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‘Thuiswerken
maakt ons hongerig
naar inzichten
en verbinding.’
T S E D A L N E E L E Y,
THUISWERKREVOLUTIE
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‘ALS WE DURVEN LEVEN ALSOF WE AL VRIJ ZIJN,
DAN OPENT ZICH EEN HEEL NIEUWE WERELD
VOL MOGELIJKHEDEN.’
– David Graeber (1961-2020)

‘Reik hem een idee aan en hij zet het op z’n
kop. Het maakt hem zonder twijfel de meest
originele, onvoorspelbare dwarsdenker.’
– De Groene Amsterdammer
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Het meest noodzakelijke boek
van deze tijd

PAPERBACK 224 BLZ.
CA. € 22,99 E-BOOK CA. € 14,99
FORMAAT 13,5 X 21 CM
2

OMSLAG PANKRA
OORSPRONKELIJKE TITEL REMOTE WORK
REVOLUTION (HARPER BUSINESS)

ISBN 978 90 470 1506 2 NUR 807, 808
VERSCHIJNT IN MEI 2021

De coronapandemie heeft een revolutie teweeggebracht in de
manier waarop we werken. Van de ene op de andere dag moesten
we thuiswerken – en dat ging niet zonder slag of stoot. Maar al vrij
snel begonnen steeds meer mensen de voordelen ervan in te zien,
en inmiddels lijkt fulltime op kantoor werken verleden tijd.

Foto: © Evgenia Eliseeva

Hoog tijd om thuiswerken nu echt goed te verankeren in de organisatiecultuur, betoogt professor Tsedal Neeley, want het kan grote
nadelen hebben als het niet goed wordt aangepakt. Zo blijken thuiswerkers zich vaak geïsoleerd te voelen; ze hebben moeite om een
band op te bouwen met collega’s en een gezonde werk-privébalans
te vinden. Leidinggevenden worstelen met de vraag hoe ze hun
team kunnen aansturen en motiveren en vragen zich af welke digitale tools ze het best kunnen gebruiken.

TSEDAL NEELEY is professor
Business Administration aan

Neeley doet al bijna twintig jaar onderzoek naar werken op afstand
en begeleidde bedrijven over de hele wereld bij de overgang naar
digitaal werken. In Thuiswerkrevolutie laat ze helder en met veel
praktijkvoorbeelden zien hoe teams ook op afstand met succes
kunnen samenwerken en groeien.

de Harvard Business School.
Ze wordt wereldwijd gezien als
dé expert op het gebied van
digitaal werken, digitale transformatie en leiderschap in een
internationale context. Eerder
schreef ze The Language of
Global Success.

• Dé internationale expert op het gebied van werken
op afstand
• Tsedal Neeley komt voorjaar 2021 naar Nederland
voor een seminar van DenkProducties, samen met
o.a. Amy Edmondson
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Leen Schaap wordt in juni 2016 door burgemeester Eberhard van
der Laan aangesteld als commandant van brandweer AmsterdamAmstelland met de opdracht te moderniseren, vooral met het oog
op de weerbarstige en achterhaalde cultuur. Hij ondervindt vanaf
dag één ongekende weerstand bij de kazernes in de hoofdstad;
ook de medezeggenschap blijkt iedere vorm van verandering te
blokkeren. De machtsstrijd die ontstaat gaat gepaard met politieke
spelletjes, intimidatie en zelfs bedreigingen.

LEENDERT SCHAAP (1961) is
commissaris van politie. Hij
doorliep een scala aan functies
binnen de Amsterdamse
politie, waarbij zijn jarenlange

In Brand in Amsterdam vertelt Schaap niet alleen dit ongelooflijke
verhaal, maar legt hij ook bredere verbanden. Want hoewel dit
soort misstanden vaak worden afgedaan als incidenten, zijn ze dat
niet. Over de hele wereld zijn vergelijkbare voorbeelden te vinden;
denk aan het racisme bij de Amerikaanse politie of de invloed van
rechts-extremisten in het Duitse leger. Het zijn uitwassen van een
verziekte cultuur, waarin gelijkheid en diversiteit ver te zoeken
zijn. En dat in organisaties die juist een voorbeeldfunctie voor de
maatschappij zouden moeten hebben. Schaap analyseert hoe het
zover kan komen en hoe dit met goed leiderschap kan worden
aangepakt.

strijd tegen de krakers door
de ontruiming van honderden
Van 2016 tot 2019 gaf hij als

• L
 een Schaap vertelde zijn verhaal eerder in een
aflevering van de beroemde podcast This American Life

commandant leiding aan de

• Veel media-aandacht

kraakpanden in het oog springt.

