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The Mind Of The Leader How To Lead Yourself Your
People And Your Organization For Extraordinary
Results
Simon Sinek laat in ‘Begin met het Waarom’ zien dat organisaties en leiders die zich richten
op het Waarom van hun bedrijf succesvoller, invloedrijker en innovatiever zijn.
Leiderschapsstijlen kunnen verschillen, maar alle grote, inspirerende leiders hebben één ding
met elkaar gemeen: ze weten dondersgoed waaróm ze doen wat ze doen. Toch sneeuwt bij
veel bedrijven het Waarom nogal eens onder in de hectiek van de dag. ‘Begin met het
Waarom’ helpt je om het Waarom weer centraal te stellen en zo beter en authentieker leiding
te geven en je omgeving te inspireren. Met vele voorbeelden uit de praktijk toont Sinek aan dat
het werkt. Dit boek is gebaseerd op de ideeën uit zijn TEDX-talk over leiderschap, waarmee hij
wereldwijd de aandacht trok.
Website van de Lean in-community Volg Lean in op Facebook Volg Lean in op Twitter
‘Het blinde licht’ van Benjamín Labatut gaat over Fritz Haber, Werner Heisenberg, Alexander
Grothendieck – grote natuurwetenschappers die de loop van de twintigste eeuw hebben
veranderd. En de mensheid dichter bij de afgrond hebben gebracht. ‘Het blinde licht’ is een
roman over menselijke (over)moed en de morele consequenties van wetenschappelijke
vooruitgang. En over de onmetelijke verbeelding die nodig is om het ondenkbare te bedenken.
Een psycholoog beleeft het concentratiekamp & een inleiding tot de logotherapie -- on cover.
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In de geschreven media, op tv, in soaps of films wordt waanzin altijd uitgebeeld als iets
extreems: gewelddadige uitbarstingen, toevallen of hallucinaties. Maar als waanzin nu eens
helemaal niet is wat wij denken dat het is? Als het eerder regel dan uitzondering is? Als de
kenmerken van waanzin niet zichtbaar zijn en eigen aan de doorsneeburger?
Psychoanalyticus Darian Leader begint en eindigt zijn betoog met het geval van de Britse arts
Harold Shipman, een massamoordenaar die kennelijk zo 'normaal' was dat sommige patiënten
zelfs na zijn veroordeling nog door hem behandeld wilden worden. In een uiterst lucide en
confronterend betoog onderzoekt Leader onopvallende krankzinnigheid en laat hij zien dat ons
begrip van waanzin herziening behoeft.
Hertog Leto van Atreides heeft de positie van gouverneur van de planeet Arrakis aangeboden
gekregen. Een bijzondere kans, want deze woestijnplaneet is de enige plek waar de
ontzettend waardevolle specie melange kan worden gedolven. Op zijn thuisplaneet Caladan
bereidt Leto zijn vertrek voor. Hij, zijn concubine Jessica en hun zoon Paul vermoeden dat de
benoeming een valstrik is van hun aartsrivalen, de Harkonnens. Desondanks besluit Leto dat
ze toch gaan – de kans om alle productie van melange in de hand te hebben is simpelweg te
waardevol. Ze vertrekken richting Arrakis, maar van alle kanten dreigt gevaar. Duin verscheen
in 1965 en is de grootste sciencefictionklassieker aller tijden. Er zijn vele miljoenen exemplaren
van het boek verkocht en het boek is de basis geweest voor tv-series, games en films.
New York Times-bestseller: `Onweerstaanbaar! Een nieuw meesterwerk van de auteur van
Het korte maar wonderbare leven van Oscar Wao De hoofdpersonen in Zo raak je haar kwijt
hebben één ding gemeen: een talent het te verpesten bij de vrouwen met wie ze leven of op
wie ze verliefd zijn. Soms op hilarische wijze, soms vol mededogen, beschrijft Díaz
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uiteenspattende liefdes. Het is een bundel vol verhalen over mannen met spijt (omdat ze
bijvoorbeeld te vaak zijn vreemdgegaan) en vrouwen die boos zijn. En vooral over mensen die
`smekend, huilend proberen te repareren wat onherstelbaar gebroken is. `Een van de meest
onderscheidende en onweerstaanbare schrijvers van nu. The New York Times `Iemand die zo
goed schrijft, dat komt, als we geluk hebben, één of twee keer per generatie voor. The
Observer Over Het korte maar wonderbare leven van Oscar Wao: `Een verpletterend
meesterwerk. Vrij Nederland
Orson Scott Card is voor sciencefiction wat Tolkien is voor fantasy. Enders Game sloeg bij
verschijning in als een bom en wordt door zowel fans als recensenten gezien als het beste wat
sciencefiction te bieden heeft.De Aarde heeft twee bloedige invasies van `Kruiperds maar
nauwelijks overleefd. Om een derde invasie te voorkomen is de Krijgsschool opgericht, waar
veelbelovende kinderen een opleiding krijgen tot gezagvoerder van een sterschip van de
Internationale Ruimtevloot. Ender Wiggin wordt op al heel jonge leeftijd gerekruteerd. Bij
tactische oefeningen in de strijdzaal blinkt hij uit, waardoor de schoolleiding torenhoge
verwachtingen van de jongen krijgt en hem steeds meer onder druk zet Zal het Ender lukken
om de held te worden die de Aarde gaat redden?

