‘MENSEN DIE GELOVEN
DAT HUN WERK EEN HOGERE
BETEKENIS HEEFT, KUNNEN
VERBAZINGWEKKENDE
DINGEN BEREIKEN.’
REBECCA HENDERSON, EEN NIEUW KAPITALISME
VOOR EEN WERELD IN VERWARRING
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HET BOEK WAAR IEDEREEN
HET OVER HEEFT
‘EEN ABSOLUTE AANRADER (…) WAARSCHUWING: HET LEZEN VAN
FANTOOMGROEI MAAKT JE WOEDEND.’ – BERT WAGENDORP, DE VOLKSKRANT
‘EEN HEERLIJK BOEK.’ – JEROEN SMIT, NIEUWSWEEKEND
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Christopher Wylie
De grote dataroof
Hoe onze persoonlijke gegevens gekaapt werden
om de wereld Brexit en Trump te geven
Wat gebeurt er als machtige mensen een psychologisch wapen in
handen krijgen waarmee ze jouw gedachten en gedrag kunnen beïn
vloeden? Het lijkt sciencefiction, maar het is keiharde realiteit. Het
leverde ons Brexit en Trump, maar ook Russische trollen en fake news.
Klokkenluider Christopher Wylie vertelt de bloedstollende ontstaans
geschiedenis van Cambridge Analytica, dat bouwde aan een van de
machtigste wapens ooit: online psychologische massamanipulatie.
Het databedrijf verzamelde persoonlijke gegevens van meer dan 87
miljoen mensen en misbruikte die via Facebook – dat het oogluikend
toestond! Samen met The New York Times en The Guardian trok
hij in 2018 ten strijde en onthulde hij de duistere praktijken van
Cambridge Analytica.

•	Voor de lezers van Het is
oorlog maar niemand die
het ziet

In De grote dataroof legt Wylie de kwetsbaarheid van gebruikers van
social media en de onverantwoordelijkheid van de techreuzen bloot.
Trump en Brexit waren slechts vingeroefeningen. Wylie geeft een
dringende waarschuwing voor de onzichtbare bedreiging van onze
democratie.

‘Verhelderend en beangstigend.’ – The New York Times

paperback 352 blz. ca. € 22,99
formaat 13,5 x 21 cm
oorspronkelijke titel mindf*ck
(random house)
vertaling leontine brandt
corstius
omslag loudmouth
isbn 978 90 470 1392 1 nur 740, 770
e-book ca. € 12,99
verschijnt in september 2020

Christopher Wylie (1984, Canada) studeerde rechten aan de
London School of Economics en is datawetenschapper. Hij werkt
nu als trendvoorspeller in de modeindustrie. Hij werd bekend als
klokkenluider van Cambridge Analytica. Zijn onthullingen deden
Silicon Valley op haar grondvesten schudden en veroorzaakten een
van de grootste internationale onderzoeken naar datacriminaliteit ooit.
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Foto: © Gabby Laurent

‘De grote dataroof bewijst hoe bedrijven die handelen
in digitale invloed en zich in de politiek mengen hele
democratieën hebben uitgehold’ – The Washington Post

Foto: © Gabby Laurent

Onze democratie ligt onder vuur
zonder dat we het merken
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Tijd voor een nieuw systeem –
en voor organisaties die wél hun
verantwoordelijkheid willen
nemen

‘Dit boek is een must-read voor iedere
leider die op de langere termijn mee wil
blijven doen. Het laat niet alleen zien hoe
je een bedrijf succesvol positioneert in
deze nieuwe wereld, maar ook hoe je
tijdens dat proces zelf kunt groeien.’
– Paul Polman, voormalig ceo van
Unilever

Foto: © Natalie Chladek

‘De covid-19-pandemie heeft nog
meer gewicht gegeven aan haar
analyse van de moeilijke keuzes
waar de maatschappij al voor
gesteld was, en van de tools
die we hebben om de juiste
beslissing te nemen.’
– Financial Times
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Rebecca Henderson
Een nieuw kapitalisme
voor een wereld in verwarring
Het vrijemarktkapitalisme is een van de beste uitvindingen van de
mens; het is de grootste bron van welvaart die de wereld ooit gekend
heeft, aldus Harvard-professor Rebecca Henderson. Maar dat succes
wordt duur betaald. Het kapitalisme staat op het punt de aarde te
vernietigen en de groeiende kloof tussen arm en rijk dreigt te zorgen
voor maatschappelijke ontwrichting. Wat we nodig hebben, betoogt
Henderson, is een heel nieuw kapitalisme, niet gericht op winst en
groei, maar op duurzaamheid, rechtvaardigheid en gelijkheid.
Dat klinkt abstract en ingewikkeld, maar er zijn al heel wat organisaties,
instellingen en overheden die laten zien dat het kan. Sterker nog, deze
nieuwe aanpak blijkt grote strategische voordelen op te leveren: meer
slagkracht en innovatievermogen, grotere betrokkenheid van de mede
werkers, meer flexibiliteit om op kansen in de markt in te springen en
een beter imago bij consumenten en potentiële werknemers.

