
Scenario cards get closer to what really matters to you
417

scen
3x set kaarten : pack 1 self, pack 2 life, pack 3 world
- Get a better understanding of what really matters to you
- Start mini-coaching sessions and find meaning in life and work.
- Get closer to your partner, friends, family and colleagues.
- Topics include: Potential, Happiness, Intention, & Adventures

2021

Strategische marketingplanning : theorie, technieken, toepassingen
Alsem, K.J. 369.1

alse
Strategische marketingplanning vertaalt de nieuwste wetenschappelijke inzichten over strategische
marketing in een praktisch stappenplan voor het maken en uitvoeren van een marketingplan. Het is
een how-to-boek met veel voorbeelden en tegelijk een degelijke theoretische onderbouwing.
Nieuwe onderwerpen toegevoegd, zoals de customer journey, nieuwe productontwikkeling en
duurzaamheid.
Met literatuur en register
9789001593490 2020

Naar een circulaire economie : manifest voor transitie en regeneratie
Blauwhof, Gertrud et al. 366.1

blau
In Naar een circulaire economie breken 26 schrijvers een lans voor dergelijke interventies. Het
boek biedt nieuw denken over de ontwikkeling van een circulaire samenleving. Hoe maken we een
product of proces circulair? Hoe doen we het nu? Hoe maken we de transitie?
Met literatuuropgave
9789492474476 2022

De nieuwe assessmentgids : een oefenboek
Bloemers, Wim 419.2

Bloe
In Nederland ondergaan enige honderdduizenden mensen jaarlijks een assessment. Met behulp
van deze volledig herziene editie van 'De Nieuwe Assessmentgids' kun je je voorbereiden op alle
mogelijke psychologische tests, vragenlijsten en opdrachten die onderdeel uitmaken van een
assessment. Ook bevat het boek het nieuwste overzicht over wat nu de ‘waarde’ is van
assessmentinstrumenten en gedragsvoorspellers.
9789026327346 2015

Brand Design : Nieuw Brand Design Model met 22 digitale merkuitingen
Boer, Ruud 369.1

Boer
Sinds de introductie van dit boek in 2002 is Brand Design een begrip geworden in veel
directiekamers en marketingopleidingen. Het bouwen en onderhouden van sterke merken kan niet
zonder een relevante mentale merkidentiteit, onderscheidende visuele merkidentiteit en
geloofwaardige merkuitingen. Nieuw in deze zesde editie is het geoptimaliseerde Brand Design
model. Omdat steeds meer bedrijven online instrumenten inzetten om hun merk te laten groeien,
heeft het Brand Design model nu naast 22 fysieke merkuitingen ook 22 digitale merkuitingen.
Met lit. opg.

9789043039598 2022

Basisboek duurzame economie
Boersma, Margreet 351.31

boer
Dit boek gaat over de verbinding tussen economie en duurzaamheid. Het leert hoe je je vanuit een
duurzaam perspectief kunt ontwikkelen tot een professional binnen het economisch domein. Het
zet duurzaamheid, economie en vrije markt in bredere context. Het geeft naast inzicht in de
uitwassen van de vrije markt en de onderliggende problematiek, ook duurzame leidende principes
die de basis vormen voor een duurzame markt.
9789024436125 2021

Essentie van dienstenmarketingmanagement
Borchert, Ton 369.1

borc
Essentie van dienstenmarketingmanagement leert studenten hoe zij binnen dienstverlenende
organisaties op een efficiënte manier invulling kunnen geven aan het marketingbeleid. Daarbij
wordt zowel gekeken naar de offline als online marketingtools waarover organisaties beschikken.
Het is daarmee een zeer praktisch en overzichtelijk handboek. Compact, maar desondanks zeer
compleet.
Met literatuur en register
9789001749927 2021



Duurzaam online shoppen : Praktijkgids voor e-commerce van morgen
Buldeo Rai, Heleen 351.31

buld
Op basis van wetenschappelijk onderzoek beschrijft dit boek het leverproces van onze online
aankopen, de evolutie ervan in het laatste decennium, en welke technologiegedreven innovaties
ons te wachten staan.
Met index en referenties.
9789401477222 2021