Volgens filosoof en neurowetenschapper Sam Harris kunnen we ons leven radicaal
verbeteren en vereenvoudigen als we leren altijd de waarheid te spreken. Het leugentje
om bestwil `Nee joh, je ziet er helemaal niet dik uit in die jurk maakt ons leven niet
alleen nodeloos ingewikkeld maar ook oppervlakkiger.
This book is one whose teachings is much needed in the church today. Some Pastors
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today are so old and feeble that they require assistance to get behind their pulpit and
are too jealous to pour themselves into another person that they may carry their work
on thus leaving a vacuum in leadership? We need to be so empty when our time comes
to leave this world that we have nothing left to give that our work may live on after we
are gone helping others?
Organisaties en leiders zijn succesvoller als medewerkers verbinding, zingeving en
geluk ervaren. Er is een crisis gaande in het bedrijfsleven: terwijl 77 procent van de
leiders denkt dat ze hun werknemers genoeg motiveren, zegt 88 procent van die
werknemers aandacht te missen van hogerop. In Hoe leiders denken presenteert
Rasmus Hougaard hiervoor een oplossing: een effectief leiderschapsmodel op basis
waarvan je als leider echte verbinding creëert en een cultuur waarin intrinsieke
motivatie, autonomie, creativiteit en compassie vooropstaan. Om dit te bereiken zijn
leiders nodig die drie kernkwaliteiten ontwikkelen: mindfulness, onzelfzuchtigheid en
compassie. Hoe leiders denken gaat over leiderschap anno nu, vol praktijkvoorbeelden
uit bedrijven als Marriott, McKinsey en LinkedIn.
Een razendspannende politieke thriller vol actie en internationale intrige en doorspekt
met het soort informatie waarover alleen een insider als Hillary Clinton kan beschikken.
De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Ellen Adams, wordt geconfronteerd met
terroristische dreigingen en een verzwakte natie, na vier jaar leiderschap van een
president die de positie van Amerika op het politieke wereldtoneel ernstige schade
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toebracht. >br> De aanslagen zorgen voor wereldwijde chaos en verwarring, en de
minister en haar team moeten erachter komen wie er achter de dodelijke
samenzwering zit, die zorgvuldig lijkt ontworpen om te profiteren van een Amerikaanse
regering die er internationaal zwakker voor staat dan ooit.
Creativity, Inc. is een boek voor managers die hun werknemers willen leiden naar
excellentie, een handleiding voor iedereen die streeft naar originaliteit, en de
allereerste, all-access reis naar het hart van Pixar Animation Studios. Het neemt je mee
naar de story meetings, de postmortems en de Braintrust-sessies en laat zien hoe je
een cultuur bouwt waar creativiteit ontstaat en floreert. Pixar domineert al bijna 20 jaar
de animatiewereld. Films als de Toy Story-trilogie, Monsters, Inc., Finding Nemo, The
Incredibles, Up en WALL-E hebben box-office records gevestigd en wonnen samen 27
Academy Awards. Het plezier in het vertellen van verhalen, de inventieve plots en de
emotionele authenticiteit laten zien wat creativiteit werkelijk is. In dit boek onthult
Catmull de ideeën en technieken achter het succes en de winstgevendheid. Bij Pixar is
een unieke omgeving gecreëerd met processen die creativiteit beschermen en die
ingaan tegen conventies: - Geef een goed idee aan een middelmatig team en ze
verkloten het. Geef een middelmatig idee aan een fantastisch team en ze repareren het
of verzinnen iets beters. - Als je er niet naar streeft om het onzichtbare zichtbaar te
maken en het te begrijpen, dan ben je slecht voorbereid om leiding te geven. Managers zijn er niet om risico’s te vermijden. Ze moeten een omgeving creëren waar
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het veilig is voor anderen om risico’s te nemen. - De kosten om fouten te voorkomen
zijn vaak hoger dan de kosten om fouten te herstellen. - De communicatiestructuur van
het bedrijf is niet gelijk aan de organisatiestructuur. Iedereen moet elkaar kunnen
praten. - Ga er niet vanuit dat algemene overeenstemming leidt tot verandering – zelfs
als iedereen aan boord is, kost het veel energie om een groep in beweging te krijgen.