Foto: © Natalie Chladek

In dit boek combineert Henderson de inzichten uit haar lange onder
zoekscarrière met inspirerende praktijkverhalen van de vele grote
organisaties waarmee ze heeft samengewerkt. Ze toont ons een haal
baar alternatief in deze tijd van extreme uitdagingen – maar ook van
unieke kansen.

paperback 352 blz. ca. € 29,99
formaat 15 x 23 cm
oorspronkelijke titel
reimagining capitalism in a world
on fire (public affairs)
vertaling carla zijlemaker
omslag studio jan de boer
isbn 978 90 470 1445 4 nur 780, 801
e-book ca. € 14,99
verschijnt in oktober 2020

Rebecca Henderson is de McArthur University Professor aan
Harvard University (de hoogste eer die een docent kan krijgen),
waar ze het populaire vak ‘Reimagining Capitalism’ doceert. Eerder
deed ze onderzoek naar de economische aspecten van innovatie en
naar grootschalige veranderingen in organisaties. Daarnaast was ze
als consultant of commissaris verbonden aan bedrijven als Amgen,
Idexx, ibm, Motorola, Cisco, Nokia, Eli Lilly, bp, Eni, Unilever en p&g
en is ze een veelgevraagd spreker.
5
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Wanneer is het goed genoeg?
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Chantal van der Leest
Waarom perfectionisten
zelden gelukkig zijn
11 tips tegen perfectionisme
Heb je het gevoel dat de buitenwereld onrealistisch hoge eisen
aan je stelt? Of leg je de lat alsmaar hoger voor jezelf, je gezin en
je collega’s? Werk je vaak over, ben je overgeorganiseerd, stel je
taken uit, corrigeer je anderen, geef je niks uit handen of ga je juist
spannende dingen uit de weg? Wellicht ben jij een perfectionist.

Foto: © Jelmer de Haas

Perfectionisme is misschien wel de meest geliefde slechte eigen
schap in onze maatschappij. Maar is dat terecht? Achter het voort
durend najagen van beter en meer schuilt mogelijk veel stress en
frustratie. Perfectionisme blijkt zelfs een springplank naar burn-out,
depressie en angststoornissen.
Psycholoog en journalist Chantal van der Leest kampt zelf met per
fectionistische trekjes en zocht steun in de psychologische literatuur.
In Waarom perfectionisten zelden gelukkig zijn deelt ze de beste inzich
ten en praktische tips om beter met je perfectionistische trekjes om
te gaan. Zo helpt ze je de balans te vinden tussen wel je best doen,
maar geen gestreste perfectionist zijn.

Over Ons feilbare denken op het werk:
‘Een vlot geschreven introductie tot de psychologie van
beslissingen en gedragseconomie.’ – Management Team
‘Vlijmscherp en grappig.’ – Intermediair
‘Een ode aan de twijfel.’ – nrc Handelsblad

paperback 176 blz. ca. € 17,50
formaat 13,5 x 21 cm
omslag studio jan de boer
isbn 978 90 470 1425 6 nur 770
e-book ca. € 9,99
verschijnt in oktober 2020

Chantal van der Leest is gespecialiseerd in gedragscommunica
tie en het praktisch en bruikbaar maken van wetenschappelijke kennis.
Dit doet ze met communicatieadviezen, lezingen en publicaties in
onder meer Psychologie Magazine en Quest Psychologie. In het ad heeft
ze een vaste column over onze gedragingen op de werkvloer. Eerder
verscheen van haar hand Ons feilbare denken op het werk.
7
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Caro van Roon
Blufcursus
voor eerlijke
mensen

Zet de spotlights op je kwaliteiten en ambities
Je hoeft niet te liegen om te bluffen. In Blufcursus voor eerlijke mensen
legt Caro van Roon uit waarom bluffen een sociale vaardigheid is
waar je veel aan hebt. Door resultaatgericht te bluffen vergroot je
de kans dat je de baan, die ene opdracht of dat gewilde project wél
binnenhaalt. En dat kan prima zonder te liegen en jezelf anders voor
te doen dan je werkelijk bent. Toch lopen veel mensen ertegen
aan dat ze in hun werk niet blufvaardig genoeg zijn om datgene te
bereiken wat ze graag willen. En vrouwen blijken nog altijd meer
moeite te hebben om hun kwaliteiten en behaalde resultaten effectief
te belichten dan mannen.
Blufcursus voor eerlijke mensen geeft een verfrissend perspectief op
zakelijke gesprekken, levert nieuwe inzichten op over zowel je eigen
gedrag als dat van je gesprekspartner(s) en leert je de spelregels
die je nodig hebt om overtuigend te bluffen om je doel te bereiken.
De vele tips en oefeningen in dit boek voorzien je van de tools om
effectief je ambities over te brengen. Pas ze toe, zodat je regelmatig
in de spotlights staat, zodat je dat project of die baan wel in de
wacht sleept, en daar dan ook voluit van kunt genieten.

paperback 192 blz. ca. € 20,00
formaat 13,5 x 21 cm
omslag bij barbara
isbn 978 90 470 1361 7 nur 770
e-book ca. € 9,99
verschijnt in november 2020

