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VEERKRACHT
Michaël Portzky # Witsand Uitgevers # 9789492011336 # 270 p. # paperback
VEERKRACHT is vandaag hét sleutelwoord als het gaat om de manier waarop we in het leven staan. Wat er ook gebeurt in ons 
leven (negatieve gebeurtenissen, verlies, een burn-out, depressie, …), steeds weer wordt de manier waarop we ons een weg 
banen door het leven bepaald door onze veerkracht.
Wetenschappelijk onderzoek leert ons steeds meer over het belang van veerkracht. Is veerkracht een persoonlijkheidskenmerk 
of iets wat door onze omgeving wordt beïnvloed? Is veerkracht iets wat aangeboren is of kan je veerkracht aankweken? Kan je je 
eigen veerkracht meten? En kan je je eigen veerkracht ook doen groeien?

VITALOGIE!
Klaas Koster # Boom Uitgevers Amsterdam # 9789024428267 # 192 p. # paperback
Fitte, vitale medewerkers die bevlogen hun werk doen. Het is een ambitie van veel bedrijven, zeker nu duurzame inzetbaarheid 
zo’n belangrijk onderwerp is. Maar hoe bereik je dat? Hoe creëer je energie binnen je team en hoe laat je die stromen? En vooral 
ook: hoe zorg je ervoor dat mensen zelf de regie nemen?
Klaas Koster, de eerste vitaloog van Nederland, geeft in dit boek de antwoorden. Met een doordachte methode, actuele 
psychologische inzichten en inspirerende voorbeelden laat hij zien hoe je binnen je organisatie duurzame gedragsverandering 
bereikt.

APPRECIATIVE INQUIRY
Matthijs Steeneveld # Boom Uitgevers Amsterdam # 9789024428762 # 184 p. # paperback
Handvatten om op een waarderende manier mensen te helpen in hun ontwikkeling en verandering.
Hoe geef je verandering vorm? Appreciative inquiry (waarderend onderzoeken) is een krachtige manier om groepen, teams en 
organisaties zelf hun verandering en ontwikkeling te laten vormgeven. Alle betrokkenen onderzoeken samen wat er te waarderen 
is. Wat zijn de successen? Wat is de gewenste toekomst? En wat werkt al in de goede richting?
Dit boek biedt een scala aan werkvormen om appreciative inquiry toe te passen in teams en organisaties. Voor elke stap van 
het proces zijn er verschillende interventies en manieren om ermee aan de slag te gaan, van creatieve vormen tot waarderende 
gesprekken. Daarnaast legt het boek de basis van appreciative inquiry uit: de onderliggende principes en de 6V-cirkel.

BASISBOEK MANAGEMENTVAARDIGHEDEN
Wouter Fioole, Debora van Wely # Coutinho / EPO distributie # 9789046906699 # 288 p. # paperback
De rol van managers is de laatste jaren sterk aan het veranderen. Steeds vaker worden managementtaken over verschillende 
personen binnen een organisatie verdeeld, en niet alleen onder managers. In moderne organisaties is het daarom steeds 
belangrijker dat alle werknemers managementvaardigheden beheersen.
Basisboek managementvaardigheden introduceert de belangrijkste managementtheorieën en biedt werkvormen om 
managementvaardigheden te trainen. Het bespreekt vaardigheden die van belang zijn voor zowel managers als professionals, 
zoals het motiveren van medewerkers en het omgaan met conflicten. Het boek bouwt in drie delen op; het begint met 
zelfmanagement, behandelt daarna het managen van individuen en eindigt met het managen van teams en organisaties.

