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EEN GREEP UIT DE VELE MOOIE
LEZERSRECENSIES:
‘Wat een heerlijk positief boek. Juist het
gevoel dat je er niet alleen voor staat
en dat andere vrouwen met dezelfde
situaties worstelen gaf me moed en
vertrouwen in de toekomst. Het bevat
oefeningen om
inzicht te krijgen
hoe het met jouw
balans staat, zodat
ik nu weet waar ik
aan kan werken.’
– Laura
‘Een uniek boek dat
door de combinatie
van persoonlijke
verhalen en
goede analyses
inzicht geeft. Maar
bovenal positief
en pragmatisch
voor alle moeders
die streven naar
geluk in werk en
moederschap, en
daar af en toe een
steuntje in de rug bij
kunnen gebruiken.’
– Dewi

‘Eindelijk eens een positieve
uiteenzetting van de combinatie
moederschap en werk. Het boek leert
je op een andere, verfrissende manier
kijken naar tegenslagen. Hier word je
als moeder alleen
maar blij van, met
als resultaat het
krachtige gevoel van
Mom You Can!’
– Nienke
‘Inspirerend,
herkenbaar, met veel
momenten om even
stil te staan bij je
eigen leven. Een dikke
vette aanrader!’
– Marlies
‘Elsbeth heeft een
eerlijke, open en
humoristische kijk op
het leven als moeder.
Herkenbaarheid met
een ﬂinke glimlach op
mijn gezicht.’
– Sanne
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Elsbeth Teeling
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NEIL PASRICHA

Heb jij ook geen olifantenhuid?

Jij bent awesome
VIND JE VEERKRACHT EN LEEF DOELBEWUST

Foto: © Leia Vita

We leven in een wereld waarin bijna alles mogelijk en maakbaar
lijkt te zijn. Niets staat een succesvol en gelukkig leven in de weg.
Maar hierdoor leggen we de lat dus hoog voor onszelf, ervaren we
keuzestress, en staan we onder alsmaar groeiende druk. We gaan er
tegenaan, maar hebben last van faalangst en kunnen geen tegenslag
verdragen. We lijken wel van porselein. We buigen niet, we breken.
Kijk maar naar hoeveel mensen stress- en burn-outklachten ervaren.
Tijd om het tij te keren. Volgens Pasricha, die eerder succesvolle
boeken over dankbaarheid en geluk schreef, moeten we veerkrachtiger
worden. Hij is heel open over zijn tegenslagen en geeft een simpele en
onderbouwde aanpak om weer op te krabbelen en op koers te blijven.
Leer omgaan met tegenslag, bouw aan een positief zelfbeeld en word
je beste, onbreekbare en krachtige awesome zelf!
Dit boek is er om ons eraan te herinneren dat elk probleem een kans
biedt, dat elke doodlopende straat toch een verborgen deur heeft en
dat elke terugslag uiteindelijk een stap vooruit is.
Trouwens… Dit boek is er ook om je eraan te herinneren dat jij
awesome bent.

‘Heb jij ook geen olifantenhuid? Wat je dan nodig hebt is
veerkracht. Laat dit stevig onderbouwde boek jouw gids zijn.’
– Susan Cain, auteur van Stil
‘Een geniaal boek: genereus, oprecht en zuiver. Neil zal je
helpen je leven te veranderen.’ – Seth Godin
PAPERBACK 224 BLZ. CA. € 20,00
FORMAAT 13,5 X 21 CM
OORSPRONKELIJKE TITEL YOU ARE
AWESOME (SIMON & SCHUSTER)
VERTALING KOEN BOELENS
OMSLAG ADEPT VORMGEVING
ISBN 978 90 470 1433 1 NUR 770
E-BOOK CA. € 12,99
VERSCHIJNT IN AUGUSTUS 2020
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NEIL PASRICHA is New York Times-bestsellerauteur van vijf boeken,
awardwinnende podcastpresentator en veelgevraagd spreker voor
onder meer ted, sXsw en Google.
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De wereldwijde bestseller over leiderschap
in extreme omstandigheden