Caro van Roon werkt als zelfstandig coach en trainer. Ze ont
dekte dat mensen die niet bluffen een kleinere kans hebben op een
baan of project. Daarom ontwikkelde ze haar workshop ‘Bluffen voor
vrouwen’ door tot ‘Blufcursus voor eerlijke mensen’.
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Alexa Shoen
Entry Level Boss
Hoe je iedere baan KRIJGT die je wilt
Veel starters op de arbeidsmarkt hebben het gevoel tegen een muur
aan te lopen in hun zoektocht naar werk dat ze echt leuk vinden.
Ondertussen zitten ze vast in een zielloze baan om de huur te kunnen
betalen en solliciteren ze zich suf, zonder succes.
Werk zoeken is een veelkoppig monster, waar ook talentvolle en goed
opgeleide mensen mee worstelen, zegt carrièrecoach Alexa Shoen. Met
een combinatie van zelfrelativering en aanstekelijke bravoure vertelt ze
over haar eigen misstappen op dit gebied. Maar ze vond ook de oplos
sing en maakte daar haar werk van. Haar bewezen negen stappen-me
thode weet iedere werkzoekende wegwijs te maken in de jungle van de
21e-eeuwse arbeidsmarkt en aan een echt leuke baan te helpen.
Entry Level Boss is een realistisch boek over hoe je die droombaan
vindt waar je maar wat graag je bed voor uit komt.

Werkzoekenden over Alexa’s methode:
‘Alexa brak door mijn zwelgen in zelfmedelijden heen en gooide
de boel flink overhoop.’

paperback 240 blz. ca. € 20,00
formaat 13,5 x 21 cm
oorspronkelijke titel
#entrylevelboss (scribe
publications)
vertaling Alexander van
Kesteren
omslag Adept vormgeving
isbn 978 90 470 1419 5 nur 809
e-book ca. € 14,99
verschijnt in september 2020

De in Londen woonachtige Alexa Shoen is initiatiefnemer en
eigenaar van #entrylevelboss School: een online bootcamp die
ongelukkige werkzoekenden tot blije professionals met een baan
transformeert. Haar succesvolle methode heeft al duizenden mensen
aan een baan geholpen. Eerder werkte Alexa onder andere bij Facebook. In haar vrije tijd timmert ze aan de weg als muzikante en
zangeres.

Foto: © Kenneth Tan

‘Alexa zegt nooit iets dat niet gestoeld is op onderzoek en haar
eigen ervaringen.’

10
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Menno Lanting

Uit het transformatiemoeras

De 5 faalfactoren bij de digitalisering van organisaties
Sinds het begin van de digitalisering bestudeert en begeleidt Menno
Lanting organisaties in hun transformatie. Hij adviseert grote bedrij
ven en mkb-ondernemers, maar bijvoorbeeld ook overheidsinstan
ties en zorginstellingen. Daarnaast schrijft hij bestsellers over hoe
organisaties zich succesvol kunnen aanpassen aan de toekomst.
In zijn nieuwste boek biedt hij de helpende hand aan organisaties
die, ondanks hun inzet en investeringen, worstelen met de digitale
transformatie, of die juist helemaal aan het begin ervan staan. In Uit
het transformatiemoeras beschrijft hij aan de hand van verschillende
voorbeelden uit binnen- en buitenland de vijf kritische faalfactoren.
En natuurlijk schetst hij ook de uitweg: om los te komen van de
zuigende werking van het transformatiemoeras, moet de organisatie
zich omvormen tot een lerende organisatie.

•	Winnaar Managementboek
van het Jaar

Voor organisaties die relevant willen blijven in het digitale tijdperk
is het namelijk niet genoeg om alleen de bestaande processen te
digitaliseren. Ze moeten hun cultuur, businessmodel en organisatie
model aanpassen. Niet in één keer alles, maar continu op onderdelen.
Organisaties die zich verbinden aan een ecosysteem met een product
of dienst die wezenlijke toegevoegde waarde leveren, zijn klaar voor de
toekomst.

Over De disruptieparadox:

Foto: © Kenneth Tan

‘Menno Lanting zet ons op zijn vertrouwde manier weer met
beide voeten op de bodem.’ – Annet Aris, adjunct-professor
Strategy bij insead

paperback 256 blz. ca. € 24,99
geïllustreerd
formaat 16 x 22 cm
omslag buro blikgoed
isbn 978 90 470 1453 9 nur 801
e-book ca. €14,99
verschijnt in oktober 2020

Menno Lanting is een veelgevraagd spreker en adviseur. Meer
dan 100.000 mensen lazen zijn bestsellers De disruptieparadox,
Olietankers en speedboten, De slimme organisatie, Iedereen ceo en
Connect! (Managementboek van het Jaar).
11
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Wat gebeurt er als welzijn boven welvaart gaat?

Kees Klomp (1968) is expert op het gebied van
de betekeniseconomie. Klomp is als medeoprichter
van het thrive Institute nauw betrokken bij het
integreren van de betekeniseconomie in het onder
wijs en het aanjagen van betekenisvol ondernemen
als het nieuwe normaal. Hij bereikte een groot
publiek met de Tegenlicht-uitzending ‘Rendement
van geluk’ en schreef eerder Handboek betekenisvol
ondernemen en Pioniers van de nieuwe welvaart.