Amsterdamse brandweer.
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Een onthullend inkijkje
in een gesloten cultuur

PAPERBACK 172 BLZ.
CA. € 20,00 E-BOOK CA. € 12,99

FORMAAT 13,5 X 21 CM
OMSLAG MOKER ONTWERP

ISBN 978 90 470 1492 8 NUR 320, 801
VERSCHIJNT IN FEBRUARI 2021
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HÉT BOEK OVER DE VRAAG DIE IEDEREEN
ZICH ZOU MOETEN STELLEN

PAPERBACK 192 BLZ.
CA. € 20,00 E-BOOK CA. € 12,99
6

FORMAAT 13,5 X 21 CM
OMSLAG JAN VAN ZOMEREN

ISBN 978 90 470 1508 6 NUR 770
VERSCHIJNT IN APRIL 2021

Er zijn zoveel dingen in je leven die, als je niet uitkijkt, stilletjes
de regie van je overnemen. Je carrière, inclusief het geld en de
waardering die je daarmee verdient. De verwachtingen van
anderen, een jaar van tevoren geboekte vakanties, afspraken met
vriendenclubs en rekeningen die telkens weer dringend betaald
moeten worden.
Bekruipt jou ook weleens het gevoel: waar blijf ik in dit verhaal? Om
zo’n gedachte vervolgens van je af te schudden en je weer onder te
dompelen in de dagelijkse hectiek? In dit boek daagt Onno Aerden
je uit om nú te kijken naar de manier waarop je je leven invult en
niet te wachten tot na je pensioen. Hij inspireert je om na te denken
over wat je momenteel doet en wat je zou wíllen doen. Maar het
blijft niet bij inspiratie alleen. Aerdens inzichten en oefeningen
leiden tot tien uitgangspunten voor een bewuster leven die
iedereen kan toepassen.
Voor iedereen die zich, al dan niet starend in een kampvuur, weleens
heeft afgevraagd: past mijn leven wel bij mij?
ONNO AERDEN (1967) is schrijver, columnist, presentator en
communicatieadviseur. Hij is
getrouwd, heeft twee dochters
uit een eerdere relatie en twee

• Luxe uitvoering met bedrukte binnenzijde omslag
• Voor de lezers van: Op naar geluk van Ap Dijksterhuis,
Het zoutpad van Raynor Winn, De geluksroute van
Anne de Jong en De tweede berg van David Brooks

bonuskinderen.
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De toekomst is onzeker, en met de opmars van ai en robots vragen
we ons af wat onze rol daarin zal zijn. Hebben we straks nog wel
werk? Kevin Roose verdiept zich al jaren in de technologische ontwikkelingen voor The New York Times en schetst een hoopgevend beeld.
In plaats van de strijd aan te gaan met machines, moeten we onszelf
onvervangbaar menselijk maken. We hoeven geen hyperefficiënte,
datagedreven en technische werkpaarden te worden, maar moeten
ons juist toeleggen op typisch menselijke eigenschappen als creativiteit, inspiratie en betekenis. Hij geeft hiervoor negen leefregels:

KEVIN ROOSE is techjournalist
bij The New York Times en bestsellerauteur van twee boeken,

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wees verrassend, sociaal en uniek
Weersta de lokroep van het algoritme
Wees de baas over je apparaten
Laat handafdrukken achter
Wees geen eindpunt
Behandel ai als een leger chimpansees
Maak grote netten en kleine webben
Leer humanisme voor het machinetijdperk
Organiseer opstand

Young Money en The Unlikely
Disciple. Zijn artikel in The New
York Times over hoe hij van zijn
telefoonverslaving afkwam ging
de hele wereld over.
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‘Kunstmatige intelligentie en robots kunnen afschrik
wekkend zijn, maar Kevin Roose geeft een heldere en
overtuigende strategie om de volgende technologische
golf te overleven, met behoud van onze banen én onze
ziel. Of je nu optimistisch of pessimistisch over de
toekomst bent, dit is je survivalgids.’ – Charles Duhigg,
auteur van Macht der gewoonte

Maak jezelf onvervangbaar menselijk

KEVIN ROOSE

TOEKOMST

PROOF
Survivalgids voor de mens
in een digitale wereld

PAPERBACK 256 BLZ.
CA. € 22,50 E-BOOK CA. € 12,99
FORMAAT 13,5 X 21 CM

OMSLAG BURO BLIKGOED
OORSPRONKELIJKE TITEL FUTUREPROOF
(RANDOM HOUSE)
VERTALING ALEXANDER VAN KESTEREN

ISBN 978 90 470 1499 7
NUR 770, 740
VERSCHIJNT IN APRIL 2021
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Verrassende nieuwe kijk op verandering

uigingen
vend
n

DAMON CENTOLA is verbonden aan de Annenberg School
for Communication en aan
de Universiteit van Pennsylvania. Zijn onderzoek wordt
internationaal aangehaald en
is in verschillende vakbladen
gepubliceerd. Verder is hij veelgevraagd spreker en adviseert
hij organisaties als het Smithsonian, Amazon, Microsoft en
de nba. Eerder schreef hij How
Behavior Spreads.