COACHKAARTEN
Espérance Blaauw # Thema / EPO distributie # 9789462722354 # 70 fotokaarten # spel
De Coachkaarten van Espérance Blaauw zijn al jaren een enorm succes: Inmiddels zijn er meer dan 10.000 exemplaren verkocht. 
Deze voordeeleditie brengt dit product weer onder de aandacht bij een nieuwe generatie coaches, trainers en leidinggevenden. 
Waarvan ga je glimlachen? Wanneer voel jij je bijzonder? Wat is je volgende stap? De kaarten tonen beelden en stellen vragen. Ze 
prikkelen. Helpen om te dromen. Dagen je uit om eerlijke antwoorden te geven. Ze stimuleren kwaliteiten, idealen en behoeften, 
waardoor je voelt dat je je vanuit je eigen kracht kunt gaan ontwikkelen. De set bestaat uit 70 fotokaarten met vragen die je 
aan het denken zetten. De kaarten zijn verdeeld in vijf soorten vragen: talentvragen, toekomstvragen, reflectievragen, positief 
geformuleerde vragen en negatief geformuleerde vragen. Het doel van alle vragen is talent in beeld te brengen. 
Dit is een effectief instrument om in te zetten bij (persoonlijke) ontwikkeling. De kaarten zijn te gebruiken tijdens coaching, 
workshops of trainingen, en ter inspiratie voor krachtige brainstormsessies. 
Je kunt de kaarten op verschillende manieren gebruiken: individueel, in teams en in groepen. In welke setting je ze ook inzet, met 
deze prachtige en makkelijk te gebruiken kaarten krijg je talenten zeker boven tafel.
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VEERKRACHTVeerkracht is vandaag hét sleutelwoord als het 

gaat om de manier waarop we in het leven staan. Wat 
er ook gebeurt in ons leven (veranderingen, negatieve 
gebeurtenissen, een verlies, een burn-out, een depressie, 
problemen veroorzaakt door stress op het werk…), steeds 
weer wordt de manier waarop we ons een weg banen door 
het leven bepaald door onze veerkracht. 

Wetenschappelijk onderzoek leert ons steeds meer 
over het belang van veerkracht. Is veerkracht een 
persoonlijkheidskenmerk of iets wat door onze omgeving 
wordt beïnvloed? Is veerkracht iets wat aangeboren is of kan je 
veerkracht aankweken? Kan je je eigen veerkracht meten? 
En kan je je eigen veerkracht ook doen groeien? 

Michael Portzky is neuropyscholoog. Hij is de 
auteur van zowat alle Nederlandstalige vragenlijsten over 
mentale veerkracht en bouwde de voorbije jaren een sterke 
reputatie op in het lezingencircuit. Hij is tevens samensteller en 
auteur van het boek Jongerenveerkracht. 

In dit succesvolle boek Veerkracht legt hij in begrijpelijke 
taal uit wat we moeten weten over veerkracht. Bovendien 
ontwikkelt hij een concreet en onmisbaar actieplan voor wie 
de schade die veroorzaakt is door stress en aanverwante 
problemen stap voor stap wil herstellen…
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HAPPY HAPPY METHODE
Lars-Johan Åge # Business Contact # 9789047013174 # 224 p. # paperback
De Zweedse hoogleraar en onderhandelexpert Lars-Johan Åge leert je in "De happy happy-methode' hoe je ervoor zorgt 
dat mensen wel openstaan voor je ideeën en hoe je samen tot een succesvol resultaat komt. Want herken jij dat ook? Dat 
frustrerende gevoel dat er te weinig gedaan wordt met jouw goede ideeën, plannen voorstellen, omdat het je onvoldoende lukt 
om anderen te overtuigen van het belang ervan?
Åge ontwikkelde de happy-happymethode om samenwerken naar een hoger plan te tillen, met als uitgangspunt dat alle 
betrokkenen echt tevreden moeten zijn. Daarbij gaat het niet alleen over welke beslissingen er uiteindelijk genomen worden, 
maar ook over het proces van samenwerken zelf. "De happy-happymethode' focust op de uitkomst, de relatie, de samenwerking 
en de toekomst.
Met de onmiddellijk toepasbare vijf stappen uit dit boek bereik je bij elke situatie die je tegenkomt de ultieme happy-happy-
uitkomst. Pas ze toe en je zult verbaasd zijn
over hoeveel je voor elkaar krijgt. "De happy-happymethode' is een manier van leven die iedereen gelukkiger maakt.