Shinta Oosterwaal (1980) is econoom. Voor
het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseerde
zij over rechtvaardige economische ontwikkeling.
In haar coachingpraktijk beweegt zij internationale
leiders en teams van business as usual in een con
ventionele economie naar business unusual voor
een vernieuwde economie.

12

AC Najaar 2020-Business.indd 12

18/06/2020 09:35

Kees Klomp
& Shinta Oosterwaal

Thrive

Grondbeginselen voor een nieuwe economie

Foto: © Fjodor Buis

Terwijl iedereen zich afvraagt hoe de wereld er na corona uit zal zien,
kampen we met de ecologische schade en sociale kosten van ons
huidige economische stelsel. Kees Klomp en Shinta Oosterwaal gaan
te rade bij de belangrijkste en meest vernieuwende economische
denkers, zoals Kate Raworth, Charles Eisenstein, Clair Brown,
Helena Norberg-Hodge en Daniel C. Wahl.
In dit boek wordt de essentie van hun gedachtegoed geschetst
waardoor je in één keer bij bent op het gebied van vele nieuwe denk
richtingen: de donuteconomie, de welzijnseconomie, de regene
ratieve economie, de gemene goed-economie, de boeddhistische
economie, de lokale economie en de postgroei-economie. Daarnaast
gaan ze met deze denkers in gesprek over de concrete stappen naar
wezenlijke economische vernieuwing. Zo bieden zij lezers de grond
beginselen voor een nieuwe economie, waarin niet de groei van wel
vaart, maar het welzijn van onze wereld centraal staat.
Dit boek is een must-read voor iedereen die op zoek is naar econo
mische perspectieven die de wereld tot bloei doen komen.

•	Verschijnt ook in het Engels
•	Met bijdragen van onder meer Kate Raworth, Charles
Eisenstein, Clair Brown, Christian Felber, Daniel C. Wahl,
Helena Norberg-Hodge en Joe Brewer

paperback 320 blz. ca. € 24,99
formaat 15 x 23 cm
omslag adept vormgeving
isbn 978 90 470 1475 1 nur 780
e-book ca. € 14,99
verschijnt in december 2020
13
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Uitgeverij Business Contact
introduceert nieuwe serie
2.

Uitgeverij Business Contact introduceert de nieuwe serie
Build & Become. Deze doordachte en aantrekkelijke methode
is speciaal ontwikkeld voor nieuwsgierige professionals die
in korte tijd meer willen leren over de onderwerpen die ertoe
doen voor hun persoonlijke groei, en deze kennis ook gelijk
willen toepassen. Build & Become helpt professionals snel de
kennis en tools te verwerven die ze nodig hebben in de snel
veranderende wereld om ons heen.
hoe werken de boeken? Ieder boek uit de serie is los te
lezen en behandelt een specifiek thema aan de hand van vijf
hoofdstukken met vier concrete lessen.

4.

1.

build: iedere les begint met het uitleggen
van de achterliggende theorie.

2.

become: de lezer krijgt handvatten
hoe de theorie toe te passen.

3.

4.

toolkit: ieder hoofdstuk bevat een toolkit om
de kennis uit de vier geleerde lessen te integreren,
en meteen aan de slag te gaan.
Meer leren: ieder hoofdstuk eindigt met
waardevolle tips voor de lezer om zich verder te
verdiepen.

15
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Neil
Seligman

Bewust leiderschap
Ontsluit je potentieel. Inspireer anderen
Leiderschap gaat om meer dan alleen medewerkers aansturen
en financiële targets halen. Minstens even belangrijk is wie jij zelf
bent als leider. Heb je je visie en doelen duidelijk voor ogen? Ben je
veerkrachtig genoeg om stress en veranderende omstandigheden het
hoofd te bieden? En lukt het je om verbinding te creëren met anderen?
Of je nu ondernemer, ceo, student, docent of werknemer bent, dit
boek daagt je uit om je toekomst bewust in eigen hand te nemen. In
twintig praktische lessen reikt Neil Seligman je de essentiële tools
aan om je emotionele intelligentie te vergroten, stressbestendiger te
worden en met meer compassie, visie en vreugde leiding te geven
aan jezelf en anderen.

•	Ontdek wat het betekent om een werkelijk bewust leider
te zijn.
•	Voel het transformerende effect van diepere zelfkennis.
•	Gebruik mindfulnesstechnieken om je houding en
aanwezigheid te ontwikkelen.
•	Breng je ambitie in lijn met je waarden, doel en identiteit.

paperback met flappen 160 blz.
ca. € 18,99
geïllustreerd
formaat 15 x 21 cm
oorspronkelijke titel conscious
leadership (white lion publishing)
vertaling jonas de vries
omslag zeno
isbn 978 90 470 1421 8 nur 801, 808
verschijnt in september 2020

Neil Seligman is mindfulness- en leiderschapsexpert en oprichter
van trainingsbureau The Conscious Professional. Daarnaast is
hij een veelgevraagd spreker en docent op het gebied van bewust
leiderschap, mindfulness en veerkracht voor drukke professionals.
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Adam Ferner &
Darren Chetty

Constructieve onenigheid

Positief van mening verschillen in een verdeelde wereld
Dat iedereen overal anders over denkt is nu eenmaal een gegeven.
Helaas leiden die meningsverschillen maar zelden tot een goed
gesprek. In onze sterk gepolariseerde wereld vinden we het steeds
moeilijker om constructief en inhoudelijk met elkaar van gedachten
te wisselen over onderwerpen waarover we het niet eens zijn.
Filosofen Adam Ferner en Darren Chetty leggen de mechanismes
achter een aantal van de meest urgente maatschappelijke discussies
bloot en delen beproefde manieren om goed met persoonlijke en
politieke conflicten om te gaan.