JOCKO WILLINK & LEIF BABIN
Extreem eigenaarschap
HOE NAVY SEALS LEIDEN EN WINNEN
Irak, 2006. De Navy seal-taskforce van Jocko Willink en Leif Babin
staat voor een mission impossible: Ramadi veiligstellen, een stad
die al min of meer als verloren wordt beschouwd. Onder extreme
druk weten ze hun team naar de overwinning te leiden – en dat is
grotendeels te danken aan een teamcultuur van eigenaarschap en
discipline. Leiderschap, op ieder niveau, blijkt de doorslaggevende
factor voor het succes van het team.

•	
Wereldwijd bijna 2 miljoen
exemplaren verkocht
•	
Verschenen in 23 landen
•	
#1 New York Timesbestseller
•	
#1 Wall Street Journalbestseller

PAPERBACK 384 BLZ. CA. € 24,99
FORMAAT 15 X 23 CM
OORSPRONKELIJKE TITEL EXTREME
OWNERSHIP (ST. MARTIN’S PRESS)
VERTALING ROBERT VERNOOY
OMSLAG ADEPT VORMGEVING
ISBN 978 90 470 1429 4 NUR 801
E-BOOK CA. € 14,99
VERSCHIJNT IN SEPTEMBER 2020
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In dit boek vertalen Willink en Babin de krachtige leiderschapslessen
van het slagveld naar heldere principes die toegepast kunnen worden
in ieder team en elke organisatie. Zo moet je eerst verantwoordelijkheid
nemen voor je eigen acties voordat je anderen verantwoordelijk kunt
houden, en is discipline de basis voor vrijheid. De auteurs delen niet
alleen hun eigen oorlogservaringen, maar ook praktijkverhalen van
de bedrijven die ze na hun militaire loopbaan gingen coachen. Met
dit meeslepende boek kun je direct aan de slag met de principes van
extreem eigenaarschap.

‘Een van de beste boeken over leiderschap die ik ooit gelezen
heb.’ – Marc Andreessen, ondernemer en investeerder
‘Dit boek heeft enorme impact en maakt van iedereen een
betere leider.’ – Amy Brandt-Schumacher, ondernemer,
bestuurder en filantroop

JOCKO WILLINK en LEIF BABIN dienden respectievelijk twintig
en negen jaar bij de Navy seals en leidden daarna andere sealofficieren op. Na hun militaire carrière startten Willink en Babin
hun bedrijf Echelon Front, dat hun leiderschapsprincipes leert aan
bedrijven en organisaties. Jocko Willink maakt daarnaast de Jocko
Podcast, een van de meest beluisterde businesspodcasts op iTunes.
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ELSKE DOETS
Bloei
EEN NIEUW SCENARIO VOOR GROEI
De westerse mens lijkt op weg om te ‘splijten’. Volop genietend van
luxe en welvaart aan de ene kant, bezorgd over natuur en klimaat
aan de andere kant. Ondertussen drukken economen, bedrijven
en politici ons terug in het veilige mantra van de voorbije eeuw:
economische groei. Hoe raken we uit deze neerwaartse spiraal?
Ook ondernemer en Zakenvrouw van het Jaar 2017 Elske Doets
ervaart die hedendaagse gespletenheid. Maar gelukkig ziet ze in
haar Young Lady Business Academy een inspirerende generatie
jonge vrouwen opstaan die voorbij oude tegenstellingen opereert
en zakelijke ambities wél weet te verenigen met maatschappelijk
bewustzijn. Zij starten ondernemingen waar welzijn het wint van
financiële inhaligheid en de planeet voorrang krijgt boven ego. Waar
bloei boven groei gaat.
In Bloei verweeft Elske haar kijk op het hedendaagse zakenleven
met de inspirerende verhalen van de Young Ladies. Als we maar een
beetje van hun eigenzinnigheid en idealisme overnemen, lukt het
ons die wurgende tweespalt achter ons te laten. ‘Ook mij hebben ze
verleid uit mijn bubbel te komen en mijn onderneming te zien als
een speler in de samenleving in plaats van een geldmachine.’