Verbaal Meesterschap : spreken met impact live... én online
Claassen, Remco 305.8

claa
Praktische gids voor spreken in het openbaar en het geven van
presentaties. Met ruim 60 nieuwe pagina's over de lessen uit 10 jaar
Verbaal Meesterschap en de komst van online.
9789464372083 2022

Plakkend design : een heldere vorm voor jouw boodschap
Debeuf, Ann 684.3

debe
Hoe breng je een boodschap op de best mogelijke manier over bij je publiek?
Niet enkel de inhoud telt, ook de opmaak en de vorm bepalen mee de impact. Maar hoe zorg je als
niet-designer voor een gepaste en heldere vorm voor jouw verhaal?
Met literatuuropgave
9789401476102 2021

Jaarverslaggeving
Epe, Peter 363

Epe
Jaarverslaggeving biedt studenten een helder en goed leesbaar overzicht van de hoofdlijnen van
het vakgebied Externe Verslaggeving. Met praktijkgerichte voorbeelden, verhelderende schema’s
en uitgebreide online ondersteuning leert de student de volledige consequenties van een
verslaggevingsalternatief voor de balans en/of de resultatenrekening te zien.
Met lit. opg., reg.
9789001590567 2020

Jaarverslaggeving : opgaven
Epe, Peter ; Wim Koetzier 363

Epe
Jaarverslaggeving opgaven sluit naadloos aan op het leerboek Jaarverslagen en vormt samen met
de website een complete leermethode waarmee studenten grip krijgen op dit onderdeel van
financieel management. Met Jaarverslaggeving opgaven kunnen studenten aan de hand van
verschillende opdrachten de kennis van de stof toetsen en verder uitdiepen. De vele relevante
cases geven een goed beeld van de praktijk.
Met lit. opg., reg.
9789001590796 2020

Nummer 1 : zo word je de bekendste naam in je markt en krijg je klanten
voor het leven

Erkel, AartJan van 369.1
erke

Maak je artikelen, je advertenties en je nieuwsbrieven entertaining. Zodat je klanten geen genoeg
van jou kunnen krijgen. In dit boek laat Aartjan van Erkel zien hoe je een superster wordt in jouw
markt met onorthodoxe marketing.
9789089656124 2022

Schrijf eens even normaal joh! Snel beter schrijven met glimlachgarantie
Evers, Rick ; Verdaasdonk, Willem 843

ever
Waarom zo formeel? Zo oubollig? Vergeet wat je ooit op school geleerd hebt. Liefst per direct.
'Schrijf eens even normaal, joh!' is een boek voor iedereen die wel eens schrijft.

9789462961920 2022



Doet marketing ertoe? Effectieve marketing door te sturen op waarde
Frambach, Ruud 369.1

fram
Op korte termijn resultaat behalen is nog steeds te vaak het doel van marketingactiviteiten.
Hiervoor wordt altijd een prijs betaald, op langere termijn ook door marketing zelf. Dat ondermijnt
het vertrouwen in het vak en beperkt de belangrijke en vooral waardevolle rol die marketing kan
spelen. Als ze goed wordt ingezet, kan marketing waarde creëren voor afnemers en tegelijkertijd
waarde realiseren voor bedrijven, aandeelhouders en de maatschappij. Vanuit een sterke focus op
de praktijk en gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten laat dit boek zien hoe
marketing aantoonbaar waarde kan bieden voor organisaties en hun stakeholders. Met literatuur en
register
9789024418725 2018

Professioneel inkopen
Gelderman, Kees ; Albronda, Bé ; Andriesse, Freek 369.8

Geld

Professioneel inkopen biedt een complete en toegankelijke beschrijving van de belangrijkste
aspecten van inkopen. Het boek geeft een overzicht van de inkoopproblematiek en laat zien welke
modellen en factoren daarop van invloed zijn.
Met lit. opg., reg
9789001749996 2021

Fantoomgroei : waarom we steeds harder werken voor steeds minder
Heijne, Sander ; Noten, Hendrik 352.32

heij
Sander Heijne en Hendrik Noten laten in 'Fantoomgroei' zien dat onze economie al ver voor de
coronacrisis ontspoorde. Bedrijfswinsten zijn sinds de jaren tachtig geëxplodeerd, maar werkenden
zagen de economische groei nauwelijks terug in hun portemonnee. Vitale sectoren als de zorg, het
onderwijs en de politie werden ondertussen uitgehold. Hoe kan dat? En waarom accepteren we
dat?
9789047013242 2021