PAPERBACK 352 BLZ.
CA. € 24,99 E-BOOK CA. € 14,99
FORMAAT 13,5 X 21 CM

10

OMSLAG BART VAN DEN TOOREN
OORSPRONKELIJKE TITEL CHANGE
(LITTLE, BROWN)
VERTALING MARTHE PHILIPSE

ISBN 978 90 470 1457 7
NUR 770, 801
VERSCHIJNT IN MAART 2021

In Verandering presenteert Damon Centola zijn baanbrekende
onderzoek naar hoe je ideeën, overtuigingen en gedrag kunt
veranderen. Want waarom komt een beweging als Black Lives
Matter jarenlang niet op gang en wat maakte dat het onlangs
wel een succes werd? En waarom lopen zoveel bedrijven stuk
op de digitale transformatie? Anders dan we denken is er voor
verandering een kleine hechte groep nodig, en niet enkele
infuentials met een indrukwekkend netwerk.
Centola laat zien hoe verandering werkt, hoe nieuw gedrag zich
verspreidt en waarom het vaak mislukt. Hij geeft inzicht in met
welk beleid we gewenst gedrag kunnen stimuleren en wat juist
DAMON CENTOLA is verbonden aan de Annenberg School
for Communication en aan de
Universiteit van Pennsylvania.

averechts werkt. Centola besluit het boek met zeven manieren
voor een succesvolle cultuurverandering. Met deze kennis kun je
eindelijk echte verandering teweegbrengen, of het nou gaat om een
beweging, een innovatie of een bedrijfscultuur.

Zijn onderzoek wordt internationaal aangehaald en is in verschillende vakbladen gepubliceerd. Verder is hij veelgevraagd
spreker en adviseert hij organisaties als het Smithsonian,
Amazon, Microsoft en de nba.
Eerder schreef hij How Behavior
Spreads.

‘Een uiterst belangrijke gids om verandering teweeg
te brengen in onze levens, bedrijven, samenleving – en
daar voorbij.’ – Jonah Berger, auteur van The Catalyst en
Contagious
Over How Behavior Spreads:
‘De ideeën in dit boek zijn origineel en stemmen tot
nadenken.’ – Mario Luis Small, professor aan Harvard
University
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Je probeert een vergaderruimte te reserveren via het nieuwe
automatische reserveringssysteem, maar elke ruimte blijkt voor
eeuwig bezet. Je woont een eindeloos durende presentatie bij,
en uiteindelijk kom je tot de conclusie dat het hele verhaal in vijf
minuten samengevat had kunnen worden. Herkenbaar? Bedrijven
zijn vaak zo druk in de weer met allerlei bijzaken dat ze de basis
uit het oog verliezen en hun gezonde verstand kwijtraken. Dit leidt
niet alleen tot tijdrovende en nutteloze interne processen met
alle frustraties van dien, maar levert ook gebruiksonvriendelijke
producten en diensten op, en dus ook ontevreden klanten.

MARTIN LINDSTROM is
ondernemer, spreker en
schrijver. Hij adviseert grote
internationale bedrijven en zijn
boeken bereiken geregeld de
New York Times-bestsellerlijst.

Martin Lindstrom adviseert grote internationale bedrijven als Maersk,
Swiss Airlines en Burger King. In Hoe komen ze erop? neemt hij je
mee langs talloze en vaak hilarische voorbeelden uit de praktijk.
Hij laat zien hoe iedere organisatie zich in vijf stappen kan ontdoen
van bureaucratische rompslomp. Het levert een praktisch boek vol
eyeopeners op dat dankzij Lindstroms aanstekelijke schrijfstijl ook
voor veel leesplezier zorgt.

‘Essentieel leesvoer voor iedereen die het gevoel heeft te
verzanden in kantoorbureaucratie.’ – Arianna Huffington
‘Een absolute aanrader.’ – Renée Mauborgne,
insead-professor en auteur van De blauwe oceaan
‘Wijs, grappig en door en door praktisch.’ – Amy
Edmondson, professor aan Harvard Business School
en auteur van De onbevreesde organisatie
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PAPERBACK 272 BLZ.
CA. € 24,99 E-BOOK CA. € 14,99
FORMAAT 13,5 X 21 CM

OMSLAG ADEPT VORMGEVING
OORSPRONKELIJKE TITEL THE MINISTRY
OF COMMON SENSE
VERTALING CARLA ZIJLEMAKER

ISBN 978 90 470 1461 4
NUR 801, 807
VERSCHIJNT IN MAART 2021

13

PAPERBACK 160 BLZ.
CA. € 22,50 E-BOOK CA. € 12,99
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FORMAAT 13,5 X 21 CM
OMSLAG BART VAN DEN TOOREN

ISBN 978 90 470 1486 7 NUR 801, 870
VERSCHIJNT IN FEBRUARI 2021

Wie met een helikopterview naar de Nederlandse ziekenhuizen kijkt,
ziet een sector die kraakt en piept in zijn voegen. Arbeidskrapte,
ketenzorg, vergrijzing en regeldruk – door de vele schijnbaar onoplosbare vraagstukken zit iedereen in een spagaat.