BYE BYE BURNOUT
Masha Mooy # Business Contact # 9789047012962 # 224 p. # paperback
In "Bye Bye Burnout' leert Mascha Mooy je de signalen van burn-out op de werkvloer te herkennen en er adequaat mee om 
te gaan. Als je organisatie geen strategisch beleid heeft om uitval door burn-out te voorkomen, kost het veel geld en is zowel 
medewerker als manager de dupe. Dit boek helpt daar verandering in te brengen. Het laat zien welke verschillende stadia 
burn-out kent, hoe je omgaat met een uitgevallen medewerker (en zijn of haar collega's), wat je kunt doen om het herstel te 
bevorderen en hoe je de re-integratie het beste vormgeeft. En natuurlijk krijg je advies en bewezen effectieve tips om burn-out te 
helpen voorkomen. Want dat is uiteindelijk waar je naar streeft: een werkomgeving waar burn-out geen kans krijgt.

DE ZOEKENDE LEIDER
Joost Callens # Lannoo Campus # 9789401455947 # 208 p. # hardback
Welke sleutelmomenten hebben je leven beïnvloed? Hoe ga je om met onzekerheid, loslaten, eenzaamheid, vrijheid en liefde? 
Aan welke maatschappelijke uitdagingen kun jij een zinvolle bijdrage leveren?
Het drukke leven laat nauwelijks toe stil te staan bij je bestaansreden. Nochtans is het de sleutel tot een gezond en gelukkig 
leven. Waar kun je de tijd beter vatten en trachten te vertragen dan op de camino? Joost Callens ruilde zijn snelle leven even in 
voor een trage voettocht en vond er richting naar beter leiderschap, zowel in zijn zakelijk als persoonlijk leven.
Dit boek is het resultaat van 89 dagen stappen, 2600 kilometer, van Petegem-aan-de-Leie tot Santiago de Compostella. Het 
nodigt je uit om op zoek te gaan naar de kern van jezelf, waar je passie, je missie, je beroep en je roeping samenvallen. Een 
persoonlijke getuigenis van een vader, partner, vriend en bedrijfsleider op zoek naar waar het echt om draait in het leven.

DURVEN VOOR MORGEN
Saskia Van Uffelen # Lannoo Campus # 9789401460712 # 112 p. # hardback
Hoelang wil jij het nog rekken? Hoelang kun jij je organisatie, je team of je leven nog managen zonder dat je iets fundamenteels 
verandert? En vooral: hoelang vermijd je dat anderen je voorbij steken, omdat je vasthoudt aan jouw methode en jouw 
comfortzone? Onze maatschappij verandert en schreeuwt om een nieuw model. We leven in een digitaal tijdperk waarin iedereen 
en alles geconnecteerd is, de concurrentie niet meer uit de sector komt, en klanten, gebruikers en burgers in de driver's seat 
zitten. Data is goud en delen het nieuwe hebben. Het digitale tijdperk vereist een nieuwe aanpak en een nieuw model.
Dit boek geeft je durf. Durf om mee te bouwen aan een andere bedrijfswereld, met een balans tussen resultaten op korte en 
lange termijn. Maar evengoed om via persoonlijke levenskeuzes mee te bouwen aan een andere maatschappij, die klaar is voor 
de volgende generatie.

DE KUNST VAN HET ONGELUKKIG ZIJN 
Dirk De Wachter # Lannoo Campus # 9789401463584 # 114 p. # paperback
Streven naar het geluk als levensdoel is een vergissing. Streven naar zin en betekenis, daarentegen, is waar het leven om draait. 
In zijn nieuwste boek gaat Dirk De Wachter in op grote vraagstukken in onze maatschappij die ons leven bepalen, sturen of 
veranderen, maar die ons vooral in contact brengen met de ander of met onszelf.
Onze samenleving is er een geworden van de hoogste pieken, van het steeds beter, verder en hoger. Wat erger is: we staan 
er bijna niet meer bij stil dat die pieken de laagtes niet opvullen. We zien geen onderscheid tussen wat ons heel even gelukkig 
maakt en wat het leven echt zin geeft. Maar hoe kunnen we dat onderscheid weer leren maken? Vanuit een constante 
verwondering leert De kunst van het ongelukkig zijn ons om na te denken over wat gelukkig zijn echt kan betekenen.

