Lees meer
In deze rubriek krijg je uit de bib van Kenniscentrum Economie West een selectie interessante lectuur.
Naast publicaties die aansluiten bij het dossier, tippen we je ook regelmatig over
andere niet te missen uitgaves.
De volledige catalogus vind je op www.kennisplatformeconomie.be.
Voor meer boeken of artikels rond het thema, gebruik je dit keer het trefwoord: ondernemerschap.

Over het thema

Spookrijders staan nooit
in de file: 101 ideeën voor
tegendraadse managers
Het is waanzin om altijd hetzelfde te ondernemen en toch
andere resultaten te verwachten. Maar hoe onderscheid je jezelf vandaag nog als manager?
Hoe worden jij en je merk een
winnaar? Op basis van vijfentwintig jaar ervaring in training
en coaching brengen Koen Van
den Brandt en Roel Van de Wiele hun antwoorden, creatieve
vondsten en dwarsdenkende
opvattingen bij elkaar.
Auteur: Koen Van den Brandt en
Roel Van de Wiele
Uitgave: Lannoo, 2015, 2e dr.
ISBN 97894014263500

De 7 competenties van de
duurzame professional
Dit boek is gebaseerd op een
managementmethode: RESFIA+D.
De zeven letters verwijzen naar
de competenties waarover
een duurzame professional
beschikt. De methode wordt
toegepast door bedrijven voor
hun strategisch management
en HRM, door professionals
voor hun loopbaanplanning, en
door universiteiten en hogescholen voor hun onderwijsontwikkeling. Het werk is een
inspiratiebron voor duurzaam
ondernemen in de praktijk.
Auteur: Niko Roorda
Uitgave: Garant Uitgevers, 2015
ISBN 9789044133028

Over doeners & durvers:
inspiratie voor ondernemers
Veertig zaakvoerders (m/v) gebundeld in één boek met unieke
fotoportretten. Het is een boek
voor startende ondernemers,
maar ook voor iedereen die zich
wil laten inspireren door het
verhaal van andere ondernemers. Het boek zit boordevol
tips, gegrepen uit het leven van
mensen die het echt kunnen
weten. Het is een inspiratiebron
om te ondernemen, om van
start te gaan, om door te bijten
en om de passie van het ondernemen een plaats te geven.
Auteur: Eline Delrue
Uitgave: LannooCampus, 2010
ISBN 9789020993776
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100-jarige familiebedrijven:
hun 10 lessen voor een langdurig bestaan
Wat zijn de hefbomen en
factoren die ervoor zorgen
dat een familiebedrijf op
lange termijn kan overleven
en succesvol blijft? Die vraag
werd de voorbije maanden op
verzoek van het Instituut voor
het Familiebedrijf onderzocht
door prof. dr. Johan Lambrecht
(KU Leuven). Het onderzoek
levert een nieuw en uniek
model op met 10 lessen voor
een langdurig bestaan als
familiebedrijf.
Auteur: Johan Lambrecht
Uitgave: IFB Instituut voor
Familiebedrijven, 2016
Digitaal beschikbaar
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Boeken of artikels raadplegen in het documentatiecentrum? Maak een afspraak, we helpen je graag verder:
Kenniscentrum Economie West, Baron Ruzettelaan 33, 8310 Brugge-Assebroek, kceconwest@west-vlaanderen.be, T. 050 40 71 24.