‘Intelligent, scherpzinnig, actueel: Constructieve onenigheid is een
gids van onschatbare waarde voor dagelijkse meningsverschillen.’
– Gary Younge, journalist bij The Guardian
•	Onderzoek de talrijke manieren waarop we met anderen
in gesprek kunnen gaan.
•	Vind uit hoe je een positieve en zinvolle discussie voert.
•	Ontdek waarom constructieve onenigheid van cruciaal
belang is.
•	Leer hoe je belangrijke en uitdagende onderwerpen
aansnijdt.
paperback met flappen 160 blz.
ca. € 18,99
geïllustreerd
formaat 15 x 21 cm
oorspronkelijke titel how to
disagree (white lion publishing)
vertaling jonas de vries
omslag zeno
isbn 978 90 470 1423 2 nur 810,812
verschijnt in september 2020

DARREN CHETTY is schrijver, universitair docent en onderzoeker.
Hij publiceert onder andere over filosofie en racisme.
ADAM FERNER promoveerde in de filosofie en werkt als schrijver
en publicist in Frankrijk en Engeland.
17
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Foto: © Fjodor Buis

Een steuntje in de rug
voor de nieuwe generatie
leidinggevenden
18
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Jelle van der Lugt

Het boek voor jonge teamleiders
5 zekerheden voor een goede start als leidinggevende
Jelle van der Lugt was 24 toen hij werd aangenomen als teamleider
bij het Vattenfall Solar Team van de tu Delft. Aan hem de taak om
met een team van studenten een zonneauto te bouwen die tijdens
een achtdaagse race in Zuid-Afrika de concurrentie kon verslaan.
Maar hoe doe je dat eigenlijk, leidinggeven aan een team? Hoe
behaal je resultaten, motiveer je je teamleden en zorg je voor een
goede sfeer? En net zo belangrijk: welke eigenschappen heb je zelf
nodig en hoe zorg je ervoor dat je team je vertrouwt?
In Het boek voor jonge teamleiders deelt Jelle zijn ervaringen en be
schrijft hij vijf zekerheden die je helpen om te slagen als beginnend
leidinggevende. Alles wat hij leerde bij het Vattenfall Solar Team komt
aan bod: bouwen aan je team, doelen stellen en behalen, verantwoor
delijkheid nemen en geven, coaching en reflectie. Deze zaken waren
essentieel voor het uiteindelijk succesvolle jaar waarin het team boven
zichzelf uitsteeg en de race wist te winnen.

Foto: © Fjodor Buis

Met aansprekende persoonlijke voorbeelden, handige modellen,
lessen van teamcoach Marc Lammers en adviezen van onder meer
Jeroen Dijsselbloem zorgt dit boek dat je met plezier en vertrouwen
kunt beginnen aan je eerste jaar als teamleider.

paperback met flappen 208 blz.
ca. € 21,99
formaat 13,5 x 21 cm
omslag buro blikgoed
isbn 978 90 470 1376 1 nur 801, 808
e-book ca. € 14,99
verschijnt in oktober 2020

Jelle van der Lugt is masterstudent Complex System
Engineering and Management aan de tu Delft. Op jonge leeftijd
begon hij met wedstrijdzeilen. Het belang van teamwerk in deze
sport inspireerde hem om te solliciteren als teamleider voor het
Vattenfall Solar Team. In 2018 werd hij met zijn team na een
zinderende race door Zuid-Afrika wereldkampioen zonneracen.
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Pacelle van Goethem
Macht aan de aardige mens
Shortcuts naar overtuigingskracht
Overtuigingskracht lijkt iets waarmee je geboren moet zijn; iets voor
Gandhi en de Obama’s. Maar overtuigen volgt zijn eigen logica,
en charisma heeft best practices. Pacelle van Goethem beschreef
in haar bestseller IJs verkopen aan eskimo’s hoe overtuigen werkt.
Dit boek bevat drie hoofdstukken daaruit, waarin je alles leest over
overtuigingskracht. Ontdek de drie stijlen van overtuigen en de
geheimen van onweerstaanbare mensen om anderen voor jou en je
plannen te winnen.
Er zijn geweldige ideeën die nooit gehoord worden. Briljante mensen
die niet begrepen worden. En een grote mond wint met een minder
goed plan. Klaar ermee! Tijd voor de vriendelijke, weldenkende
mens. De wereld zit te springen om goede ideeën. En goede ideeën
vragen al je overtuigingskracht. Je hebt het in je, dus waarom zou je
het niet gebruiken?