Wat is de grootste wens van managers tegenwoordig? Dat hun medewerkers
zelfstandig en verantwoordelijk aan de slag gaan. Wat is de belangrijkste klacht van
medewerkers? Dat hun baas te weinig reageert op hun wensen, wat zij nodig hebben
om hun werk goed te kunnen doen. Hier komen we op het terrein van empowerment,
en dat is de specialisatie van Ken Blanchard. Dit boek doet u, in de traditie van het
bekende De One-Minute Manager, kort en helder uit de doeken hoe u uw medewerkers
echte verantwoordelijkheid en zelfstandigheid kunt geven maar die moet u ze dan ook
toestaan! Iedere leider van vandaag zal zich hierin kunnen herkennen en de lessen uit
dit boek kunnen toepassen in haar of zijn situatie. Ken Blanchard is de onvolprezen
(co-)auteur van eversellers als De One Minute Manager, Gung Ho! en Wie heeft mijn
kaas gepikt? Hij heeft inmiddels al meer dan 20 boeken op zijn naam staan, en leidt in
Amerika zijn Ken Blanchard Group of Companies.
Kahneman neemt de lezer mee op een ontdekkingsreis door de krochten van ons brein
in dit zeer toegankelijke boek (...). Hij presenteert theorieën, lepelt verrukkelijke
anekdotes op, (en) onderwerpt de lezer aan testjes.' ***** De Volkskrant Daniel
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Kahneman, een van belangrijkste psychologen ter wereld, ontving de Nobelprijs voor
de Economie voor zijn invloedrijke werk dat het traditionele rationele beslissingsmodel
ter discussie stelde. Zijn gedachtegoed heeft diepgaand effect gehad op vele terreinen
- onder andere economie, psychologie en politiek - en nu geeft hij in één boek een
overzicht van al die jaren onderzoek en wetenschap. 'Een verbazingwekkend rijk boek:
helder, diepgravend, vol verrassende inzichten en waardevolle zelfhulptips. Het is altijd
vermakelijk en af en toe zelfs ontroerend, met name als Kahneman zijn samenwerking
met Tversky memoreert. (...) Iedereen moet dit kopen en lezen.' New York Times Book
Review
The Mind of the LeaderHow to Lead Yourself, Your People, and Your Organization for
Extraordinary ResultsHarvard Business School Press

Waarom hebben getalenteerde mensen vaak moeite om hun doelen te bereiken
terwijl minder begaafde individuen soms zonder slag of stoot verbazingwekkende
prestaties leveren? Op basis van haar eigen verhaal als dochter van een
wetenschapper die zich vaak beklaagde over haar vermeende gebrek aan
intelligentie, beschrijft Angela Duckworth haar loopbaan door het onderwijs, de
consultancybusiness en de neurowetenschap. Het leidde tot de hypothese dat
werkelijk succes vooral ontstaat door een speciale mix van volledige overgave en
de vastberadenheid om te werken aan je langetermijndoelen: grit. In dit boek
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doet Duckworth, winnaar van de prestigieuze MacArthur Genius Award, haar
theorie uit de doeken en helpt ze iedereen om aan de hand van zes kernwaarden
hun eigen grit-factor te bepalen: hoop, inspanning, precisie, passie, rituelen en
prioriteiten. Grit gaat voorbij aan clichés als ‘succes is vooral hard werken’ en
biedt een frisse en motiverende manier om zelf ongekende resultaten te behalen.