Foto: © Paul Tolenaar

In deze persoonlijke verhalenbundel vertelt Kjeld Aij, voorheen
directielid bij Amsterdam umc en nu bij Erasmus mc, hoe hij zelf
met vallen en opstaan omgaat met de complexiteit binnen de zorg.
Hij legt de gang van zaken in het ziekenhuis als het ware onder de
scan. Aij stelt geen diagnose en raadt geen behandeling aan. Wel
laat hij aan de hand van zijn eigen ervaringen zien hoe bestuurders,
leidinggevenden en zorgprofessionals wel degelijk iets kunnen doen
om de lastige omstandigheden te verzachten. Het enige wat zij
nodig hebben is de moed om uit te dokteren wat werkt en wat niet.
DR. KJELD AIJ, MBA is zowel
verpleegkundige als bedrijfs
kundige en heeft ruim twintig

Slagvaardigheid, inventiviteit, constructief samenwerken, verander
kracht en zorgvuldig waarnemen vormen de rode draad in de
observaties van Aij.

jaar ervaring in de gezond
heidszorg. Hij werkte vijf jaar
als directeur bedrijfsvoering
voor diverse divisies van het
Amsterdam umc, en heeft sinds
2020 een directiefunctie bij het

Over het vorige boek van Kjeld Aij, Wie vraagt wordt beter!:
‘Alleen doen wat waarde heeft voor de patiënt. Wat een
verspilling scheelt dat!’ – Wouter Bos, voormalig voorzitter
Raad van Bestuur vu medisch centrum

Erasmus mc. Verder verzorgt
hij trainingen over leiderschap,
verandermanagement en lean
denken en werken.
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REMCO BOER

DE WEG NAAR
SUCCES VAN EEN
AMSTERDAMSE
START-UP

REMCO BOER is historicus
en belandde bij toeval in de
financiële wereld. Hij werkte bij
verschillende banken voor hij
bij Mollie aantrad als directeur
Compliance & Risk. Al snel
breidde zijn rol zich uit en werd
hij mede-eigenaar van het
bedrijf, dat hij eind 2019 verliet.

Met een druk op de knop kunnen we betalen voor alles wat op
internet te koop is. Dit hebben we te danken aan kleine bedrijven,
die het allemaal net even iets anders doen dan de traditionele
spelers. Zo’n bedrijf is Mollie, dat er met een slim product voor
zorgt dat consumenten op internet sneller kunnen betalen en
webshops gemakkelijker online kunnen ondernemen. Wie erop let
ziet in zijn bankoverzicht dan ook regelmatig ‘via Mollie’ staan.
In Via Mollie kijkt Remco Boer terug op zijn tijd als directeur en
aandeelhouder bij Mollie. Hij vertelt over de drijvende kracht achter
de razendsnelle groei, en de belangrijkste beslissingen die Mollie
van een kleine startup omvormden tot een internationale speler
van belang. Saai was het nooit – zo werd hij eens door de Italiaanse
politie van zijn hotelbed gelicht in verband met de transacties van
een verdachte webshop.
Kritisch en eerlijk reflecteert Boer op de zoektocht naar de juiste
productfit, de moeizame internationale uitbreiding en de wrijving tussen hem en de impulsieve oprichter. Via Mollie geeft een fascinerend
kijkje achter de schermen van een echte Nederlandse fintech-pionier.

• De onstuimige groei van een online betaalbedrijf

PAPERBACK 224 BLZ.
CA. € 25,00 E-BOOK CA. € 14,99
16

FORMAAT 13,5 X 21 CM
OMSLAG BURO BLIKGOED

ISBN 978 90 470 1391 4 NUR 780, 801
VERSCHIJNT IN APRIL 2021
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Met deze klassieker maak je indruk
in je nieuwe baan

PAPERBACK 304 BLZ.
CA. € 24,99 E-BOOK CA. € 14,99
GEÏLLUSTREERD
FORMAAT 15 X 23 CM
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OMSLAG ADEPT VORMGEVING
OORSPRONKELIJKE TITEL THE FIRST 90 DAYS
(HARVARD BUSINESS REVIEW PRESS)
VERTALING VITATAAL