Over IJs verkopen aan eskimo’s:
‘Dit boek is een goudmijn.’ – Robert Cialdini, auteur van Invloed

paperback 96 blz. ca. € 12,99
formaat 11,5 x 18 cm
omslag adept vormgeving
isbn 978 90 470 1470 6 nur 770
e-book ca. € 7,99
verschijnt in oktober 2020

Foto: © Marleen van Goethem

‘Mis dit boek niet.’ – Jon Favreau, voormalig speechschrijver
van Barack Obama

Drs. Pacelle van Goethem is onderzoeker, schrijver en
internationaal veelgevraagd spreker op het gebied van overtuigen,
stem en invloed. Ze adviseert de top van politiek en organisaties.
IJs verkopen aan Eskimo’s is al 24 keer herdrukt en werd vertaald
naar het Engels.
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Foto: © Marleen van Goethem
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ray dalio

Verschuivingen in de wereldorde

hoe naties Vallen en opstaan
Ray Dalio, auteur van de bestseller Principes, analyseert al jaren
lang economische en politieke verhoudingen voor zijn succesvolle
investeringsbedrijf Bridgewater Associates. Een paar jaar geleden
merkte hij een combinatie van politieke en economische omstan
digheden op die hij in zijn vijftigjarige carrière nog niet eerder was
tegengekomen. Hij bestudeerde vergelijkbare historische perioden
en ontdekte dat deze specifieke combinatie van omstandigheden
karakteristiek is voor de meest turbulente tijden in de geschiedenis;
overgangsperioden zoals de jaren tussen 1930 en 1945, waarin wel
vaart en macht verschoven op een manier die de wereldorde volledig
veranderde.

over principes:
‘ray dalio gaf me adviezen
en inzichten die van
onschatbare waarde zijn.’
– Bill Gates
‘Werkelijk buitengewoon.
iedere bladzijde staat vol met
rake principes en inzichten.’
– Tony Robbins

paperbaCk 320 blz. Ca. € 24,99
formaat 15 x 23 Cm
oorspronkelijke titel tHe
cHanging worlD orDer (aVid
reader press)
Vertaling Wybrand sCheffer
omslag zeno
isbn 978 90 470 1472 0 nur 801, 740
e-book Ca. € 14,99
VersChijnt in deCember 2020

In Verschuivingen in de wereldorde kijkt Dalio terug op vijfhonderd jaar
geschiedenis en negen wereldrijken – waaronder het Nederlandse,
het Britse en het Amerikaanse. Hij analyseert de successen en mis
lukkingen van belangrijke landen in de wereldgeschiedenis en onthult
de tijdloze en universele dynamiek achter deze verschuivingen.
Daarnaast biedt hij praktische principes voor beleidsmakers, leiders,
investeerders en anderen die in deze omgeving opereren. Want één
ding is duidelijk: de nabije toekomst kan er weleens radicaal anders
uitzien dan we gewend zijn.

• Van principes zijn wereldwijd meer dan een miljoen
exemplaren verkocht

ray dalio is een van de grootste investeerders en ondernemers
van onze tijd. Hij stond in de Time 100lijst van de invloedrijkste
mensen ter wereld en in de Forbes 100lijst van de rijkste mensen
ter wereld. Eerder verscheen van hem de wereldwijde bestseller
Principes.
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rake observaties van een legendarisch investeerder
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Olivier Sibony

Ruis

9 denkfouten bij het nemen van strategische beslissingen
In Ruis combineert oud-McKinsey-consultant en hoogleraar Olivier
Sibony zijn ervaring uit de praktijk met de laatste inzichten uit
de gedragseconomie en cognitieve psychologie. Sibony laat aan
de hand van fascinerende voorbeelden uit de dagelijkse praktijk
van internationale bedrijven zien hoe zelfs de scherpste en beste
leidinggevenden ten prooi vallen aan denkfouten (cognitieve bias),
vaak met grote gevolgen. Hij toont aan dat allerlei pogingen om
deze fouten te vermijden niet goed werken. In onze hersenen zit nu
eenmaal ruis op de lijn.
Nooit eerder werden de valkuilen bij het nemen van zakelijke beslis
singen zo helder uitgelegd. Daarnaast reikt Sibony veertig concrete
methoden aan om deze valkuilen voortaan te vermijden en je bedrijf
daadwerkelijk strategisch slimmer te maken.