Wat is populisme? biedt een overtuigende analyse van wat er nu eigenlijk aan de
hand is en is een must read voor eenieder die de oorzaken en het succes van dit
snelgroeiende fenomeen wil begrijpen. Populisten als Donald Trump, Marine Le
Pen en Geert Wilders drukken steeds duidelijker hun stempel op de mondiale
politiek. Het fenomeen verspreidt zich razendsnel over heel Europa en de rest
van de wereld. Maar wat ís populisme eigenlijk precies? In dit essay geeft JanWerner Müller antwoord op deze zeer actuele en dringende vraag. Brengt
populisme regering en volk nader tot elkaar of is het een bedreiging voor de
democratie? Wat is het verschil tussen links en rechts populisme? Uit wie bestaat
‘het volk’ eigenlijk en wie kan namens dat volk spreken? Aan de hand van deze
en andere prangende vragen zet Jan-Werner Müller in zijn baanbrekende boek
een heldere theorie over het populisme uiteen. Ook stelt hij met behulp van
concrete strategieën voor hoe we het best met dit oprukkende verschijnsel om
kunnen gaan en de claims van populisten kunnen weerleggen. Een ware
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eyeopener. ‘Populisme en rechtsstaat gaan moeizaam samen. Müller gaat een
stap verder: ook de democratie blijft niet onaangetast.’ Bastiaan Rijpkema,
auteur van Weerbare democratie ‘Dit is een mooi essay over populisme waarin
alles wat er over gezegd kan worden, gezegd wordt.’ Meindert Fennema,
biograaf van Geert Wilders ‘Hoe populisme tot verlies aan pluraliteit leidt, wordt
glashelder beschreven [door] Jan-Werner Müller.’ Marli Huijer in Filosofie
Magazine
Is oud worden iets ellendigs, een periode van gestage neergang, die alleen
ongemakken met zich meebrengt? Wat is een zinvolle tijdsbesteding als je op
hoge leeftijd komt? Het zijn universele vragen, waarover schrijvers zich al in de
oudheid hebben uitgesproken. De bekendste van hen is Marcus Tullius Cicero
(106-43 v.Chr.). In een van zijn beroemde filosofische dialogen laat hij zien dat
ouderdom veel goede kanten heeft. Er hoeft van alles niet meer, er is tijd voor
rust en mooie dingen, het is de leeftijd voor wijsheid. Dit positieve beeld van
ouderdom wordt in de mond gelegd van de roemruchte politicus Cato de Oudere.
Maar het zegt vooral iets over Cicero zelf. Hij schreef het boek op het eind van
zijn leven, toen hij zich oud en ellendig voelde en hij politiek gezien buitenspel
stond. De kunst van het oud worden is bedoeld als troost. Vooral voor Cicero
zelf, maar ook voor zijn vele lezers.
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De dieren op een boerderij komen in opstand tegen hun meester de mens en
nemen zelf de macht in handen. De varkens, die lang tevoren in het geheim
hebben leren lezen en schrijven, werpen zich op als de natuurlijke leiders van de
revolutie. Zij staan immers op een hoger intellectueel peil dan de andere dieren.
Ze breiden hun voorrechten steeds verder uit en vormen een nieuwe elite, even
oppermachtig als de oude heersers. De catastrofale ineenstorting van deze
gemeenschap kan ten slotte niet uitblijven. Animal Farm, geschreven in 1943, is
een klassiek geworden satire op een totalitaire staat en samenleving, die
vandaag de dag nog niets aan zeggingskracht heeft verloren.
Toegankelijke nieuwe titel van de auteur van de bestseller De 13 geboden. Helpt
ouders hun kinderen zelfverzekerd op te voeden en klaar te stomen voor een
geslaagd volwassen leven. Amy Morin, auteur van de internationale bestseller
De 13 geboden verlegt haar aandacht naar ouders en leert hun hoe ze hun
kinderen geestelijk sterk en veerkrachtig kunnen opvoeden. Krijgen de kinderen
van vandaag de flexibiliteit en mentale kracht die ze nodig hebben om de
uitdagingen van het leven in een steeds ingewikkelder en engere wereld te
kunnen aanpakken? Met veilige ruimten en trigger-waarschuwingen die zijn
onworpen om kinderen te 'beschermen', belemmeren veel volwassenen
onbewust hun kinderen in het bereiken van hun grootste potentieel. Amy Morin,
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de auteur die de kenmerken identificeerde die geestelijk sterke mensen delen,
geeft nu volwassenen - ouders, leerkrachten en andere mentoren - de
instrumenten die ze nodig hebben om mentalekracht-trainers te worden. Terwijl
andere boeken ouders vertellen wat ze moeten doen, leert Amy Morin ouders
wat 'niet te doen', wat misschien wel belangrijker is bij het opvoeden van mentaal
sterke jongeren.
Een fascinerend verhaal vol wijze levenslessen en een genot om te lezen. –
Paulo Coelho, auteur van De alchemist De monnik die zijn Ferrari verkocht is het
verhaal van Julian Mantle, een geslaagd advocaat, die door zijn enerverende
maar onevenwichtige leven een bijna noodlottige hartaanval krijgt.
Geconfronteerd met zijn fysieke broosheid maakt Julian een spirituele crisis door
die hem noopt op zoek te gaan naar de antwoorden op de grote vragen van het
leven. Hij besluit radicaal te breken met zijn luxe maar oppervlakkige bestaan en
waagt zich op een buitengewone odyssee naar een eeuwenoude cultuur in de
Himalaya. Daar vindt hij een krachtig systeem dat de mens in staat stelt om de
potentie van geest, lichaam en ziel ten volle te ontplooien en intenser, gelukkiger
en harmonieuzer te leven. De monnik die zijn Ferrari verkocht is een inspirerende
vertelling, waarin de tijdloze spirituele wijsheid van het Oosten wordt vermengd
met messcherpe zakelijkheid van het Westen. Een boek dat u stap voor stap de
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weg wijst naar een leven met meer moed, evenwicht, vreugde en innerlijke
rijkdom.
