DOCUDIENST SIG
Titels over het thema ‘Change management’

Hieronder vindt u enkele aanbevelingen uit onze docudienst terug.
Op de volgende pagina’s kan u een uitgebreide themalijst nalezen.

Reinventing organizations - Frederic Laloux (Lannoo,2015)
Moderne organisaties lijken vast te zitten in een verouderd stelsel.
Vertrouwde modellen schieten tekort.
Reinventing organizations biedt een antwoord.
Hoe breng je je eigen authenticiteit terug in je werk? Hoe eenvoudig kan
een organisatie weer zijn? Wat kun je bereiken door met een gezamenlijk
en breed gedragen doel te werken?

De kracht van verbinding: hoe bewust communiceren bijdraagt
tot het managen van verschillen in organisaties
Ellie Van der Est (Twin media,2012)
De auteur legt in honderd pagina's uit hoe mensen binnen organisaties
met elkaar omgaan, welke gevoelens dat bij hen oproept en welk effect
dat heeft op hun functioneren.

Vergroot de veerkracht in jezelf en je team
Liselotte Baeijaert en Anton Stellemans (Lannoo campus, 2009)
Vergroot de veerkracht nodigt de lezer uit om zelf verantwoordelijkheid te
nemen en uit de slachtofferrol te treden.
Een uitermate actueel en praktisch boek voor managers en medewerkers
en een wegwijzer om ook in chaotische tijden constructief te blijven
samenwerken.

Leiderschap bij verandering- John P. Kotter( BIM Media B.V.,2014)
De ontwikkeling van de techniek, veranderingen in de markt en de
maatschappij en de steeds sterker wordende concurrentie dwingen
organisaties om te veranderen. Daarvoor is management onvoldoende,
en leiderschap noodzakelijk. Dit boek biedt een visie, maar tegelijkertijd
een zeer praktisch verslag, gebaseerd op onderzoek naar ervaringen in
meer dan 100 bedrijven.

Mentaal kapitaal: versterk je mentale veerkracht en vermijd
burn-out – Elke Geraert (Lannoo, 2015)
De burn-outepidemie neemt ongekende vormen aan. Maar er is een
oplossing: hoe groter je mentale veerkracht, hoe beter je beschermd bent
tegen stress, burn-out en andere mentale problemen.

Deze en vele andere titels kan u gratis ontlenen in onze docudienst!
Interesse? De docudienst is elke weekdag open van 9 - 12u (liefst na afspraak)
Boeken kunnen ook opgestuurd worden.
Neem contact op met Sarah Persyn via docudienst@sig-net.be

Uitgebreide lijst over het thema
‘Management’
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The advantage: de 7 soft skills om je carrière een boost te
geven

Prince, EmmaSue

2014

Cocreatief leiderschap : Mierenspel

Larock, Yves

2012

Human Resource Management en Performantie : een
strategische kijk op medewerkers en organisatie

Vanderstraeten,
Alex

2010

Krachtig coachen vanuit gestalt- en oplossingsgericht
denken met aandacht voor zelfreflectie

Van Dam, Chris

2014

Lean in gezondheids- en welzijnsvoorzieningen: een
praktisch boek boordevol instrumenten, valkuilen en
toepassingen

Crampe, Hans

2015

Leidinggeven zonder omwegen: doen wat werkt

De Winne, Joan

2015

Het selectie-interview : Trefzeker gedragsgericht
interviewen

De Rycke,
Hendrik

1993

Selectie van vakliteratuur voor leidinggevenden en
kwaliteitscoördinatoren: editie 2012

Wijnen, Theo

2012

Vergroot de veerkracht in jezelf en je team

Baeijaert,
Liselotte

2009

Werken met hart en ziel: bouwstenen voor een Great Place Torfs, Wouter
to Work

2014

Competentiemanagement / talentenmanagement
Titel
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Ga met je sterke punten aan de slag! : In zes stappen naar Buckingham,
het optimale gebruik van je talenten
Marcus

2007

Gras groeit sneller door eraan te trekken! : ontwikkel de
competenties van je medewerkers

van Dongen, Ton

2010

Human Resource Management en Performantie : een
strategische kijk op medewerkers en organisatie

Vanderstraeten,
Alex

2010

Iedereen competent. Het handboek voor
competentiemanagement.

Van Beirendonck,
Lou

2009

Iedereen content. Nieuwe paradigma's voor competentieen talentmanagement.

Van Beirendonck,
Lou

2010

Ik kies voor mijn talent.

Dewulf, Luk

2010

De kwaliteitencirkel: een eenvoudig en resultaatgericht
alternatief voor competentiemanagement

Van Zand, Diddo

2005

Leiden naar talent en bezieling. Energie van mensen
verbinden tot teamkracht.

Bouwen, Griet

2010

Ontdek je sterke punten: een revolutionair programma om Buckingham,
uniek talenten te ontwikkelen
Marcus

2012

Teamleiderschap als ambacht: gids voor het samenwerken Prins, Silvia
met de verschillen

2013

De vintage werknemer: Hoe langer en anders werken?

2013

Stevens, Anita

Kwaliteitszorg

Titel
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Interprofessioneel en interdisciplinair samenwerken in gezondheid Vyt, André
en welzijn

Jaar van
uitgave
2013

Intervisie: hefboom voor kwaliteit

Herman,
Stef

2012

Lean in gezondheids- en welzijnsvoorzieningen: een praktisch
boek boordevol instrumenten, valkuilen en toepassingen

Crampe,
Hans

2015

Zorgen voor kwaliteit : Handboek kwaliteitsontwikkeling voor non- Cuyvers,
profit organisaties
Guido

2009
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Inspirerend coachen: De kunst van dynamisch en uitdagend
communiceren voor leidinggevenden,coaches, ouders, leraren en
begeleiders

Clement,
Jan

2008

Iedereen coach! Praktijkboek voor alledag en overal

Clement,
Jef

2010

Cocreatief leiderschap : Mierenspel

Larock,
Yves

2012

Teamleiderschap als ambacht: gids voor het samenwerken met de
verschillen

Prins,
Silvia

2013

