Boek in beeld
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Boek in beeld
DE STAATSBANK
In De Staatsbank wordt de verlammende
relatie tussen overheid en bank gereconstrueerd. Beschreven worden de
onderhuidse spanningen die leiden tot
een nieuwe machtsstrjd aan de top, tien
jaar nadat de bank door interne twisten
zjn zelfstandigheid was kwjtgeraakt.
Na een succesvole beursgang verviel de
bank weer in achterdocht en zelfgenoegzaamheid.

Ivo Bökering en Pieter Couwenberg
zjn onderzoeksjournalisten van Het
Financieele Dagblad en werden meerdere
keren genomineerd voor journalistieke
prjzen.
Prometheus
€ 24,99

ONVRIJWILLIG
Aan de hand van 70 gespreken over
onvrjwilig vertrek van de bestuurder
wordt een groot aantal lessen benoemd. De impact van onvrjwilig
vertrek is zowel voor de bestuurder
zelf, de organisatie, betrokenen
buiten de organisatie als voor de
toezichthouders zeer groot. Het boek
biedt een handvat voor het gedegen
invulen van de werkgeversrol.

Pieter Wjnsma, Hildegard Pelzer,
Monica Milz zjn verbonden aan
Governance Support en ondersteunen
bestuurders en toezichthouders door
middel van advies, coaching en
scholing.
Mediawerf
€ 24,95

DE WERELD IS ROND
In dit boek staan disruptieve maatschappeljke transformaties centraal die
samen een ‘metastorm’ vormen. Deze
metastorm heet impact heet op elke
beslissing die als beleid, als bedrjf of
als individu op de lange termjn wordt
gemaakt. Dit boek is een optimistisch
pleidooi om problemen breed aan te
paken om een mooie toekomst op te
bouwen.
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Jo Caudron is de winnaar van Managementboek 2020. Hj is transformatiestrateeg en digitaal ondernemer, en heet
verschilende boeken op zjn naam
staan.
Pelckmans Pro
€ 30,-
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