Brené Brown heeft de afgelopen twintig jaar onderzoek gedaan naar de emoties
en ervaringen die betekenis geven aan ons leven, en werkte de afgelopen zeven
jaar nauw samen met leiders en cultuurveranderaars over de hele wereld. Ze
ontdekte dat allerlei bedrijfstakken, van kleine start-ups tot Fortune 50-bedrijven,
met dezelfde vraag worstelen: ‘Hoe ontwikkelen we moediger leiders en hoe
verankeren we moed en durf in onze bedrijfscultuur?’ In dit nieuwe boek
combineert Brené haar onderzoeksresultaten met persoonlijke verhalen en
voorbeelden om deze vraag te beantwoorden. Durf te leiden gaat over echt
leiderschap: vanuit het hart en vol moed.
In ‘Extreem eigenaarschap’ vertalen Jocko Willink en Leif Babin de krachtige
leiderschapslessen van het slagveld naar heldere principes die toegepast kunnen
worden in ieder team en elke organisatie. Toen de Navy SEAL-taskforce van
Willink en Leif in 2006 in Irak voor een mission impossible stond: Ramadi
veiligstellen, een stad die al min of meer als verloren wordt beschouwd, wisten
Willink en Babin onder extreme druk hun team naar de overwinning te leiden. De
overwinning is grotendeels te danken aan een teamcultuur van eigenaarschap en
discipline. Leiderschap, op ieder niveau, blijkt de doorslaggevende factor voor
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het succes van het team. In ‘Extreem eigenaarschap’ delen ze niet alleen hun
eigen oorlogservaringen, maar ook praktijkverhalen van de bedrijven die ze na
hun militaire loopbaan zijn gaan coachen. Met dit meeslepende boek, waarvan
wereldwijd al bijna twee miljoen exemplaren verkocht werden, kun je direct aan
de slag met de principes van extreem eigenaarschap.
De 7 eigenschappen is al 25 jaar een klassieker. Het is het perfecte boek voor mensen die
meer sturing aan hun leven willen geven. De zeven eigenschappen vormen een complete
aanpak om te leven naar de principes die voor jou belangrijk zijn of je nu betere keuzes wilt
maken, jezelf en anderen beter wilt begrijpen of weerbaarder wilt worden in deze hectische
tijden. Essentieel, krachtig, realistisch: De 7 eigenschappen is een boek waar je je leven lang
profijt van hebt. Stephen Covey (1932-2012) is de grootmeester van de persoonlijke
ontwikkeling. Hij was een veelgevraagd en gedreven coach, schrijver en spreker. De 7
eigenschappen werd in 38 talen vertaald en er zijn wereldwijd meer dan 25 miljoen
exemplaren verkocht.
Een revolutionaire aanpak die ons in staat stelt negatieve emoties te begrijpen en te omarmen,
ontwikkeld door dé expert op het gebied van menselijk gedrag en emoties De weg naar
succes, of dat nu thuis is of op het werk, verloopt bijna nooit in een rechte lijn. Vraag het
iemand die zijn grote doel heeft bereikt of een goede relatie heeft, en je krijgt te horen over alle
omwegen die hij heeft moeten maken. Wat is het verschil tussen mensen die zich niet uit het
veld laten slaan en mensen die de weg kwijtraken? Het antwoord is emotional agility:
emotionele flexibiliteit. Emotionele flexibiliteit is een vierstappenplan dat je leert omgaan met
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onverwachte wendingen in het leven. Op basis van twintig jaar onderzoek constateert Susan
David dat het niet uitmaakt hoe intelligent, veerkrachtig of creatief je bent; als je je niet bewust
bent van hoe je je voelt in situaties en gesprekken, dan mis je de kans om inzichten te krijgen
en kom je vast te zitten in gedachten, emoties en gewoonten die je ervan weerhouden je
volledige potentieel te bereiken. Emotioneel flexibele mensen ervaren evenveel stress en
tegenslag als anderen, alleen weten zij ermee om te gaan en hun reacties op dezelfde lijn te
krijgen als hun waarden. Met kleine veranderingen bereiken ze een leven vol groei. Op basis
van uitvoerig onderzoek en persoonlijke ervaring laat Susan David zien hoe je emotioneel
flexibel wordt en kunt gedijen in een onzekere wereld. Emotionele flexibiliteit laat je het beste
uit je leven halen, wie je ook bent en wat je ook tegenkomt. De pers over Emotionele flexibiliteit
'Baanbrekend idee van het jaar.' Harvard Business Review ‘Op basis van haar werk als een
van de toonaangevende onderzoekers op het gebied van emoties, schrijft David met gezag,
mededogen en inzicht. Essentieel leesmateriaal.’ Susan Cain, auteur van Stil ‘In Emotionele
flexibiliteit biedt Susan David een baanbrekende manier om onze gevoelens te herkennen..’