Mijn wereld : alles over mij : de kidsgids voor kidneren van 8 tot 9 jaar
Hoogenboom, Nikki ; Jong, Maud de ; Lignie, Wout de ; Brouwer, Giovanni J 417

mijn
Gemaakt door studenten van de opleiding Commerciële Economie van Hogeschool Leiden.
Deze kidsgids helpt kinderen om zich wat bewuster te worden van alles wat er in hun leven speelt.
Daarnaast hebben ze ook aan ontspanning gedacht door er allerlei leuke creatieve spelletjes in te
verwerken. Kinderen krijgen in de kidsgids hulp van Nino het nijlpaard, zodat ze een vriendje en
een hulpje hebben tijdens het invullen van de kidsgids. Gecreëerd in samenwerking met
kinderpsychologen en kindertherapeuten

2022

Algemene economie en bedrijfsomgeving
Hulleman, W. ; Marijs, A.J. 340.9

hull
In 'Algemene economie en bedrijfsomgeving' worden met behulp van overzichtelijke, schematische
modellen de causale relaties tussen economische begrippen weergegeven. Ook bevat het boek
veel voorbeelden, opgaven (met uitwerkingen), samenvattingen en een kernbegrippenlijst.

9789001738396 2021

Geld, internationale economische betrekkingen en bedrijfsomgeving
Hulleman, Wim 340.9

hull
De theorie uit de eerste hoofdstukken wordt in de latere hoofdstukken praktisch toegepast op het
gebruik in financiële en treasury afdelingen van ondernemingen en overheidsorganisaties.
Uitgangspunt van het boek is dat studenten zelfstandig met het boek kunnen werken. Ingewikkelde
vakterminologie en wiskundige analysetechnieken zijn zoveel mogelijk achterwege gelaten,
waardoor het boek zeer studentvriendelijk is. Deze editie is volledig geactualiseerd.
- Biedt de basisprincipes van de monetaire economie;
- geeft studenten een actueel overzicht van de ontwikkelingen in de financiële wereld;
- uitgebreide digitale ondersteuning voor student en docent.
9789001590987 2020



Betekeniseconomie : de waarde van verweven leven
Klomp, Kees 340.8

klom
Volgens de auteur, Kees Klomp, zijn de ecologische, sociale en individuele kosten van het huidige
economische systeem zo hoog geworden, dat er sprake is van een existentiële crisis. Het is
daarom noodzakelijk om op zoek te gaan naar een volledig nieuw economisch narratief: de
Betekeniseconomie. Betekeniseconomie koppelt ons (individuele, menselijke) levensbestaan aan
het (universele, natuurlijke) levensbestaan. Ecologie is daarbij het ontwerpuitgangspunt.
9789001078584 2022

Basisstudie in het boekhouden : deel 3 De jaarafsluiting
Kuppen, P.A.A.M. 368.5

kupp
Deze negende editie heeft een ingrijpende herindeling ondergaan: het voormalige tekstboek en
opgavenboek zijn samengebracht in drie nieuwe delen, waarin theorie en opgaven gecombineerd
worden:
- Deel 1: Van balans tot resultaat
- Deel 2: De administratie van bedrijven
- Deel 3: De jaarafsluiting
9789001302375 2021

Basisstudie in het boekhouden : deel 1 Van balans tot resultaat
Kuppen, P.A.A.M. ; Luit, F. van 368.5

kupp
Deze negende editie heeft een ingrijpende herindeling ondergaan: het voormalige tekstboek en
opgavenboek zijn samengebracht in drie nieuwe delen, waarin theorie en opgaven gecombineerd
worden:
- Deel 1: Van balans tot resultaat
- Deel 2: De administratie van bedrijven
- Deel 3: De jaarafsluiting
9789001889272 2019

Basisstudie in het boekhouden : deel 2 De administratie van bedrijven
Kuppen, P.A.A.M. ; Luit, F. van 368.5

kupp
Deze negende editie heeft een ingrijpende herindeling ondergaan: het voormalige tekstboek en
opgavenboek zijn samengebracht in drie nieuwe delen, waarin theorie en opgaven gecombineerd
worden:
- Deel 1: Van balans tot resultaat
- Deel 2: De administratie van bedrijven
- Deel 3: De jaarafsluiting
9789001889296 2020