‘Elske Doets is zo aanstekelijk in haar missie.’ – de Volkskrant

PAPERBACK MET FLAPPEN 192 BLZ.
CA. € 19,99
FORMAAT 12,5 X 20 CM
OMSLAG ADEPT VORMGEVING
ISBN 978 90 470 1396 9 NUR 801
E-BOOK CA. € 14,99
VERSCHIJNT IN JUNI 2020
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ELSKE DOETS is zakenvrouw, spreker, schrijver, inspirator, meester
in de rechten en ondernemer. In 2017 werd haar ondernemerschap
bekroond met de titel Zakenvrouw van het Jaar. In datzelfde jaar
richtte Elske de Young Lady Business Academy op, waarmee ze zich
inzet voor kansengelijkheid voor vrouwen. In 2018 debuteerde ze
met Het lef om gelukkig te zijn.
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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 oplossing en maakte daar haar werk van. Haar bewezen negen stappen-methode 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
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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: © Cristopher L. Santos

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

Voor positieve relaties en sterke organisaties

Bescheiden vragen
DE KUNST VAN VRAGEN
IN PLAATS VAN OPDRAGEN
Bescheiden vragen is een simpele en effectieve techniek om meer
positieve relaties te bouwen, vooral tussen mensen met statusverschil.
Een echte leider geeft mensen de ruimte zelf te denken door vragen
te stellen, in plaats van aan te geven hoe het moet. Dat is best lastig:
iedereen vindt het fijn om te laten zien wat hij weet, en van een leider
wordt bovendien verwacht dat hij de antwoorden heeft. Maar je kunt
onmogelijk de antwoorden hebben als je niet meer dagelijks met je
handen in de klei staat en je kunt ook niet alles zelf doen.
Creëer een cultuur waarin vragen vrijstaat; waarin ideeën vrij geopperd
worden, waarin bazen die het mis hebben tegengesproken worden,
waarin misstanden aan de kaak gesteld worden.
Dit boek is een kleinood. Het is vol compassie en wijsheid van een van
de meest ervaren denkers in organisatiekunde, carrièreontwikkeling en
organisatiepsychologie.

‘Een onmisbare handleiding, om wegwijs te worden in de vaak
zo ingewikkelde menselijke omgang. Onder het eenvoudige
en heldere taalgebruik gaat een rijkdom aan wijsheid en
praktische ideeën schuil.’ – Irvin Yalom
‘Een meesterlijke benadering van een essentiële menselijke
vaardigheid die helaas niet vaak genoeg wordt ingezet.’
– John Van Maanen

GEBONDEN 144 BLZ. CA. € 15,99
FORMAAT 13,5 X 21 CM
OORSPRONKELIJKE TITEL HUMBLE
INQUIRY (BERRETT-KOEHLER)
VERTALING MARTHE C. PHILIPSE
OMSLAG ADEPT VORMGEVING
ISBN 978 90 470 1431 7 NUR 808, 770
E-BOOK CA. € 9,99
VERSCHIJNT IN JUNI 2020
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‘De ingetogen wijsheid van een expert, voorzien van levendige
persoonlijke voorbeelden. Inzichtelijk en toegankelijk geschre
ven; het dwong mij naar mijn eigen gedrag in relaties te kijken,
zowel op het werk als thuis.’ – Charles Handy
EDGAR H. SCHEIN (1928) is een legende in
organisatiekunde en cultuurverandering, en
emeritus professor aan de mit. Hij schreef

verschillende standaardwerken, waaronder
Organizational Culture and Leadership.
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UITGEVERIJ BUSINESS CONTACT
INTRODUCEERT NIEUWE SERIE
1.

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.

3.

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.

12

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.
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NEIL
SELIGMAN

Bewust leiderschap
ONTSLUIT JE POTENTIEEL. INSPIREER ANDEREN

ADAM FERNER &
DARREN CHETTY

Constructieve onenigheid

POSITIEF VAN MENING VERSCHILLEN IN EEN VERDEELDE WERELD

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?