Gretchen Rubin, auteur van Het happiness project ‘Susan David combineert overtuigend
onderzoek met praktische wijsheid waarmee ze laat zien hoe je een betekenisvolle
verandering kunt creëren om zo de beste versie van jezelf te zijn.’ Peter Salovey,
bestuursvoorzitter Yale University en bedenker van het concept ‘Emotionele Intelligentie’
De grootste hedendaagse filosoof over waarom de populisten gelijk hebben ‘Als we de
gepolariseerde hedendaagse politiek achter ons willen laten, dienen we op de tast onze weg te
zoeken en goed na te denken over wat mensen toekomt. Hoe komt het dat de betekenis van
succes en verdienste de afgelopen decennia zo sterk veranderd is, en wel zodanig dat arbeid
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sterk aan waardigheid heeft ingeboet en veel mensen het gevoel hebben dat de elites op hen
neerkijken?’ - Michael J. Sandel Bestsellerfilosoof Michael Sandel maakt de balans op van de
democratie. Veel mensen voelen zich niet meer vertegenwoordigd door de bestuurlijke elites
en wenden zich tot populistische leiders en partijen. Het probleem is dat onze samenleving
mensen met een hogere opleiding onevenredig beloont en de rest terzijde schuift. Dit is de
tirannie van verdienste. Sandel gaat na in hoeverre de aanklacht van ‘het volk’ tegen de elites
terecht is. Waarom zou iemand met een universitaire opleiding meer over het algemeen
welzijn mogen zeggen dan een persoon met een vmbo-diploma? Is dat rechtvaardig? 'De
tirannie van verdienste' is een belangrijk boek voor iedereen die de democratie aan het hart
gaat.
Brené Brown beschrijft in haar boek wat het betekent om je kwetsbaar op te stellen in een
wereld die gericht is op perfectionisme en het nemen van risico’s zonder dat succes
gegarandeerd is. Of het nu om werk, relaties of opvoeding gaat: het is eng en moeilijk om je
kwetsbaar op te stellen, maar het is nog veel moeilijker om het niet te doen en jezelf af te
blijven vragen: wat als ik het wel had geprobeerd? We verwachten van onszelf en van anderen
dat we elke dag de schijn ophouden om anderen te laten zien hoe goed we alles voor elkaar
hebben. Kwetsbaarheid is een emotie waar bijna niemand zich prettig bij voelt. We associëren
het met onzekerheid en risico’s. Toch zegt Brené Brown dat juist kwetsbaarheid de basis is
van alle mooie dingen in het leven als liefde, vertrouwen en vreugde. Ze moedigt de lezer in
De kracht van kwetsbaarheid aan om perfectionisme te laten varen, kwetsbaarheid en te
omarmen en uitdagingen aan te gaan.
Vergeet alles wat je weet over hoe je mensen moet motiveren, het zit anders in elkaar dan je
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dacht. Het geheim van goed presteren, plezier en zin in je leven en werk is de intrinsieke
motivatie. Dat is je diepe wens om je eigen leven te bepalen, nieuwe dingen te leren en te
creeren en bij te dragen aan zinvolle zaken. Daniel Pink toont aan dat de geaccepteerde
wijsheid over mensen motiveren niet strookt met hoe wij thuis en op het werk elke dag te werk
gaan. De oude manier van belonen en straffen werkt voor de meeste taken niet meer. Kijk
maar naar de bonuscultuur bij bedrijven: een slecht middel voor een goed doel. Het gevolg van
verkeerde beloning is dat we slechte kwaliteit leveren en uiteindelijk minder betrokken raken bij
wat we doen. 'Een van de goeroes van morgen' Management Team Over Een compleet nieuw
brein: Dit boek is een wonder. Volstrekt origineel en diepgravend Tom Peters, auteur van
Excellente ondernemingen Dit is een van die zeldzame boeken die een omslagpunt markeren,
een boek dat je wilt lezen voordat iemand anders het leest Seth Godin, auteur van Purple Cow
Daniel Pink schrijft over technologie en het zakenleven in onder meer The New York Times,
Fast Company en Wired. Hij schreef ook de succesvolle boeken Een compleet nieuw brein en
De avonturen van Johnny Bunko: de eerste carrieregids in stripvorm. Daniel Pink is een
prachtige combinatie van Seth Godin en Malcolm Gladwell
Karl Ove Knausgård is bezig aan een roman, maar wordt geplaagd door enorme onzekerheid.