ISBN 978 90 470 1503 1
NUR 770, 801, 808
VERSCHIJNT IN FEBRUARI 2021

Een nieuwe baan, een promotie tot leidinggevende of een nieuw
project – in alle gevallen komt er veel op je af. Michael D. Watkins
biedt je bewezen methodes en tools om in negentig dagen een
vliegende start te maken en een blijvende indruk achter te laten.
In deze klassieker lees je hoe je met een goede voorbereiding je
snel inwerkt, hoe je early wins scoort, bouwt aan een sterk team
en samenwerkingen aangaat. Bovenal leer je hoe je jezelf blijft
ontwikkelen en je team helpt groeien. Elk hoofdstuk biedt checklists,
tools en zelftests om de theorie direct in de praktijk te brengen. Met
deze gids in handen weet je de transitie in je nieuwe rol of baan met
succes te volbrengen.

MICHAEL D. WATKINS is dé

‘De bijbel voor onboarding.’ – The Economist

internationale expert op het

‘Zijn ervaring en onderzoek hebben al velen geholpen

gebied van leiderschaps

hun nieuwe positie met flair te bekleden.’ – Forbes

transities en medeoprichter
van Genesis Advisers, een

‘Helder en direct bruikbaar.’ – lezersrecensie op bol.com

leiderschapsbureau dat
Fortune 500-bedrijven
helpt bij onboarding en
bedrijfstransformaties.

• Een van de 100 Leiderschap & Succes-boeken die je gelezen
moet hebben volgens Amazon
• Al ruim 1,5 miljoen exemplaren verkocht
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De laatste jaren neemt het aantal zzp’ers, freelancers en zelfstandig
ondernemers explosief toe. Soms noodgedwongen, maar net
zo vaak heel bewust, want het leven als zelfstandige heeft veel
aantrekkelijke kanten: je bent eigen baas, deelt zelf je uren in en
bouwt aan je eigen onderneming.
Toch kan het ‘solo’-bestaan soms best eenzaam voelen. Niet
alleen omdat je letterlijk alleen zit, maar ook omdat je in je eentje
beslissingen moet nemen over allerlei zaken waar je in loondienst
nooit mee bezig hoefde te zijn. Hoe richt je bijvoorbeeld je werkplek
in? Hoe kom je aan voldoende opdrachten of zorg je juist dat je niet
te veel uren maakt? Hoe bepaal je je honorarium? Hoe zorg je voor
focus en concentratie? Hoe bouw je aan je netwerk?

Foto: © Steven Joyce

Rebecca Seal werkt al jaren als freelancer en deelt in dit boek de
lessen die ze zelf met vallen en opstaan leerde, onderbouwd met
de recentste inzichten uit de psychologie, economie en sociale
wetenschappen. Of je nu net begint als zzp’er of al jaren bezig bent,
met Solo krijg je meer overzicht, ervaar je minder stress en haal je
meer plezier uit je zelfstandige bestaan.

REBECCA SEAL is een Britse
journalist, tv-presentator en
auteur. Ze schreef onder meer
voor The Financial Times, The
Guardian, Glamour, Red en The
Observer. Ook schreef ze een
aantal kookboeken en is ze een
van de presentatoren van het
kookprogramma Sunday Brunch
op Channel 4.
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Lezers over Solo:
‘Ik ben al tien jaar zzp’er en dit is verreweg het beste
boek dat ik over dit onderwerp heb gelezen.’
‘Wat een fijn en nuttig boek, zeker in deze tijd!’
‘Het heeft nu al veel invloed op mijn werk en mijn
privéleven. Een belangrijk boek voor iedereen die
thuiswerkt.’

Dé gids voor zzp’ers, freelancers
en zelfstandig ondernemers

SOLO
REBECCA SEAL

W E R K E N A L S Z E L F S TA N D I G E
( Z O N D E R G E K T E WO R D E N )

PAPERBACK 256 BLZ.
CA. € 21,99 E-BOOK CA. € 14,99
FORMAAT 13,5 X 21 CM

OORSPRONKELIJKE TITEL SOLO
(SOUVENIR PRESS)
VERTALING MIJKE HADEWEY VAN LEERSUM
OMSLAG TIJS KOELEMEIJER

ISBN 978 90 470 1401 0
NUR 780, 770
VERSCHIJNT IN APRIL 2021
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Het Vakantieboek voor professionals en managers wordt samengesteld
uit de beste boeken en artikelen die het afgelopen jaar onder de
aandacht kwamen van de redactie van Uitgeverij Business Contact,
aangevuld met samenvattingen van boeken waar je als professional
wel iets van gelezen móét hebben. Of je nu naar het buitenland
gaat of vakantie viert in eigen land, met dit boek in de hand kun je
bijlezen, ontspannen, reflecteren en opladen.
Lees over trends in managementland, laat je verrassen door handige
technieken om werk en privé slimmer te organiseren en leer van
de nieuwste inzichten uit de wetenschap. Met tests, columns,
inspirerende quotes én doedingen, want het is per slot van rekening
een vakantieboek.

