COACHEN ZONDER BLABLA

Benjamin Ball # LannooCampus # 9789401461788 # 200 p. # paperback
Til je coaching naar een hoger niveau
In heel wat coachgesprekken wordt er te veel gepraat en ligt de nadruk te veel op technieken en modellen.
Daardoor blijven veel coachgesprekken oppervlakkig, werken ze naast de essentiële kwestie en missen ze de 'punch' om
mensen echt in beweging te brengen.
Dit boek toont hoe je met de dynamiek van het gesprek zelf kunt spelen en zo meer impact kunt hebben. Je leert jezelf te
verlossen uit het praatpatroon door beter te observeren en via oefeningen het gesprek intenser te maken. Met andere woorden:
je leert werken waar het knettert.

WAAROM DE ENE OPLEIDING WERKT EN DE ANDERE NIET

Luc Ardies # LannooCampus # 9789401455985 # 56 p. # paperback
Haal een optimaal rendement uit je opleidingen
Personeelsopleidingen missen vaak hun doel. Ze focussen doorgaans op de tekortkomingen van het zichtbare gedrag van
medewerkers. Terwijl onderzoek uitwijst dat andere, onzichtbare, factoren een veel grotere impact hebben op het leerproces.
Een gemiste kans in een samenleving waar levenslang leren alsmaar belangrijker wordt.
Dit zakboekje stelt je aan de hand van een werkmodel met vijf praktijkvoorbeelden in staat om het effect van een opleiding en
zelfs de intrinsieke motivatie van werknemers of werkzoekenden te verhogen. Je leest het uit in minder dan dertig minuten!
Ideaal voor kmo-zaakvoerders en andere leidinggevenden die dagelijks worstelen met veel uitdagingen en weinig tijd.

EGOPRENEUR

Paul Van Den Bosch # LannooCampus # 9789401461900 # 200 p. # paperback
Bereik de top zonder jezelf te verliezen
Topsporters stellen alles in het werk om op het juiste moment te pieken, en gaan 100 procent voor het bereiken van hun topvorm.
Maar op je werk en in het dagelijkse leven kan dat niet zomaar. Door altijd voor 100 procent te willen gaan, verstik je jezelf. Als je
niet leert om ook voor jezelf te zorgen, houd je het niet vol.
Egopreneur helpt je om een sterkere en veerkrachtigere ik te worden, beter te functioneren in de steeds complexere wereld, en
daardoor beter te kunnen zorgen voor anderen. Door een echte egopreneur te worden, krijg je balans in je werk, in je gezin en in
elk ander domein van je leven.

PITCHEN OP DE WERKVLOER

Quintin Wierenga # Anderz # 9789462961135 # 128 p. # paperback
Vind je het lastig om collega's te overtuigen van je idee? Heb je moeite om klanten uit te leggen wat je voor hen kunt betekenen?
Wil je leren hoe je direct de aandacht grijpt bij een presentatie? Zou je graag korter vergaderen? Of wil je dat je sollicitatie gelijk
raak is? Alles begint met een goede pitch! Maar hoe vertel je een kort en duidelijk verhaal dat direct overtuigt?
Pitchen op de werkvloer is het eerste boek dat gaat over pitchen bij je dagelijkse werkzaamheden. Wanneer je helder en
overtuigend je punt maakt, zal je zien dat je sneller je doelen bereikt. De herkenbare voorbeelden tonen hoe je pitchen in kunt
zetten. In vijf eenvoudige stappen leer je precies hoe je vertelt wat jij voor het voetlicht wilt brengen, een perfecte pitch dus!
- Van medewerker tot manager: geschikt voor iedereen op de werkvloer.
- Inclusief eenvoudig stappenplan om tot de perfecte pitch te komen.

HET SPORTBREIN

Kris Perquy, Eva Maenhout # Van Halewyck # 789461317872 # 191 p. # paperback
Topsport is een complex samenspel van techniek, fysiek, tactiek én de juiste mentale ingesteldheid. Dat laatste aspect wordt
helaas vaak miskend, hoewel het kan beslissen over winst of verlies. Veel atleten, hun coaches en sportcommentatoren raken
vaak niet verder dan enkele vage dooddoeners: ‘Never change a winning team.’ ‘We moeten de hele wedstrijd 100 procent
gefocust zijn.’ ‘Zij is haar zwarte beest.’ De sportwereld grossiert in clichés. Maar kloppen ze ook?
Mental coaches Kris Perquy en Eva Maenhout fileren enkele belangrijke mythes uit de sportpsychologie en geven hun visie op
het meest onderschatte onderdeel van topsport. Het sportbrein geeft in heldere taal een inzicht in het brein van de sporter. Kun
je trainen op penalty’s? Schuilt er waarheid in de wonderformule van de trainerswissel? Hoe zorg je voor een optimale focus? En
waarom mag een team niet te veel vedetten tellen?
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LEREN UIT BOEKEN

EXPERT TIPS VOOR EEN WINSTGEVEND ONLINE PLATFORM

Sandra De Milliano # Expertboek # 978949292658 # 212 p. # paperback
Hoe zet je een leerplatform strategisch en succesvol in bij learning & development, marketing en sales?
Hoe maak je van een klassikale training een succesvolle blended of online formule?
Hoe kan je hierbij op de meest effectieve manier gebruik maken van video en webinar?
Je ontdekt het allemaal aan de hand van de 6 stappen van het IMPACT-model: van idee tot realisatie.
De insteek is praktisch en concreet: 50 tips met een duidelijke uitleg van wat je kunt doen en praktijkvoorbeelden ter inspiratie.
Bij elke tip vind je ook een opdracht, zodat je onmiddellijk met de tips aan de slag kunt.
Dit boek is een inspirerend naslagwerk voor elk professional die betrokken is bij het opzetten van een corporate leerplatform of
de ontwikkeling van online en blended learning trajecten.