•	Coauteur van Daniel
Kahneman

‘Een meesterlijke kennismaking met de allernieuwste inzichten
over besluitvorming bij managers. […] Een genot om te lezen.’
– Daniel Kahneman, Nobelprijswinnaar en auteur van
Ons feilbare denken
‘Bondig, accuraat en onbevooroordeeld. Ik vond het geweldig.’
– Angela Duckworth, auteur van Grit

paperback 256 blz. ca. € 26,99
formaat 15 x 23 cm
oorspronkelijke titel you’re
about to make a terrible mistake
(little, brown)
vertaling vanja walsmit
omslag adept vormgeving
isbn 978 90 470 1464 5
nur 801, 782, 770
e-book ca. € 14,99
verschijnt in november 2020

‘Het beste, grappigste en nuttigste boek over cognitieve biases
in het zakenleven. Als je beslissingen neemt, moet je dit boek
lezen.’ – Safi Bahcall, auteur van Loonshots
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Olivier Sibony is hoogleraar aan de hec Paris en
verbonden aan de Saïd Business School van Oxford
University. Eerder werkte hij 25 jaar in Parijs en New
York als senior partner voor McKinsey & Company.
Sibony’s onderzoek naar het verbeteren van strategi

sche besluitvorming werd onder meer gepubliceerd
in Harvard Business Review en mit Sloan Management Review. Sibony schrijft samen met Kahneman
en Sunstein aan een nieuw boek.
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Olav Schewe
& Barbara Oakley

Leren als een pro

De beste technieken om je brein optimaal te laten presteren
Kost het jou veel tijd om iets nieuws te leren? Begin je vol
goede moed, maar lukt het je niet om vol te houden? Vertoon je
uitstelgedrag of laat je jezelf voortdurend afleiden als je eigenlijk
moet studeren? Dit boek vertelt je hoe het beter kan. Want of je nu
scheikunde of Spaans wilt leren, karate of koken: leren is iets waar je
beter in kunt worden. Het gaat erom dat je de juiste gereedschappen
en technieken toevoegt aan je mentale gereedschapskist en je ervan
bewust wordt welke je wanneer kunt inzetten om effectief te zijn.

Foto: © Rachel Oakley

Olav Schewe en Barbara Oakley zijn experts op het gebied van leren
en studietechnieken; bovendien weten ze uit eigen ervaring hoe
frustrerend het kan zijn om iets te leren. In Leren als een pro geven ze
je een snelcursus om je leervaardigheid te vergroten, op basis van de
recentste inzichten uit de psychologie en de hersenwetenschappen.
Per hoofdstuk behandelen ze een afgerond onderwerp; zo leer je
onder meer wat je moet doen als je vastzit, hoe je zorgt voor focus,
hoe je dingen onthoudt, hoe je jezelf motiveert en hoe je efficiënt
teksten leest.
Dit overzichtelijke boekje maakt leren een heel stuk makkelijker – en
daarmee ook leuker. Voor iedereen die zich wil blijven ontwikkelen,
of het nu voor werk, studie, school of privé is.

paperback 160 blz. ca. € 17,50
geïllustreerd
formaat 13,5 x 21 cm
oorspronkelijke titel
superhjernen. de beste
strategiene for læring
(universitetsforlaget)
vertaling hanneke wijte
omslag adept vormgeving
isbn 978 90 470 1466 9 nur 780, 840
e-book ca. € 9,99
verschijnt in november 2020

Olav Schewe is oprichter en ceo van Educas, een startup in
onderwijstechnologie. Eerder schreef hij Superstudent, dat in
Noorwegen een bestseller was en in achttien talen werd vertaald.
Barbara Oakley is professor in de technologie aan Oakland
University en ontwikkelde een van de populairste cursussen op
internetplatform Coursera: ‘Learning How to Learn’, gevolgd
door meer dan drie miljoen mensen wereldwijd. Eerder schreef ze
Learning How to Learn en A Mind for Numbers.
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Slimme technieken voor focus, motivatie en efficiëntie
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Besteed je tijd aan wat jij belangrijk vindt
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Cal Newport

De tijdsblokplanner

Tijd maken voor diep werk in een wereld vol afleiding
Cal Newport, auteur van de bestsellers Diep werk en Digitaal
minimalisme, is terug met een praktische tool voor iedereen die zich
verliest in de dagelijkse hectiek. Met deze dagelijkse planner lukt het
je iedere dag weer om je te concentreren op wat jij echt belangrijk
vindt, in plaats van wat anderen belangrijk vinden.

Foto: © Penny Gray Photography

Je dag indelen in tijdsblokken is een methode die wordt gebruikt
door een aantal van de effectiefste mensen ter wereld, van Elon
Musk tot Bill Gates. Met een takenlijstje maak je niet echt optimaal
gebruik van je beperkte tijd. Deel liever je werkuren op in blokken
waarin je eenvoudige taken samenvoegt in efficiënte sprints en tijd
inruimt voor diep werk. De helderheid van de blokken zorgt ervoor
dat je je echt kunt richten op één activiteit – de lokroep van je inbox
en sociale media kun je daarmee veel beter weerstaan.

•	Boek en planner in één

Je weet allang welk werk echt belangrijk is. De tijdsblokplanner helpt je
om dat werk ook daadwerkelijk te doen, en nee te zeggen tegen dingen
en mensen die je tijd en aandacht opeisen maar eigenlijk niet bijdragen
aan jouw doelen. Met deze simpele, maar doeltreffende methode krijg
je meer diep werk gedaan dan je ooit voor mogelijk hield.