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.

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.

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

•	Ontdek wat het betekent om een werkelijk bewust leider
te zijn.
•	Voel het transformerende effect van diepere zelfkennis.

•	Onderzoek de talrijke manieren waarop we met anderen
in gesprek kunnen gaan.

•	Gebruik mindfulnesstechnieken om je houding en
aanwezigheid te ontwikkelen.

•	Vind uit hoe je een positieve en zinvolle discussie voert.

•	Breng je ambitie in lijn met je waarden, doel en identiteit.

•	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 CONSCIOUS
LEADERSHIP (WHITE LION PUBLISHING)
VERTALING JONAS DE VRIES
OMSLAG ZENO
ISBN 978 90 470 1421 8 NUR 801, 808
VERSCHIJNT IN SEPTEMBER 2020
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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.

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.
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MAARTJE WOLFF &
FENNANDE VAN DER MEULEN
Het Happy Office manifest

DE VIER PIJLERS VAN EEN POSITIEVE WERKCULTUUR

HET HAPPY
OFFICE MANIFEST
De vier pijlers voor een
positieve werkcultuur

MAARTJE WOLFF &
FENNANDE VAN DER MEULEN

We brengen gedurende ons hele leven gemiddeld zo’n 85.000 uur
door op ons werk. Dat is meer dan dertig procent van ons leven. Toch
is voor veel mensen gelukkig zijn op het werk geen vanzelfsprekendheid. Jammer, want werkgeluk maakt ons gezonder, succesvoller,
productiever, innovatiever en creatiever. Tijd dus om werkgeluk wereldwijd op de agenda te zetten. En nee, dat gaat niet over ballenbakken,
slingers en gemaakt blij zijn. Werkgeluk gaat over het hebben van een
baan waarin we betekenis, voldoening, verbinding en plezier ervaren.
Waarin we ons veilig voelen, goed samenwerken en resultaten behalen
die ertoe doen.
Met Het Happy Office Manifest creëer je stap voor stap een positieve
werkcultuur, gebaseerd op een stevig wetenschappelijk kader. De
auteurs wisselen de theorie af met voorbeelden uit hun eigen praktijk,
succesverhalen, oefeningen en tips. Dat maakt het onderwerp lekker
concreet en biedt denkers en doeners het nodige om aan de slag te
gaan met het bouwen aan meer werkgeluk in hun organisatie.

PAPERBACK 192 BLZ. CA. € 22,50
FORMAAT 13,5 X 21 CM
OMSLAG BIJ BARBARA
ISBN 978 90 470 1390 7 NUR 801, 808
E-BOOK CA. € 14,99
VERSCHIJNT IN SEPTEMBER 2020
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MAARTJE WOLFF en FENNANDE VAN DER MEULEN zijn de
oprichters van de Week van het Werkgeluk. Ze hebben naast een
academische achtergrond in management en communicatie allebei
het programma Rendement van Geluk gevolgd aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam. Daarna deden zij de opleidingen teamcoach
bij de Gelukkig Werken Academy en Chief Happiness Officer bij de
Woohoo Academy.

Foto: © Fjodor Buis

•	21-27 september 2020 is de Week van het Werkgeluk
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RENS VAN DER VORST

Waarom zie ik alleen
lelijke vrouwen op Tinder?
EN DE ANDERE 99 BELANGRIJKSTE
TECHNOLOGISCHE VRAGEN VAN DEZE TIJD
We leven in een wereld vol digitale technologie. Selfies. Big data.
Sociale media. Emoji. Netflix. Slimme barbies. Bitcoins. Kunstmatige
intelligentie. Biotechnologie. Algoritmes. Spotify. Smartphones.
Zelfrijdende auto’s. Dickpics. Robots. En dat is slechts een niet geheel
willekeurige selectie.
Zo’n wereld leidt tot allerlei nieuwe vragen. Zoals: Waarom zie
ik alleen lelijke vrouwen op Tinder? Waarom wil je winnen van
je navigatiesysteem? Waarom lijken je selfies niet op jou? Word
je bespioneerd door je slimme stofzuiger? Waarom helpen de
aanbevelingen van Netflix niet écht? Waarom wordt je leven niet
beter van Buienradar?