Dagelijkse frustraties over het huishouden en zijn gezin nemen veel tijd in beslag en tijdens het
schrijven dwalen zijn gedachten af naar zijn kindertijd. Hij vraagt zich af of hij net zo’n
beangstigende man is voor zijn kinderen als zijn vader was voor hem.
Advocaat, accountant, computerprogrammeur – dat moesten we van onze ouders worden.
Maar ze hadden ongelijk, de toekomst is aan een heel ander soort individu, aan een andere
manier van denken. De dominantie van de linkerhersenhelft – van het verstand, de logica en
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het analytisch vermogen – maakt plaats voor een nieuwe wereld waarin de kwaliteiten van de
rechterhersenhelft – creativiteit, gevoel en intuïtie – overheersen. Dat betoogt Daniel H. Pink,
die de twee hersenhelften gebruikt als metafoor voor de ontwikkelingen van onze tijd. In Een
compleet nieuw brein vertelt Pink precies welke zes vaardigheden je moet ontwikkelen om in
de toekomst succesvol te zijn. Aan de hand van praktische oefeningen, afkomstig van experts
over de hele wereld, helpt hij je deze vaardigheden aan te scherpen. Dit boek zal je kijk op de
wereld voorgoed veranderen.
In het onderwijs ligt de focus terecht niet meer op kennisoverdracht alleen. De maatschappij
vraagt van onze kinderen onder meer dat ze eigen verantwoordelijkheid nemen,
probleemoplossend kunnen denken en goed kunnen samenwerken. Schoolprogramma’s zijn
daar niet altijd voldoende op toegerust. The Leader in Me is een procesaanpak die staf,
leerlingen en ouders betrekt bij het ontwikkelen van de vaardigheden die kinderen in de
eenentwintigste eeuw nodig hebben. De aanpak is gebaseerd op de zeven eigenschappen van
effectief leiderschap en wordt succesvol toegepast in landen over de hele wereld, ook in de
Lage Landen. De zeven eigenschappen (gewoonten) van effectief leiderschap: 1 Wees
proactief 2 Begin met het einde voor ogen 3 Belangrijke zaken eerst 4 Denk win-win 5 Eerst
begrijpen, dan begrepen worden 6 Synergie 7 Houd de zaag scherp Stephen R. Covey was
een internationaal vermaarde leiderschapsautoriteit, adviseur en leraar. Zijn bestseller De
zeven eigenschappen van effectief leiderschap werd uitgeroepen tot het meest invloedrijke
leiderschapsboek van de twintigste eeuw, met meer dan 25 miljoen verkochte exemplaren in
38 talen. Zijn zoon Sean Covey is executive vice president van FranklinCovey en leidt de
divisie Education van het bedrijf. David K. Hatch is daar global director of strategic initiatives.
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Muriel Summers is sinds 1998 directrice van A.B. Combs in Raleigh, North Carolina. Ze heeft
de eerste op leiderschap gebaseerde basisschool in de Verenigde Staten opgezet.
Mindful eten richt de aandacht op het hele proces - op alle smaken, geuren, gedachten en
gevoelens die bovenkomen tijdens het eten. Of je nu simpelweg meer van het leven wilt
maken, overgewicht of een eetstoornis hebt, dit boek biedt het gereedschap dat het
opmerkelijke verschil kan maken. Het eigen lichaam wijst de weg als je wilt uitvinden wat,
wanneer en hoeveel je nodig hebt.
We kiezen het spel niet. We bepalen de regels niet. Maar we kiezen wel hoe we spelen. Simon
Sinek bereikte miljoenen lezers met zijn bestseller ‘Begin met het Waarom’, nu is er de
langverwachte opvolger ‘Het oneindige spel’. In ‘Het oneindige spel’ laat Sinek zien dat
ondernemen en werken wel een duidelijk begin hebben, maar geen echt einde: ze vormen een
oneindig spel. Anders dan bij voetbal of schaken, met hun heldere spelregels en duidelijke
einde, kun je nooit van een eindoverwinning spreken; telkens vind je nieuwe uitdagingen op je
pad. De beste leiders spelen instinctief volgens de regels van het oneindige spel. Ze beseffen
dat het niet gaat om de volgende kwartaalcijfers of de volgende verkiezingsresultaten; het gaat
om de volgende generatie. Aan de hand van vele voorbeelden laat Sinek zien hoe zij
organisaties bouwen die sterker, innovatiever en inspirerender zijn en waar mensen elkaar en
hun leiders vertrouwen. Ze kunnen iedere storm trotseren en leiden ons de toekomst in.