‘Neem dit boek mee op vakantie en ik ben ervan over
tuigd dat het van hand tot hand zal gaan. Een aanrader
voor iedereen die weer even up-to-date wil zijn en vooral
het vakantiegevoel de boventoon wil laten voeren.’
– Ineke Smits, Managementboek.nl
‘Het Vakantieboek voor professionals en managers
verdient zeker een plekje in je koffer.’
– WorkJuice.nl

PAPERBACK 160 BLZ.
CA. € 15,00 GEÏLLUSTREERD
22

FORMAAT 17 X 24 CM
OMSLAG ADEPT VORMGEVING

ISBN 978 90 470 1516 1 NUR 400, 801
VERSCHIJNT IN MEI 2021

In de Inspiratiekalender 2022 vind je de beste inzichten, mooiste
wijsheden, opmerkelijkste wetenswaardigheden, tips en praktische
oefeningen van wetenschappers, psychologen en andere bekende
denkers en doeners. Hoe kun je bijvoorbeeld doelbewuster leven?
Wat kun je het beste doen met al die uiteenlopende meningen?
Hoe maak je het meeste van je tijd in een wereld vol afeiding? En,
hoe zorg je goed voor jezelf als je thuiswerkt?
Dwaal door de 365 pagina’s van de Inspiratiekalender en kom
erachter wat een vleugje inspiratie kan doen, elke dag weer.

‘De kunst is te leren leven op de grens van het onbekende
en aan de rand van het mysterie.’ – Arita Baaijens,
ontdekkingsreiziger
‘Leiderschap gaat over empathie. Het gaat om de gave
om je tot mensen te verhouden en je met ze verbonden
te voelen met het doel hun levens te inspireren en te
versterken.’ – Oprah Winfrey

SCHEURKALENDER 368 BLZ.
CA. € 14,99 GEÏLLUSTREERD

FORMAAT 13 X 18 CM
OMSLAG ADEPT VORMGEVING

ISBN 978 90 470 1513 0 NUR 014
VERSCHIJNT IN AUGUSTUS 2021
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PRINCIPES
VOOR SUCCES
RAY DALIO

Miljoenen lieten zich door de 600 pagina’s tellende bestseller
Principes van Ray Dalio inspireren, maar hij wilde ook graag dat
zijn kleinkinderen het konden lezen. Daarom ving hij de essentie
van dat boek in een andere vorm: een beeldend avonturenverhaal,
geschikt voor alle leeftijden.
In Principes voor succes presenteert Dalio de sleutel tot de levensprincipes die ten grondslag liggen aan zijn succes. Hij leert je hoe
je doelen stelt, van je fouten leert en met anderen samenwerkt om
buitengewone resultaten te boeken. Dit volledig geillustreerde boek
gidst je naar jouw persoonlijke principes en helpt je het leven te
leven dat jij graag wilt.

RAY DALIO is een van de
grootste investeerders en
ondernemers van onze tijd. Hij
stond in de Time 100-lijst van

‘Zo rijk aan wijsheid.’ – Arianna Huffington
‘Principes heeft mijn leiderschap compleet veranderd.’
– Reed Hastings

de invloedrijkste mensen ter
wereld en de Forbes 100-lijst
van de rijkste mensen ter
wereld.

GEBONDEN 160 BLZ.
CA. € 22,50 E-BOOK CA. € 14,99
GEÏLLUSTREERD
FORMAAT 25 X 21,5 CM

• Gebaseerd op de bestseller waarvan al meer dan
2 miljoen exemplaren zijn verkocht

OMSLAG ZENO
OORSPRONKELIJKE TITEL PRINCIPLES
FOR SUCCESS
(SIMON & SCHUSTER)

VERTALING WYBRAND SCHEFFER
ISBN 978 90 470 1505 5
NUR 770, 366, 780
VERSCHIJNT IN FEBRUARI 2021
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Leidinggeven aan techexperts is een vak apart. Vaak gaan ze volledig
op in hun eigen specialistische vakgebied en beschikken ze over
veel meer inhoudelijke kennis dan de leidinggevende zelf. Het liefst
opereren ze autonoom en hebben ze hun eigen unieke blik op
bedrijfstargets of projectdoelen. Hoe zorg je er als leidinggevende
voor dat deze talentvolle mensen niet op een eilandje komen te
zitten, maar wel voldoende gehoord worden en met plezier een
belangrijke bijdrage aan het bedrijfssucces leveren?