Foto: © Fjodor Buis

Rens van der Vorst geeft antwoord op deze belangrijke vragen.
Hilarisch, soms kort door de bocht, soms genuanceerd, soms
absurd, soms confronterend, maar altijd vol nieuwe inzichten over
de rol van technologie in ons leven.

PAPERBACK MET FLAPPEN 208 BLZ.
CA. € 17,50
FORMAAT 12,5 X 20 CM
OMSLAG ADEPT VORMGEVING
ISBN 978 90 470 1389 1
NUR 740, 770, 811
E-BOOK CA. € 9,99
VERSCHIJNT IN JUNI 2020
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RENS VAN DER VORST (1971) is technofilosoof bij Fontys Hoge
scholen. Hij runt het platform technofilosofie.com en doet onderzoek
naar manieren om mensen na te laten denken over hun relatie met
technologie. Daarnaast vertelt hij overal vermakelijke maar belangrijke
verhalen over een wereld vol technologie en onze plaats daarin. Eerder
schreef hij Appen is het nieuwe roken.
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ERLING KAGGE
Filosoﬁelessen voor avonturiers

Lessen voor een ondernemend
en betekenisvol leven

De Noor Erling Kagge was de eerste mens in de geschiedenis die te voet
de Noordpool, de Zuidpool en de top van de Mount Everest wist te bereiken. Deze expedities naar de uiteinden van onze wereld leerden hem
veel over de uiterste grenzen van menselijke volharding. In Filosoﬁelessen
voor avonturiers brengt hij de wijsheid en levenservaring samen die hij
opdeed tijdens zijn barre expedities en combineert deze met zijn ervaringen als ondernemer en inzichten uit de wereldfilosofie en wetenschap.

Foto: © Lars Petter Pettersen

Dit boek is een essentiële gids voor iedereen die van zijn leven een
betekenisvol avontuur wil maken. Het biedt zestien meditatieve en
praktische lessen – variërend van hoe je altijd een optimistische blik
houdt, gefocust blijft en het belang van op de juiste tijd opstaan leert
tot hoe je je op je gemak voelt in diepe eenzaamheid. Kagge deelt
met de lezer wat overleven onder extreme omstandigheden ons kan
leren over het leiden van een betekenisvol leven, en het bereiken van
onze persoonllijke doelen.

‘Erling Kagge transformeert en troost je. Een auteur voor de
lawaaiige tijd waarin we leven.’ – Alain de Botton, filosoof
en schrijver
‘Als ontdekkingsreiziger behoort Erling Kagge tot de top;
als schrijver is hij minstens zo getalenteerd.’– Sir Ranulph
Fiennes, ontdekkingsreiziger

GEBONDEN 160 BLZ. CA. € 17,50
FORMAAT 12 X 18 CM
OORSPRONKELIJKE TITEL ALT JEG IKKE
LÆRTE PÅ SKOLEN (KAGGE VERLAG)
VERTALING HANNEKE WIJTE
OMSLAG ZENO
ISBN 978 90 470 1417 1 NUR 730, 801
E-BOOK CA. € 12,99
VERSCHIJNT IN JUNI 2020
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ERLING KAGGE (1963) is een Noorse ontdekkingsreiziger, kunstverzamelaar en ondernemer die in zijn land ongekende populariteit
geniet. Hij woont in Oslo, waar hij een uitgeverij leidt. Eerder schreef
hij onder andere de boeken Stilte en Het plezier van wandelen, die in
vele talen vertaald werden.
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RINI VAN SOLINGEN

De bijenherder – herziene editie
LEIDINGGEVEN AAN ZELFSTURENDE TEAMS, HOE DOE JE DAT?

