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Boek in beeld
PURPOSE. HET VERHAAL
VAN DE MORAAL
Paul Stamsnĳder is oprichter van
de Reputatiegroep. Daarnaast is hĳ
programmadirecteur voor de
postdoctorale opleiding Master of
Reputation Management van
EURIB, het European Institute for
Brand Management.

MOREEL LEIDERSCHAP
Sterke leiders weten hun positie
steeds vaker te verstevigen. Is sterk
leiderschap succesvol en is er geen
alternatief dat zich baseert op
eerlĳkheid, oprechtheid en
gematigdheid?
Ontrafeld wordt hoe moreel
leiderschap als tegenovergestelde
van macht kan werken. Aan de hand
van praktĳkvoorbeelden wordt
verslag gedaan hoe moreel leiderschap versterkt en ontwikkeld kan
worden.
Alex Brenninkmeĳer is lid van de
Europese Rekenkamer, faculteitshoogleraar Institutionele Aspecten
van de Rechtstaat (Universiteit
Utrecht) en Nationale Ombudsman
van 2005-2014.
Moreel leiderschap
Prometheus
€ 19,99

Er is geen begrip dat zo vaak wordt
gebruikt én verkeerd wordt
begrepen als purpose. Stamsnĳder
laat zien hoe je achterhaalt wat de
verwachtingen van stakeholders
zĳn, hoe je je hogere doel bepaalt,
medewerkers meeneemt en communiceert met de buitenwereld.
Het boek is een gids voor onder
andere bestuurders en toezichthouders die groter durven te denken en
die de purpose willen ontwikkelen
met hoofd, hart en handen.
Purpose. Het verhaal
van de moraal
Van Duuren Management
€ 29,99

STEEDS BETER.
OP WEG NAAR DIGITAAL
LEIDERSCHAP
Digitale technologie is een essentieel onderdeel van moderne zorg.
Maar dat gaat niet vanzelf. Er is
leiderschap voor nodig om digitalisering van de zorg krachtig vorm te
geven. Dat begint met inzicht in wat
er nodig is om de mogelĳkheden
ook echt te realiseren.
In interviews met ervaringsdeskundigen worden uitdagingen besproken zodat leiders de digitale
transformatie met meer vertrouwen
in kunnen gaan, en de zorg steeds
beter kunnen maken.
Hans Donkers en Jan de Boer
staan organisaties en toezichthouders bĳ op het vlak van IT strategie
en complexe veranderprojecten met
bĳbehorende technologievraagstukken. Nart Wielaard brengt als
schrĳver en adviseur complexe
onderwerpen terug naar de essentie.
Steeds Beter.
Op weg naar digitaal leiderschap
Uitgeverĳ Kleine Uil
€ 29,95
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