaliteitsbijbel' sluit aan bij wat we allemaal willen: veel vitaliteit en een goede ervaren 
gezondheid, juist ook in een druk en (stress)vol leven. Paul schrijft hier positief, praktisch en soepel 
leesbaar over, terwijl de inhoud verrassend vaak tot nadenken stemt. Een boek voor iedereen die 
graag tips en ideeën krijgt om de eigen vitaliteit en gezondheid te verbeteren." – Jacqueline van 
Riet, huisarts in Utrecht en bestuurder Overvecht Gezond 

 

 

 

Titel: Vooruitzien is regeren 
Schrijvers: Guus Berkhout 

 
Omschrijving 
 

Wie succesvol en innovatief leiding wil geven, moet naar de toekomst durven kijken. Robots die de 
mens op velerlei manieren gaan dienen, doorbraken op het terrein van duurzame energie en DNA-
technologie in de dagelijkse geneeskunde. Het lijkt sciencefiction, maar invoering ervan is al in volle 
gang. De toekomst is veel minder onzeker dan meestal wordt aangenomen. Niet de onzekerheden, 
maar de zekerheden moeten het uitgangspunt zijn bij het nemen van strategische beslissingen.  
 
In dit inspirerende boek beschrijven Guus Berkhout en Wim de Ridder belangrijke trends voor de 
toekomst. Op toegankelijke wijze wordt uiteengezet hoe leiders van nu deze langetermijntrends 
zouden moeten interpreteren. Vanuit deze beelden kunnen ondernemers en bestuurders hun 
ambities formuleren en daarmee vormgeven aan hun eigen toekomst. Dit boek biedt een onmisbare 
leidraad voor wie trefzeker wil innoveren! 
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Titel: Waag de sprong 
Schrijver: Bart van den Belt 

 
Omschrijving 
 
Word jij ook regelmatig wakker met het gevoel: is dit het nou? Ben je niet altijd gemotiveerd of 
geïnspireerd om aan het werk te gaan en zou je het allemaal anders doen als jij het voor het 
zeggen had? Of droom je van een eigen bedrijf waar je helemaal voor zou willen gaan? 
 
Veel mensen hebben dromen of ambities die ze niet realiseren, omdat ze tegen belemmeringen 
aanlopen. Dromen zijn mooi, maar er moet wel brood op de plank komen en de hypotheek moet 
ook betaald worden. En daarbij, waar moet je überhaupt beginnen? Wat is de eerste stap en hoe 
pak ik dat aan? Zijn dit vragen waar jij mee worstelt? Dan is dit boek voor jou! 
 

 

 

 

Titel: Waarom ben ik mijn broertje niet? 
Schrijver: König, Karl 

 
Omschrijving 
 
Dit boek behandelt de vraag, of de plaats die een kind in de rangorde van leeftijden tussen de 
broers en zusjes in het gezin inneemt, mede bepalend is voor zijn latere weg 
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Titel: Wandelcoaching 
Schrijver: Jeroen Hendriksen 

 
Omschrijving 
 
Het aantrekkelijke van wandelen is dat (bijna) iedereen het kan, er ervaring mee heeft en het prettig 
vindt om te doen. Dit boek biedt denkwerk, inspiratie, handige tips en oefeningen voor 
wandelcoaching.  

 
Wandelen maakt energiek, creatief, nieuwsgierig en belangstellend. Wandelend coachen zet niet 
alleen fysiek in beweging, maar ook mentaal. Het weet snel tot de kern van de vraag te komen, is 
verdiepend en helpt om goede gedragsalternatieven te ontwikkelen. Ook ondersteunt het bij het 
zoeken naar antwoorden op zingevingsvragen.  
Wandelcoaching biedt een helder kader voor deze verrassende vorm van coaching. 
Achtereenvolgens komen voorbereidingen, kernthema’s en praktische beschouwingen rond 
wandelcoaching aan de orde, steeds geïllustreerd met stukjes theorie uit de psychologie en filosofie 
en persoonlijke ervaringen van de auteur.  
Wandelcoaching is geschreven voor iedereen die graag wandelt en daar meer verdieping aan wil 
geven. Niet alleen de professionele coach, maar ook de geïnteresseerde leek kan inspiratie putten 
uit de vele invalshoeken, tips, filosofieën en ervaringen die de auteur aanreikt. 
 