ROLAND VAN KRALINGEN
Make Dust or Eat Dust 2.0

MARKTLEIDERSCHAP IN EEN TIJDPERK VAN EXTREME VERANDERING

In De bijenherder laat Rini van Solingen zien hoe
organisaties en managers effectief kunnen werken
met zelfsturende teams. In een parabel vertelt
hij het verhaal van Mark, een leidinggevende bij
een grote supermarktketen die overschakelt op
zelforganisatie. Mark worstelt met de transitie,
maar krijgt goede raad uit onverwachte hoek.
Zijn opa vertelt over zijn eigen verandering van
schaapsherder tot imker en wat hij daarvan heeft
geleerd. De crux is te ‘ontmanagen’ en oude
gewoontes afleren. Dit boek vertelt je hoe.

Make Dust or Eat Dust 2.0 is een handzaam boekje
voor alle professionals die zich bezig houden
met het creëren van meerwaarde – ondernemers,
managers, ontwerpers, marketing-directeuren,
reclamemakers – en voor wie het cruciaal is om
continu een vinger aan de pols te houden bij wat er
in de maatschappij speelt.
Het vraagt om niet aflatende inspiratie, creativiteit
en doorzettingsvermogen om als groot of klein
bedrijf je merk goed in de markt te zetten en om
meerwaarde te creëren die relevant en duurzaam
is. Dit boek laat zien hoe je als bedrijf met jouw
merk en producten kunt inspelen op de turbulente
tijdgeest. Make Dust or Eat Dust 2.0 inspireert,
verrast, zet aan tot denken en stimuleert de
creativiteit.

• 10.000 exemplaren verkocht
• Met handige test en nieuw hoofdstuk
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RINI VAN SOLINGEN is spreker, auteur, cto bij Prowareness WeOn
en hoogleraar aan de tU Delft. Van Solingen schreef diverse andere
boeken over snelheid en wendbaarheid, waaronder Formule X, AGILE
en De kracht van Scrum.
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OMSLAG ADEPT VORMGEVING
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E-BOOK CA. € 9,99
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ROLAND VAN KRALINGEN is ondernemer, docent, oprichter van
diverse tbwa-agentschappen, commissaris bij Mirage Retail Group
en lid van raad van advies bij diverse ondernemingen in Nederland en
Azië. Hij is internationaal actief als marketingstrateeg en innovator.
Eerder schreef hij onder meer Frontrunners, Emotionele Innovatie en
Make Dust or Eat Dust 1.0.
23

Inspiratiekalender 2021
De Inspiratiekalender 2021 biedt een heel jaar lang
inzichten van klassieke en moderne inspirerende
denkers en doeners.
Er is in onze snelle levens vaak weinig tijd om lang
bij dingen stil te staan of om nog eens achterom
te kijken. Het is dus niet zo gek dat we in en naast
ons werk op zoek zijn naar rust om na te denken,
en naar manieren om meer verdieping van en
verbinding met ons gevoel te ervaren.

PIKETTY’S NIEUWE BOEK KAPITAAL EN IDEOLOGIE IN EEN HANDZAME SAMENVATTING

WOUTER VAN BERGEN
& MARTIN VISSER
De kleine Piketty 2
In 2014 brak de Franse econoom Thomas Piketty internationaal
door met zijn boek Kapitaal in de 21ste eeuw, een vernieuwende en
vlijmscherpe analyse van de groeiende economische en sociale
ongelijkheid in de moderne wereld. Zijn boek werd een wereldwijde
bestseller – ongekend voor een economisch-historisch werk van
achthonderd pagina’s.

Met behulp van deze kalender – met nieuwe
inzichten, tijdloze wijsheden, opmerkelijke
wetenswaardigheden, praktische oefeningen en
tips – stap je iedere dag voor een kort moment
uit de hectiek van alledag en kijk je even met een
frisse blik naar het leven.