ERIC KUISCH is wiskundige
en heeft van jongs af aan een
passie voor de bijzondere
wereld van technologie. In
zijn loopbaan heeft hij deze
affiniteit kunnen toepassen
in managementrollen bij kpn,
Vodafone en Eurofiber, waar
(technologische) innovatie

Eric Kuisch werkte jarenlang in leidinggevende functies, onder meer
als cto voor Vodafone. Hij ontdekte met vallen en opstaan hoe je
het beste uit je team van briljante experts haalt en hoe je een brug
kunt bouwen tussen hen en andere afdelingen. Een belangrijke rol
is hierbij weggelegd voor de enorm gedreven uitblinkers in je team,
die Kuisch liefdevol de paradijsvogels noemt.
Uit al zijn ervaring distilleerde hij zeven leiderschapslessen die iedere
leidinggevende in een kennisbedrijf ter harte zou moeten nemen.
Want wat je experts te bieden hebben is te cruciaal om niet optimaal
te benutten.

en transformatie belangrijke
thema’s zijn.

PAPERBACK 128 BLZ.
CA. € 20,00 E-BOOK CA. € 14,99
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•	
Met voorwoord van trendwatcher
en ondernemer Vincent Everts

FORMAAT 13,5 X 21 CM
OMSLAG ADEPT VORMGEVING

ISBN 978 90 470 1490 4 NUR 801, 808
VERSCHIJNT IN FEBRUARI 2021
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PAPERBACK 224 BLZ.
CA. € 24,99 E-BOOK CA. € 14,99
28

FORMAAT 13,5 X 21 CM
OMSLAG ADEPT VORMGEVING

ISBN 978 90 470 1490 4 NUR 801, 802
VERSCHIJNT IN MEI 2021

Organisaties zijn voortdurend bezig met hoe het beter kan. Maar
zelfs wanneer ze heel doelbewust kiezen wat ze aan gaan pakken,
valt het effect van alle verbeterinspanningen in de praktijk regel
matig tegen.
Ondernemend adviseur Sylvia Vrugt kwam tot de ontdekking dat dit
komt doordat veel organisaties het grotere geheel van hun bedrijf
uit het oog verliezen. Ze stippelen een koers uit die onvoldoende
past bij het dna van de organisatie, waardoor de nieuwe plannen
niet van de grond komen.
Vrugt geeft je handvatten om de koers en het karakter van je
organisatie tot één consistent geheel te smeden. Ze toont aan de
hand van vele voorbeelden uit de praktijk aan wat een enorme
boost het geeft als dit lukt. Met behulp van haar model van acht
samenhangende kwaliteiten komen organisaties in een blijvende,
positieve flow en worden ze sterk, wendbaar en betekenisvol voor
alle betrokkenen. Succes en plezier gaan dan hand in hand.

SYLVIA VRUGT is van oorsprong
marketeer in de klassieke bete
kenis; hoe kun je de klant het
beste helpen zodat voor beide
partijen een win-winsituatie
ontstaat. Ze is eigenaar en
medeoprichter van advies

‘Boordevol praktische voorbeelden van bijzondere
mensen en organisaties. Ik raad haar boek van harte
aan!’ – Arnold Steenbeek, directeur Heart Selling en schrijver
van meerdere salesboeken
‘Lees dit boek om jezelf en je organisatie te verbeteren.’
– Huub Stammes, algemeen directeur Judo Bond Nederland

bureau Seizoen Vijf.
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Het vliegwieleffect is een verdieping van een van de krachtige
elementen uit de wereldwijde bestseller Good to Great. Daarin
beschrijft Jim Collins dat succesvolle bedrijven een reeks van
essentiële stappen nemen die samen aanvoelen als een groot, zwaar
vliegwiel. Het kost grote moeite om het draaiend te krijgen, maar als
je volhoudt gaat het telkens een beetje sneller draaien en creëer je
momentum. Dat is het moment van de doorbraak naar succes.

JIM COLLINS was docent aan
de Stanford Graduate School
of Business en is auteur van
verschillende bestsellers,
waaronder het wereldwijde

Dit boek beschrijft aan de hand van casussen en theorie welke stap
pen ervoor zorgen dat je het vliegwiel van jouw organisatie herkent.
Ook ontdek je welke elementen het sneller doen draaien en hoe je
het draaiend houdt in verschuivende markten. Het vliegwieleffect is
onafhankelijk te lezen – met dit boek maak je een vliegende start.
Door Good to Great ernaast te lezen til je het naar een nog hoger
niveau.