 

 

 

Titel: Welke kleur heeft jouw parachute? 
Schrijver: Bolles, Richard Nelson 

 
Omschrijving 
 
Het meest succesvolle banenboek ter wereld is aangepast aan de huidige situatie op de 
arbeidsmarkt. Stap voor stap laat Richard Bolles zien hoe je ook in economisch zware tijden je 
droombaan kunt vinden: want zelfs in deze moeilijke periode zijn er altijd vacatures. 
Bolles geeft een inspirerend en gedetailleerd plan om je carrière of je leven te veranderen. Deze 
editie is geheel herzien en geactualiseerd en bevat veel praktische oefeningen en tips voor 
werkzoekers en carrièreplanners. 
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Titel: Werk vinden met Sociale Media 
Schrijver: Vincent, Aaltje 

 
Omschrijving 
 
Voor het vinden van een (nieuwe) baan zijn social media onmisbaar. Aaltje Vincent, auteur van de 
bestsellers Jobmarketing en Solliciteren via LinkedIn, neemt je mee in alle stappen van het 
wervings- en selectieproces en hoe men daarbinnen met social media werkt. Na het lezen van 
Werk vinden met social media weet je hoe je slim gebruik kan maken van deze media om de ideale 
baan te vinden en om gevonden te worden voor jouw ideale baan.  
 
Werk vinden met social media geeft antwoord op vragen als: 
- Hoe maak je jezelf zichtbaar? 
- Hoe om te gaan met privacy? 
- Hoe gebruiken recruiters social media? 
 

 

 

 

Titel: Wie ben ik? En wat wil ik? 
Schrijver: Wijnants, Nienke 

 
Omschrijving 
 
Nienke Wijnants werd bekend met Het dertigersdilemma, haar veelgeprezen bestseller over de 
loopbaan- en levensvragen van jonge hogeropgeleiden. Wijnants kreeg talloze reacties van lezers 
die de beschreven keuzestress en de druk om het ‘perfecte leven’ te leiden herkenden. Maar het 
bleken uiteindelijk de hoofdstukken over authenticiteit en zingeving te zijn die de meeste indruk 
maakten en waar lezers meer over wilden weten. 
 
In haar nieuwe boek, Wie ben ik en wat wil ik?, stelt Wijnants vast dat zoekende dertigers en 
veertigers in feite last hebben van zingevingsvraagstukken. Ze stellen zich vragen als: Is dit nu 
alles? Waar doe ik het allemaal voor? Wat vind ik belangrijk in het leven? of Wie ben ik nu echt? en 
weten daar geen antwoord op te krijgen. 
 
Op haar vertrouwde scherpe, humoristische wijze vertelt Wijnants ons in dit nieuwe boek de 
waarheid over de veronderstelde maakbaarheid van het leven, verklaart zij de hedendaagse 
verslaving aan geluk en legt ze uit waarom filosofie volgens haar van levensbelang is. Wie ben ik 
en wat wil ik? verschaft geen irreële tips, maar daagt uit door kritische vragen te stellen en 
inspireert de lezer om zelf met antwoorden te komen. 
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Titel: Word een HELD 
Schrijver: Bas Kodden 

 
Omschrijving 
 
Meer bevlogenheid Uit onderzoek blijkt dat 88 procent van de Nederlandse werkenden niet 
bevlogen is. Een enorme verspilling van talent en energie. In dit boek schetst Nyenrode-docent en 
onderzoeker Bas Kodden aan de hand van praktisch toepasbare managementtheorieën, 
persoonlijke belevenissen en ontmoetingen met uiterst bevlogen (sport)helden een stappenplan op 
weg naar meer bevlogenheid op het werk. Dit boek helpt je een HELD te worden: een Hoog 
Energieke Leidingnemende Doener. Een HELD is bevlogen, vitaal en toegewijd en weet waar zijn 
talenten liggen. Als HELD heb je meer plezier in je werk, lever je betere prestaties en maak je een 
grotere kans op succes. 'Word een HELD' is geschreven voor iedereen die op zoek is naar nieuwe 
energie, passie en bevlogenheid en voor leidinggevenden die hun organisatie vanuit een positieve 
flow willen laten groeien. 'Dit boek is voor mij een van de meest inspirerende boeken over hoe we 
met toewijding, kennis en creativiteit tot uitzonderlijke prestaties in staat zijn. Bas weet zo over zijn 
helden te schrijven dat je de inzichten en adviezen kunt en wilt toepassen in je eigen leven. Het 
doet de held in onszelf ontwaken!' - Prof. dr. Jeff B.R. Gaspersz, hoogleraar Nyenrode Business 
Universiteit. 
 

 

 

 

Titel: Word wie je bent 
Schrijver: Tijn Ponjee 

 
Omschrijving 
 
Ieder mens is uniek, met unieke talenten, maar ook unieke valkuilen. Toch kan een algemene 
typering helpen om deze talenten en valkuilen beter zichtbaar te maken. De theorie van 
karakterstructuren relateert de in de jeugdjaren gevormde persoonlijkheid aan bewuste en 
onbewuste gedragspatronen op latere leeftijd. 
 