Nu is Piketty terug met het nog dikkere Kapitaal en ideologie, waarin
hij de ideologische stromingen onderzoekt die ten grondslag lagen
aan die ongelijkheid. Piketty rekent af met het huidige fatalistische
denken en geeft de aanzet voor een nieuwe ideologie van gelijkheid.
Financieel journalisten Wouter van Bergen en Martin Visser hebben
ook dit boek helder samengevat en voorzien van duiding voor de
Nederlandse lezer. Voor iedereen die wel mee wil praten, maar geen
tijd heeft om 1100 pagina's te lezen.

‘Breng je vrije tijd door op de
manier die jij leuk vindt, niet op de
manier waarvan je denkt dat je zou
moeten doen.’ – Susan Cain, auteur
van Stil

• V
 erschijnt kort na de Nederlandse vertaling
van Kapitaal en ideologie
• V
 an De kleine Piketty werden meer dan
25.000 exemplaren verkocht

‘Bederf niet wat je hebt door te
verlangen naar wat je niet hebt;
onthoud dat wat je nu hebt ooit
een van de dingen was waar je
alleen op kon hopen.’ – Epicurus
SCHEURKALENDER 368 BLZ. CA. € 14,99
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OMSLAG ADEPT VORMGEVING
ISBN 978 90 470 1402 7 NUR 014
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WOUTER VAN BERGEN en MARTIN VISSER zijn beiden financieel
journalist bij De Telegraaf. Van Bergen schreef eerder Banken, bubbels en
bonussen en De robots komen eraan! Visser publiceerde De eurocrisis en
Komt het nog wel goed met ons? Samen schreven ze ook De kleine Piketty,
de samenvatting van Piketty’s eerste boek Kapitaal in de 21ste eeuw.
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JOOST MINNAAR
& PIM DE MORREE

WEG MET STRESS,
DOELLOOSHEID EN
BURNOUTS OP HET WERK

Corporate Rebels

MAKE WORK MORE FUN
‘Dit gaan we niet nog veertig jaar zo doen,’ zeiden twee rebelse
dertigers in de zomer van 2015 tegen elkaar. Ze zegden hun veel
belovende, maar frustrerende banen op met als doel een revolutie te
ontketenen in de manier waarop organisaties werken. Ze vlogen de
wereld over met niets meer dan een bucketlist met 100 namen van
’s werelds meest inspirerende organisaties, managementgoeroes,
vooraanstaande wetenschappers, tegendraadse ondernemers en
ceo’s. In dit boek nemen ze je mee op avontuur en introduceren ze
de pioniers die hebben laten zien dat werk radicaal anders kan.

De CORPORATE REBELS publiceerden onder andere in The New York
Times, Forbes, Huffington Post, The Guardian, Het Financieele Dagblad,
nrc en op bbc.com. Ze hebben twee nominaties van Thinkers 50 op
hun naam staan, en wonnen in 2019 de Radar Award. Hun ‘cult blog’
wordt gelezen in meer dan honderd verschillende landen.
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‘De Corporate Rebels zijn van een zeldzaam soort: bedacht
zame, diepzinnige denkers en onderzoekers van de werkplek
van morgen. Dit boek biedt spectaculaire tools voor vooruit
gang.’ – Ricardo Semler
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Wat gebeurt er als machtige mensen een
psychologisch wapen in handen krijgen
waarmee ze jouw gedachten en gedrag
kunnen beïnvloeden? Het lijkt science
fiction, maar het is keiharde realiteit.
Een indringende waarschuwing voor deze
grote bedreiging van onze democratie.

HET DERDE BOEK IN DE
NIEUWE SERIE BUILD & BECOME
VERSCHIJNT JANUARI 2021

M I CH A E L ATAVA R

• L eer waarom creativiteit een kwestie
van doen is
• O
 ntdek het belang van het vastleggen
van je waarnemingen
•	
Begin met 10 minuten per dag
•	
Wakker je creativiteit aan door middel
van nieuwe gewoonten

ECHT
CREATIEF
BENUT JE NATUURLIJKE
VINDINGRIJKHEID.

PAPERBACK MET FLAPPEN, ISBN 978 90 470 1438 6
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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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