Bedrijfsethiek en MVO voor HBO
Leeuw, Jan de ; Kannekens, Jacinta (red.) 360.8

Bedr
Dit is een studieboek over bedrijfsethiek en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) voor
opleidingen in het hoger (beroeps)onderwijs. In deze volledig geactualiseerde zesde editie is er
ruim aandacht voor onderwerpen als duurzaamheid, privacy, discriminatie en social media.
Met index, lit. opg.
9789463402668 2020

De analyse van de bedrijfsomgeving : bevolking, economie en
duurzaamheid

Marijs, A.J. ; Hulleman, W. 360.6
mari

Nederlandstalige boek dat systematisch de DESTEP-factoren behandelt die invloed uitoefenen op
een onderneming. Achtereenvolgens komen de politieke, demografische, sociale, economische,
ecologische en technische factoren aan bod. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de directe,
de indirecte en de ruime omgeving. Volop aandacht is er voor het beleid rond duurzaamheid door
internationale organen als de Verenigde Naties en de Europese Unie.
9789001291402 2021

Storytelling in de praktijk : creatief schrijven voor een merk
Meulen, Maarten van der 369.1

meul
Storytelling in de praktijk leert je om bedrijfsverhalen te schrijven op basis van universele
verhaalstructuren. Dat gebeurt aan de hand van vijf thema’s. Ieder thema behandelt een onderdeel
van het creatieve schrijfproces. Aan de orde komen onderwerpen als het ontwikkelen en uitdiepen
van levensechte karakters, plotontwikkeling, tone of voice en storytelling voor online en offline
media. Ook is er aandacht voor het vinden van verhalen door onderzoek te doen en het
stapsgewijs verbeteren van eerdere versies.
9789046907801 2021



Communicatiestrategie
Michels, Wil 305.8

mich
In het eerste deel van Communicatiestrategie maken studenten kennis met de basis van
communicatiestrategie. Zij gaan in op de analyse van de context en ontdekken de belangrijkste
analysetools.
Het tweede deel behandelt maar liefst twaalf verschillende strategieën, zoals de Fanstrategie en de
Ambassadeursstrategie. Allemaal compleet uitgewerkt met canvassen, modellen en schema’s.
Met literatuuropgave
9789001292805 2021

Storybrand : hoe een heldere boodschap je bedrijf laat groeien
Miller, Donald 369.1

mill
Het ontwikkelen van een heldere boodschap is essentieel. De manier waarop je schrijft en spreekt
over een product of dienst is voor klanten namelijk van doorslaggevend belang om over te gaan tot
de aankoop ervan. Dat inzicht vormt de basis van de StoryBrand-formule. De StoryBrand-formule is
volledig gebaseerd op hoe het brein reageert op verhalen. Door gebruik te maken van zeven
universele verhaalprincipes creëert StoryBrand voor elk bedrijf effectieve boodschappen die ingezet
kunnen worden op websites, presentaties en social mediakanalen.
vert. van: Building a storybrand : clarify your message so customers will listen. - HarperCollins,
2018
9789089655868 2022

Organisatiestructuren
Mintzberg, Henry 366.1

mint
Henry Mintzberg beschrĳft in dit boek welke structuren ten grondslag liggen aan een effectieve
organisatie. Hĳ introduceert vĳf basisstructuren die garant staan voor een succesvolle
bedrĳfsvoering en licht de pluspunten en de valkuilen op heldere wĳze toe. Zo reikt hĳ studenten en
managers theoretische en praktische ontwerpen aan waarmee zĳ aan de slag kunnen. Vertaling
van Structure in Fives: Designing Effective Organizations. Met literatuuropgave en register
978904304080 2022

Zelf een podcast maken : in 5 stappen van idee tot aflevering
Moeraert, Eva ; Blomme, Pieter 528.59

moer
Deze praktische gids voor beginners en professionals laat je nadenken over je doelgroep en jouw
rol als presentator, leert je de beste audio-interviews afnemen en je podcast in de markt zetten.
Met literatuuropgave