Het bewust worden en erkennen van deze patronen is de eerste stap tot hete achterlaten ervan op 
momenten dat ze je in de weg zitten. Zo verander je niet wie je bent, maar pas je je gedrag aan om 
je valkuilen te vermijden en het maximale uit je kwaliteiten te halen. Kortom: word je echt wie je 
bent.  

 

  
Titel: Yes and….Pentascope 
Schrijver: Engbert Breuker 

 
Omschrijving 
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Titel: Your company’s got talent! 
Schrijver: Erik Steijger 

 
Omschrijving 
 
Kunt u een eekhoorn leren zwemmen of een eend leren hardlopen? Met een fabel vol met dit soort 
vragen start dit boek over talentmanagement. Beeldender kunt u het niet uitleggen, want iedereen 
antwoordt natuurlijk met een volmondig 'nee' op deze vragen. Maar al dat zo logisch is, waarom 
blijven veel managers dan toch zo krampachtig proberen mensen dingen te laten doen waar ze niet 
goed in zijn?  
 
'Your company's got talent!' ziet dit als een uitzichtloze weg. Dit boek gaat over talentmanagement 
in de letterlijke zin van het woord: het beste halen uit de talenten van werknemers. De dingen waar 
ze goed in zijn dus, en nog veel beter in kunnen worden.  
 
Hoe kunt u als leidinggevende het talent(potentieel) van uw medewerkers zo goed mogelijk 
benutten? Daarvoor moet u drie sleutelfactoren met elkaar combineren: talent, motivatie en 
omgeving. Dit boek vertelt u hoe u dat doet. Deel 1 van dit boek gaat over dienend leiderschap en 
talentmanagement. Deel 2 is een workshop / driestappenplan dat u vertelt hoe u talent, motivatie en 
een talentgerichte omgeving stimuleert. In het laatste deel staat de integratie centraal: alle inzichten 
en handvatten komen bij elkaar. 

 

 

 

 

Titel: 60 minuten serie - Sociale media strategie in 60 minuten 
Schrijver: Jarno Duursma  
 

 
Omschrijving 
 
Wilt u sociale media slim, serieus en succesvol inzetten? Dan is dit boek een absolute aanrader. 
Sociale media kunnen u zakelijk veel opleveren, als u weet wat u ermee wilt bereiken. Jarno 
Duursma beschrijft een praktisch stappenplan waarmee u snel een succesvolle sociale media 
strategie ontwikkelt. Weinig tijd, maar veel ambities? Informeer uzelf snel en grondig met de boeken 
in de serie Digitale trends en tools in 60 minuten. De serie is een initiatief van Uitgeverij Haystack in 
samenwerking met Frankwatching.com, het toonaangevende platform over online trends, tips & 
tricks. 'Jarno Duursma weet in dit boek de mogelijkheden van internet en de digitalisering te 
vertalen in een praktisch model voor sociale media strategie. Het boek biedt overzicht voor 
directeuren, managers en marketing- en communicatieprofessionals die sociale media beter willen 
inzetten voor hun bedrijf. Hij neemt je mee naar de 'next level' van sociale media op een heldere, 
professionele manier! Tip!' - Gert Gritter, voorlichter bureau Communicatie, Rijksuniversiteit 
Groningen 'Dit boek leest als een hink, stap, sprong. Binnen 60 minuten weet je ineens zoveel meer 
en wil je meteen aan de slag. Inspirerend!' - Martine Hamminga, hospitality-professional, XS Events 
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'Is een bedrijfsstrategie bedenken voor sociale media moeilijk en tijdrovend? Niet voor wie een uur 
leest in dit boek: het stelt alle belangrijke vragen, licht die in cases toe en geeft tips voor 
beantwoording ervan.' - Jos Tolboom, curriculum ontwikkelaar, vaksectie Exact, SLO. 'Bij het 
bedenken van een strategie voor sociale media voor je organisatie, doemt het schrikbeeld van de 
eeuwig durende verbouwing op. Dit boekje is het IKEA-sleuteltje waarmee je fluitend de verbouwing 
snel en effectief kunt beginnen.' - Gilbert Sewnandan, projectleider nieuwe media, gemeente 
Groningen 

 

 

 

Titel: Zo pak je iedereen in! 
Schrijvers: Steffens 

 
Omschrijving 
 
Sommige mensen hebben 'het' van nature. Die persoonlijke uitstraling, flair, x-factor of hoe u het 
ook wilt noemen, die maakt dat ze haast vanzelfsprekend de aandacht naar zich toe weten te 
trekken. Op een positieve, zelfverzekerde en enthousiaste manier weten ze iedereen 'in te pakken'.  
 