LEREN UIT BOEKEN
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HET RONDE VIERKANT:  
EEN PLEIDOOI VOOR HYBRIDE 
ORGANISATIES
Het draait vierkant. Een veelgehoorde klacht over een organisatie die niet naar 
behoren werkt. Maar als je bij die drie woorden stilstaat, frons je toch even de wenk-
brauwen. Je kunt daar twee zaken uit afleiden. Een organisatie moet draaien of 
bewegen om goed bezig te zijn en als ze dat niet doet, is dat zo omdat ze te vierkant 
of te hoekig is.

Die polariteit tussen rond en vierkant tref je ook in organisatievormen aan. Je hebt 
hiërarchisch gestructureerde organisaties, met een beperkte bewegingsvrijheid 
voor de medewerkers. Hun speelveld kun je vergelijken met een vierkant. Een 
kleine, vierkante arena. De interne afspraken van de vierkante organisatie bieden 
een houvast. De structuur creëert zekerheid en rust. Voor elke nieuwe uitdaging 
bedenkt de vierkante organisatie wel een geordend stappenplan, om de risico’s 
te beperken. Niemand hoeft zich zorgen te maken. Maar hoe langer de organisatie 
werkt, hoe kleiner het speelveld wordt. Het gevaar op overregulering komt om de 
hoek loeren.

Aan de andere kant van het organisatiespectrum tref je ronde organisaties aan. 
Die zijn veeleer chaotisch en weinig gestructureerd. Ze rekenen op improvisatie 
en oplossingskracht van hun medewerkers, om nieuwe uitdagingen aan te 
gaan. Het management maakt zich weinig zorgen, want alles komt wel goed. 
Meestal terecht. Ronde organisaties teren op intuïtie, creativiteit en dynamiek. 
Ze zijn permanent in beweging. Die kenmerken houden uiteraard grote risico’s in. 
Besluiteloosheid en het gebrek aan kader kunnen tot zelfdestructie leiden.

De kunst bestaat erin het beste van die organisatiepolen met elkaar te verbinden. 
Daarover gaat dit boek. Het is een pleidooi voor hybride organisaties of ronde 
vierkanten. 

“ Ik schreef dit boek voor jou.  
Voor leiders van verandering,  
voor beslissers die voelen  
dat een hybride aanpak nodig is.”

In tijden van onzekerheid en toenemende gezondheidsklachten op de werkvloer, 
kan dit boek voor mensen in organisaties soelaas brengen. Want het kan 
wel degelijk anders. Doelen behalen, afspraken maken en 
samenwerken zijn één ding. Je daarbij goed voelen en mede-
eigenaarschap bewerkstelligen zijn een ander paar mouwen. 
Het vormt een van de grootste uitdagingen in een sterk 
veranderende en gepolariseerde maatschappij om schijnbare 
tegenstellingen te overstijgen. We noemen dat hybridiseren. 
Dat is de kwaliteit om beweeglijk te kunnen omgaan met 
polariserend verschil.

Dit boek daagt je uit. Om een nieuwe bril op te zetten. 
Met twee verschillende glazen en dus minstens twee 
perspectieven. Om duaal en hybride te leren kijken. Na 
afloop zul je anders naar je organisatie en misschien 
zelfs naar maatschappelijke fenomenen kijken.

HET RONDE VIERKANT 

# LannooCampus
# 9789401458856
# 200 p.
# Paperback 

#  Snelleesicoon voor de lezer 
met weinig tijd

#  Concrete methoden om 
organisaties te hybridiseren

#  Met tal van nieuwe 
voorbeelden en cases

Pascal Van Loo 
Pascal Van Loo brengt als  
arbeids- en organisatiepsycho-
loog 28 jaar praktijk, visie en 
onderbouw samen. Hij experi-
menteerde als change mana-
ger en -architect met de meest 
innovatieve vormen in gebei-
telde organisaties. Hij was acht 
jaar professor aan EHSAL en 
gastprofessor aan onder an-
dere Harvard, Vlerick Business 
School ...