‘Een van de grootste nog levende managementdenkers.’
– Forbes

succes Good to Great. Dat
boek wordt in bijna alle
managementliteratuur aan
gehaald als een van de meest
grondige, inzichtelijke en
vernieuwende studies van de
afgelopen decennia.
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• M
 eer dan 75.000 exemplaren van Good to Great
verkocht in Nederland en België

PAPERBACK MET FLAPPEN 96 BLZ.
CA. € 17,99 E-BOOK CA. € 12,99
GEÏLLUSTREERD
FORMAAT 13,5 X 21 CM

OMSLAG ADEPT VORMGEVING
OORSPRONKELIJKE TITEL TURNING
THE FLYWHEEL (HARPER COLLINS)
VERTALING LEONTINE BRANDT CORSTIUS

ISBN 978 90 470 1494 2
NUR 801, 780
VERSCHIJNT IN FEBRUARI 2021
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Luxe cadeau-editie van inspirerende klassieker

SIMON SINEK

Begin met het Waarom
HOE GOEDE LEIDERS INSPIREREN TOT ACTIE
Simon Sinek laat in Begin met het Waarom zien dat wie
zich richt op het Waarom succesvoller, invloedrijker en
innovatiever is. Alle grote, inspirerende leiders hebben één
ding met elkaar gemeen: ze weten dondersgoed waarom
ze doen wat ze doen. Met vele praktijkvoorbeelden
helpt Sinek je om het Waarom weer centraal te stellen,
en zo beter en authentieker leiding te geven. Want zij
die handelen vanuit hun Waarom manipuleren niet; ze
inspireren. En mensen volgen hen niet omdat het moet,
maar uit vrije wil.
Deze must-read heeft wereldwijd al miljoenen lezers
geholpen om ingesleten denkpatronen los te laten en
zich met succes te richten op wat er echt toe doet.

Lezers over Begin met het Waarom:
‘Dit boek geeft je de intellectuele steun om
je gevoel te onderbouwen. Weg met de angst,
vooruit met de hoop.’
‘Als je eenmaal Sinek hebt gelezen, laat het
je nooit meer los!’
‘Een van de grote denkers van deze tijd!’

LINNEN BAND MET BANDSTEMPEL 256 BLZ.
CA. €24,99
FORMAAT 13,5 X 21 CM
OORSPRONKELIJKE TITEL
START WITH WHY (PORTFOLIO)
VERTALING VANJA WALSMIT
OMSLAG SANDER PINKSE
ISBN 978 90 470 1518 5
NUR 808, 740, 801
VERSCHIJNT IN FEBRUARI 2021
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‘Het kan je helpen je mindset zo te veranderen,
zodat jij de persoon kunt worden die je graag
wilt worden.’

Antropoloog en bestsellerauteur SIMON SINEK is een
rasoptimist en visionair denker die leiders en organisaties helpt mensen te inspireren. Zijn ted-lezing is met
38 miljoen kijkers een van de best bekeken talks ooit.

MIDPRICE

#1 new york times-bestseller
‘Dit boek verandert niet alleen je kijk op vreemden, maar ook
op jezelf, het nieuws – de wereld.’ – Oprah Winfrey

Malcolm

GLADWELL
Praten met
vreemden

Praten met vreemden is een intellectueel avontuur waarin
Malcolm Gladwell ons meeneemt op een reis langs
moeizame ontmoetingen, misverstanden en fatale
vooroordelen. Zo leert hij ons steeds iets meer over de
ander – maar vooral ook over onszelf. Een meeslepende
gids voor moeilijke tijden.

‘Dit boek verandert niet alleen je kijk op vreemden, maar ook op jezelf, het nieuws – de wereld.’
– Oprah Winfrey

Wat we moeten weten over de
mensen die we niet kennen

‘Gladwell sleept je mee in een spannend verhaal.
(…) Een lekker leesboek.’ – de Volkskrant
‘Een fascinerende studie over lichtgelovigheid
en de sociale noodzaak om vreemden te vertrouwen.’ – The Guardian

• #1 New York Times-bestseller
• Gladwells bijdrage aan Black Lives Matter
PAPERBACK 336 BLZ.
CA. € 15,00
FORMAAT 13,5 X 21 CM
OORSPRONKELIJKE TITEL TALKING
TO STRANGERS (LITTLE, BROWN)
VERTALING ROBERT NEUGARTEN
OMSLAG BURO BLIKGOED
ISBN 978 90 470 1517 8 NUR 320, 730
VERSCHIJNT IN MAART 2021

MALCOLM GLADWELL is journalist bij The New Yorker en
maker van de populaire podcast Revisionist History. Van
hem verschenen onder andere Uitblinkers, Het beslissende
moment en Intuïtie.
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• P
 erfect cadeauboek in mooie gebonden
uitvoering
• Steuntje in de rug in uitdagende tijden
GEBONDEN, 160 BLZ. | € 17,50 | ISBN 978 90 470 1417 1

START@BUSINESSCONTACT.NL | WWW.BUSINESSCONTACT.NL
FACEBOOK.COM/
BUSINESSBOEK

TWITTER
@BUSINESSBOEK

INSTAGRAM
@BUSINESS_CONTACT

FACEBOOK.COM/
VBKBELGIE

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.

Lithografie Bert van der Horst, bfc

Vormgeving brochure Loudmouth
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