Zou u dat ook wel willen? Misschien niet iedereen maar toch wel veel mensen inpakken? Meer 
gezien worden en krachtiger overkomen? En zo makkelijker bereiken wat u wilt? Dan is dit het boek 
voor u. Want uzelf op een authentieke manier profileren, overtuigend overkomen en ervoor zorgen 
dat u de indruk maakt die u wilt maken, dat kunt u leren. U hebt daar veel meer invloed op dan u 
misschien denkt.  
 
Het begint met inzicht in uzelf: in uw talenten, kwaliteiten, waarden en uw - soms belemmerende _ 
gedachtenpatronen. Zo pakt u iedereen in! leert u geen trucje, maar gaat uit van wat u al in huis 
hebt en geeft u inzicht in welke vaardigheden u zou kunnen ontwikkelen. U bent goed zoals u bent, 
maar een beetje schaven aan de randjes helpt, aldus de auteurs. 

 

 

 

Titel: Zo vind je een baan!  
Schrijver: Dorien Waasdorp-Slotboom  & Geert-Jan Waasdorp 

 
Omschrijving 
 
Twee jaar geleden hebben we ons eerste boek geschreven Hoe vind ik een baan? Vandaag durven 
we te zeggen: Zo vind je een baan! Dat komt omdat we de afgelopen twee jaar van nabij hebben 
kunnen zien, dat als jij je zoekstrategie verandert je heel snel hele leuke banen gaat vinden. De 
baan die jij zoekt is er namelijk echt. Maar je vindt hem pas als je op de juiste plekken zoekt. De 
leukste reacties: “Zo had ik het nog nooit bekeken”, “Nooit geweten dat er online zoveel 
mogelijkheden waren”, “Ik dacht dat er voor mij maar weinig vacatures waren.” En… “Ik heb bij twee 
bedrijven gesolliciteerd en ik ben dankzij jullie tips nu ook bij beide uitgenodigd!” De basis van dit 
boek is uitgebreid arbeidsmarktonderzoek onder duizenden werkzoekenden. Wij weten waar zij het 
afgelopen jaar hun baan hebben gevonden en gebruiken die kennis om jou gericht te adviseren 
welke kanalen jou de meeste kans geven op vacatures. Die kennis hebben we heel praktisch 
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vertaald in dit boek, zodat jij precies weet wat je moet doen om die baan te vinden. Met het boek Zo 
vind je een baan! ben je in staat om: minimaal drie keer meer passende banen te vinden met 
behulp van tips, je positief te onderscheiden je kans om op gesprek te komen maximaal te 
vergroten de juiste kanalen goed te gebruiken effectiever om te gaan met je tijd Als je weet wat je 
wilt, dan is dit boek jouw routekaart om te vinden wat je zoekt. 
 

 

 

 

Titel: Zou jij jezelf aannemen? 
Schrijver: Freek van Kraaikamp 

 
Omschrijving 
 
Wees eens eerlijk: Zou jij jezelf aannemen? Ben jij echt de ideale kandidaat die zich goed 
presenteert, zich optimaal voorbereidt, zich verplaatst in de organisatie waar hij gaat solliciteren en 
weet wat hij hen te bieden heeft? Kijken door de ogen van de werkgever In zijn boek Zou jij jezelf 
aannemen? houdt Freek van Kraaikamp, recruiter en columnist bij Intermediair, je een spiegel voor. 
Hij laat je naar jezelf kijken door de ogen van de werkgever. Dat levert confronterende en hilarische 
voorbeelden op. Want Freek ziet ze dagelijks langskomen, de starters die op zoek zijn naar een 
baan maar die steeds niet vinden omdat ze alleen willen komen als ze een dure auto van de zaak 
krijgen plus een salaris met 4 nullen plus 42 dagen vakantie plus een eigen secretaresse plus… Of 
vijftigers die geen idee hebben wat social media zijn en liever ook niet met internet werken. Altijd 
beslagen ten ijs Zou jij jezelf aannemen? helpt je een baan te vinden die bij je past. Bij een 
organisatie waar jij past. Stap voor stap doorloop je het hele sollicitatieproces: van je voorbereiding, 
je cv, je motivatiebrief, de selectiegesprekken, je eerste dag in je nieuwe baan tot je eerste 
maanden als nieuwe collega. Zo kom je als kandidaat beslagen ten ijs en haal je die baan niet 
alleen binnen, maar houd je de baan ook. Direct aan de slag De focus ligt op de praktijk: alles wat 
je leest, kun je direct gebruiken. Iedere stap in het boek eindigt met een anekdote, een 
reflectiemoment en een concreet voornemen zodat je met dit boek echt verder komt. Het boek is 
dan ook niet alleen een eye-opener voor beginners op de arbeidsmarkt maar zeker net zo 
belangrijk voor de ervaren professional die zich na een lange carrière opnieuw op de arbeidsmarkt 
moet begeven. 
 

 

 