Een hoog IQ biedt geen garantie op een gelukkig leven; minstens even belangrijk is het EQ,
het ‘emotiequotiënt’. In 'Emotionele intelligentie' laat Daniel Goleman ons kennismaken met
het voelende deel van ons brein, dat zorgt voor zelfbeheersing, zelfkennis, geestdrift en het
vermogen eigen emoties te herkennen en onszelf te motiveren. Emotionele vaardigheden
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blijken niet alleen belangrijker te zijn dan rationele, ze zijn ook van doorslaggevend belang
voor succes in relaties en werk en voor ons lichamelijk welbevinden. 'Emotionele intelligentie'
werd in veertig talen vertaald; wereldwijd zijn er vijf miljoen exemplaren van verkocht.
Thinking to stay ahead of change In a complex business climate, people need to make
informeddecisions and learn how to think flexibly. A leader's mostimportant asset is the ability
to sense changes in the environmentand adapt to them quickly. The Prepared Mind of a
Leader presentsan original and effective way to think more flexibly aboutinnovation, strategy,
change, and problem solving. It helps leadersanticipate challenges and prepare for both the
intended andunintended consequences of change by laying out a program fordeveloping,
maintaining, and mobilizing eight key skills:Observing, Challenging, Reflecting, Reasoning,
Imagining, Deciding,Learning, and Teaching. These skills provide a framework that
thethoughtful leader or manager can use to approach issues ofstrategy, innovation, and more.
Chapters feature interactive toolsthat will help readers develop each of the key skills. Bill
Welter (Bartlett, IL) is President of Adaptive Strategies,a consulting firm focused on helping
clients in a wide range ofindustries to deal with change. Jean Egmon (Wilmette, IL) isDirector
of the Complexity in Action Network and on the faculty atthe Kellogg School of Management at
Northwestern University.
Paradise Lost is het grootste, beste en beroemdste gedicht van John Milton. Toen hij dit in
'blank verse' (rijmloze verzen) geschreven epos maakte, was hij al enige tijd blind; hij dicteerde
het aan zijn dochter. Een deel van de in de hele wereldliteratuur onovertroffen
klankschoonheid van het epos is misschien daaraan toe te schrijven. In het negende boek van
Het paradijs verloren schrijft Milton: Mijn aard neigt er niet toe verslag te doen Van oorlog, tot
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dusver het enige thema Voor heldendichten: 't meesterstuk was om Taai, slepend moordbedrijf
van fabuleuze Ridders te tonen in verdichte strijd. Milton wilde niet dichten over aardse strijd
van helden en ridders, maar over opstand in de hemel, oorlog tussen God en Satan, elk met
zijn legioen engelen, over het neerbliksemen van de gevallen engelen naar de hel en hun
duivelse wraak op de nieuw geschapen mens in het paradijs: de verleiding van Adam en Eva
en hun zondeval. Als de heidense godenwereld van Homerus en Vergilius al dichters had
geïnspireerd tot werk van eeuwige roem, wat was er dan niet mogelijk met de grootse
scheppingsmythe en de sublieme stof uit het Oude Testament? Miltons Paradise Lost
verscheen in 1667 en werd op slag herkend als een meesterwerk. De laatste Nederlandse
vertaling van dit epos dateert van honderddertig jaar geleden. Deze nieuwe vertaling van Peter
Verstegen is de eerste die getrouw is aan inhoud én vorm. Een uitgebreid maar bondig
commentaar biedt wetenswaardige achtergrondinformatie. Met alle prenten van Gustave Doré.
Thirty-four famous international leaders and experts within business, politics, art, sport,
philanthropy and more - including Philip Kotler, Anita Roddick, Michael Dukakis and Philippe
Starck - are united in a timeless and universal project about leadership, ethics and visions. The
modern topics discussed in each chapter of The Mind of a Leader are closely related to the
issues raised in the 26 chapters of Niccolò Machiavelli's controversial strategic masterpiece
‘The Prince’. The multi-cultural project examines different aspects of modern leadership and
encourages future leaders to be strategic, but also responsible and humane when achieving
ambitious goals. The project reveals the participants’ personal views and not their knowledge
in terms of Machiavelli. The Mind of a Leader is an outstanding training and development tool.
Each chapter features questions, conclusions and practical hands-on advice in regards to both
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individual and organizational success. A fascinating journey to the inside of successful modern
organizations and leadership minds.
The MSC leader -- Part I. Understand and lead yourself: Understand yourself -- Mindfully lead
yourself -- Selfless self-leadership -- Lead yourself with compassion -- Part II. Understand and
lead your people: Understand your people -- Mindful leadership -- Selfless leadership -Compassionate leadership -- Part III. Understand and lead your organization: Understand your
organization -- Lead for a mindful organization -- Lead for a selfless organization -- Lead for a
compassionate organization -- Afterword: Leading for a hard future
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