IN 10 STAPPEN EEN TOPTEAM

Bene Bailleul # Expertboek # 9789492926555 # 100 p. # paperback
Werk jij als teamleider of teamlid in een team waarvan de samenwerking beter kan? Kan jouw team nog beter presteren en wil jij
betere relaties met je collega’s? Kortom, wil jij ook behoren tot een topteam? Dan is dit boek voor jou.
De sleutel om te komen tot een topteam is samenwerking. Met een team dat beter samenwerkt, presteer je beter en bouw je aan
je sterkste team ooit.
Het boek dat je nu in handen hebt, is echt een doeboek. De 10 stappen bevatten veel praktische tips en opdrachten, die jij met
je team direct en gemakkelijk kan toepassen. Je vindt in dit boek niet veel theorie, wel praktische toepassingen en praktijkvoorbeelden die jou helpen om te bouwen aan jouw topteam.

WERKVUUR

Hans van der Loo & Patrick Davidson # Boom uitgevers Amsterdam # 9789024406890 # 192 p. # paperback
Onze manier van werken werkt niet meer. De hooggespannen verwachtingen van het nieuwe werken zijn niet waargemaakt. De
toekomst van het werk staat onder druk. Dat heb je vast zelf al gemerkt, en dat blijkt ook uit meerjarig onderzoek onder werkend
Nederland. De positieve energie van werknemers daalt gestaag. De energielekken worden alsmaar groter. En dat terwijl de
economie bloeit en groeit.
Wat kun je doen om het werkvuur bij jezelf en je team aan te wakkeren? Heel veel, zo blijkt. Aan de hand van inspirerende
voorbeelden en gedegen onderzoek uit binnen- en buitenland leer je in dit boek hoe je energielekken kunt dichten en nieuwe
energie tanken om zo richting "zinzone' te bewegen. Want daar laait het werkvuur hoog op, daar vind je bevlogenheid en
buitengewone prestaties. Ben je verkrampt bezig? Ga je gebukt onder toekomststress of de sleur van alledag? Leer uit dit boek
hoe je de inzichten van de nieuwe wetenschap van positieve energie optimaal kunt benutten.

MIJN BINNENSTE BUITEN

Manon Ruijters, Gerritjan van Luin, Freerk Wortelboer, e.a. # Boom uitgevers Amsterdam # 9789462762855 # 224 p. # paperback
Het wordt steeds belangrijker om te weten waar je als professional voor staat, wat je basis is, waar je van bent, wat
onvervreemdbaar van jou is en je kleur geeft. Dat helpt je in sturing geven aan je eigen ontwikkeling, in het vergroten van
veerkracht en wijsheid, en het verstevigen van je eigen expertise.
Waar de auteurs in het boek 'Je Binnenste Buiten' een model hebben ontwikkeld rondom professionele identiteit en de theorie
uiteenzetten, is dit een praktijkboek. In dit boek wisselen praktijkverhalen, korte stukjes theorie, uitnodigingen tot gesprek en
persoonlijke vragen elkaar af. Ze nodigen je uit je professionele kleur te onderzoeken en te versterken.
'Mijn Binnenste Buiten' laat zien hoe jouw professionele identiteit verbonden is met wie je bent, wat voor werk je doet en in
welke context je werkt. Het boek is er vooral voor professionals om hen handreikingen te bieden om met
professionele identiteit aan de slag te gaan. Alleen, maar liever nog met professionele vrienden.

GO DIGITAL, STAY HUMAN

Christian Kromme # Boom uitgevers Amsterdam # 9789024426157 # 264 p. # paperback
Onze wereld digitaliseert in extreem hoog tempo. Exponentiële technologieën beloven de
opkomst van een compleet nieuwe economie. Technologieën zoals robotica, kunstmatige
intelligentie, 3D-printen, augmented reality en the internet of things gaan een radicale impact
hebben op op alles wat we doen.
Go Digital, Stay Human laat op fascinerende wijze zien hoe digitale technologie zich ontwikkelt
en de mensheid zal leiden naar een meer betekenisvolle toekomst. Het boek ontrafelt het
universele en voorspelbare patroon achter disruptieve innovaties, zodat je zelf beter leert te
begrijpen wanneer en waarom bepaalde technologische trends ontstaan. En welke impact ze
gaan hebben op je leven, je organisatie en onze samenleving.
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CULTURE ‘BOOK’ CLUBS
Lees je graag? Deel je graag?
Netwerk je graag?
We gaan met een héél beperkte
groep uit eten om de Lessons
Learned uit boeken te delen.
Wij leveren de boeken,
jullie delen de
restaurantkosten.