Over Diep werk:
‘Een zeer praktisch zelfhulpboek. Must-read.’
– Ernst-Jan Pfauth, ceo van De Correspondent

integraalband 240 blz. ca. € 22,50
formaat 13,5 x 21 cm
oorspronkelijke titel the timeblock planner (portfolio)
Vertaling Elles Assink-Kroon
omslag herman van bostelen
isbn 978 90 470 1474 4 nur 770
verschijnt in november 2020

Cal Newport is een invloedrijk thought leader en onderzoeker op
het gebied van aandacht, concentratie en de invloed van techno
logie op ons werk en leven. In zijn boeken Diep werk en Digitaal
minimalisme liet hij zeer overtuigend zien dat de vaardigheid om je te
concentreren zonder afleiding steeds zeldzamer én belangrijker wordt
in de huidige maatschappij.
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foto: © Beowulf Sheehan
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Ben Horowitz

The Hard Thing About
Hard Things

Ondernemen zonder enig houvast
•	Winnaar van de Business
Book Award 2016
•	Genomineerd voor ft
& McKinsey Business
Book of the Year 2014
•	Meer dan een half miljoen
exemplaren verkocht
wereldwijd
•	Vertaalrechten aan 24
landen verkocht

Zo vaak als mensen het hebben over hoe geweldig het is om een
bedrijf te starten, zo zelden zijn ze eerlijk over hoe moeilijk het is er
een te runnen. Zo niet Ben Horowitz, medeoprichter van Andreessen
Horowitz en een van Silicon Valley’s meest gerespecteerde en
ervaren ondernemers.
Horowitz analyseert de problemen waarmee leiders iedere dag
geconfronteerd worden en deelt de inzichten die hij heeft verworven
met het investeren in, toezicht houden op en opstarten, managen,
kopen en verkopen van technologiebedrijven. Zijn adviezen om de
grootste uitdagingen te tackelen zijn zeer praktisch en hij zegt waar
het op staat, of het nou gaat om vrienden ontslaan, personeel bij
de concurrent weghalen, het cultiveren en behouden van een ceomentaliteit of weten wanneer je je slag moet slaan. Alles wat ze je
niet op de businessschools vertellen!
Met zijn karakteristieke humor en duidelijke taal is The Hard Thing
About Hard Things onmisbaar voor zowel ervaren ondernemers als
zij die net beginnen.

‘Er zit zoveel in dit indrukwekkende boek dat het geheid een
leiderschapsklassieker wordt.’ – The Economist

Foto: © Beowulf Sheehan

‘Horowitz’ argumenten en voorbeelden zetten je aan tot
denken.’ – The New York Times Book Review

paperback 304 blz. ca. € 24,99
formaat 15 x 23 cm
oorspronkelijke titel the
hard thing about hard things
(harpercollins)
vertaling tosca weijers
omslag buro blikgoed
isbn 978 90 470 1468 3 nur 801
verschijnt in december 2020

Ben Horowitz is ondernemer, blogger, auteur en met Marc
Andreessen oprichter van de durfkapitaalfirma Andreessen Horowitz.
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JaCQueline de Jong
De kleine Goleman
zijn Werk oVer emotionele intelligentie samengeVat
Een hoog iQ biedt geen garantie op een gelukkig leven; minstens even
belangrijk is het eQ, het ‘emotiequotiënt’. Op dit inzicht baseerde
Daniel Goleman, psycholoog, schrijver en wetenschapsjournalist zijn
klassieke boek Emotionele intelligentie (1995). Van dit boek werden vijf
miljoen exemplaren verkocht en het werd in veertig talen vertaald.
In de jaren die volgden bouwde Goleman zijn gedachtegoed verder
uit met boeken als Emotionele intelligentie in de praktijk en Sociale
intelligentie. Later verlegde hij met Aandacht (2013) en Meditatie
(2017, met Richard Davidson) zijn focus naar een onderwerp dat
essentieel is in deze tijd van voortdurende afleiding: onze aandacht.
Ook hier heeft neurowetenschappelijk onderzoek geleid tot nieuwe
inzichten over onze emoties, onze prestaties en ons welbevinden.
De kleine Goleman biedt een heldere samenvatting van Emotionele
intelligentie en bespreekt daarnaast Golemans latere werk.

• een nieuw deel uit de
succesvolle reeks
• Van emotionele
intelligentie werden in
nederland al meer dan
200.000 exemplaren
verkocht

gebonden 80 blz. Ca. € 11,99
formaat 11,5 x 18 Cm
omslag steVen boland
isbn 978 90 470 1455 3 nur 770
e-book Ca. € 6,99
VersChijnt in noVember 2020
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over emotionele intelligentie:
‘zeer informatief en lezenswaardig.’ – nrc Handelsblad
‘fascinerend… een geweldig boek.’ – The New York Times

jaCQueline de jong is werkzaam als redacteur, tekstschrijver en
docent. Ze is de auteur van De kleine Cialdini en De kleine Carnegie.
Samen met Annic van Wonderen schreef ze Masterclass Ondernemen,
een boek met adviezen voor jonge ondernemers.
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Vanwege de vroegtijdige bekendmaking van titels in deze prospectus wordt voor de vermelde prijzen een voorbehoud gemaakt. Op offertes en leveringen zijn de Algemene voorwaarden van Atlas Contact bv,
alsmede de wet op de Vaste Boekenprijs van toepassing. Toezending van Algemene voorwaarden geschiedt op aanvraag.
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