9789401480468 2021

Branding
Mosmans, Andy ; Thiel, Patrick van 369.1

mosm
Geeft een actueel en helder overzicht van de verschillende stromingen binnen het vakgebied van
branding.
Met literatuur en register

9789001734459 2022

Kiezen voor kansen : over een nieuwe ideologie en het onderwijs in de 21e
eeuw

Mulder, Jos de ; Born, Cilia 450.45
muld

Kiezen voor Kansen biedt in vijf hoofdstukken zowel theoretische inzichten als praktische
handvatten voor onderwijsprofessionals om de kansengelijkheid in de klas en de school te
vergroten. De auteurs delen hun jarenlange en veelzijdige onderwijservaring met leraren,
schoolleiders en bestuurders die zich betrokken voelen bij en zich zorgen maken over de
kansenongelijkheid in de klas en de school. Met literatuuropgave en begrippenlijst.
9789077866696 2022

Diep Werk : werken met aandacht in een wereld vol afleiding
Newport, Carl 415.4

newp
In 'Diep werk' wijst Cal Newport op de noodzaak van geconcentreerd werken om maximaal te
kunnen presteren, een vaardigheid die we langzaam zijn kwijtgeraakt. Newport gebruikte de term
‘diep werk’ voor het eerst op zijn populaire blog. Hij raakte een zenuw: Newports artikelen over dit
onderwerp werden honderdduizenden keren gelezen en overgenomen.
9789047012436 2019



Sales- en accountmanagement
Putten, Willem van ; Schenk, Annette ; Zeijl, Willem 369.3

putt
In de business-to-businessmarkt zĳn allerlei beslissers en beïnvloeders betrokken bĳ het
salesproces. Sales- en accountmanagement zĳn daardoor complexe besluitvormingsprocessen
waarin bedrĳven strategische keuzes moeten maken om de klant tot koop te laten overgaan.

9789043037624 2020

Retailmarketing
Quix, Frank ; Kind, R.P. van der 369.1

quix
Standaardwerk voor het vakgebied retailmarketing; uitgebreide aandacht voor operationele
toepassing van de theorie; beantwoordt de vraag ‘Hoe werkt retailmarketing in de praktijk?’. In
Retailmarketing staat de vraag centraal hoe retailing in de praktijk wordt gebracht.

9789001593438 2019

Positioneren : stappenplan voor een scherpe positionering
Riezebos, Rik ; Grinten, Jaap van der 369.1

riez
In onze multimediale samenleving is beeldvorming steeds belangrijker. Of het nu gaat om een
product, dienst of de organisatie als geheel, het is cruciaal dat je als bedrijf proactief sturing geeft
aan die beeldvorming. Positioneren is daartoe de marketingtechniek bij uitstek. Dit boek deelt
bewezen methoden en de laatste inzichten waarmee je als manager op een kritische en
constructieve wijze met je merk aan de slag kunt. De methode focust op de inside-out route van
positioneren en op categorisatie en gaat uit van het idee dat een positionering niet zozeer door
communicatie maar veel eerder door manifestatie tot leven moet komen.
9789024444984 2022

Basisboek duurzame ontwikkeling
Roorda, Niko 351.35

Roor
Basisboek Duurzame Ontwikkeling biedt studenten een brede introductie op duurzame
ontwikkeling. Het beschrijft duurzame ontwikkeling op een evenwichtige manier, rekening houdend
met people, planet en profit/prosperity. Het boek heeft oog voor de mondiale kant van duurzame
ontwikkeling en de toekomstaspecten ervan. Basisboek Duurzame Ontwikkeling is tot stand
gekomen in nauwe samenwerking met meer dan dertig docenten en hun studenten.
9789001575052 2020

Strategische en operationele marketingplanning : kernstof-B
Rustenburg, Gerbrand (red.) ; Gouw, Ton de 369.1

Stra
Strategische en operationele marketingplanning – Kernstof B is uitgegroeid tot een standaardwerk
op het gebied van marketingplanning, strategie en management.
In het boek is volop aandacht voor strategische issues, de internationale dimensie, B2B en online
marketing. Aan de hand van vele praktische voorbeelden worden de verbanden tussen de
verschillende theoretische begrippen inzichtelijk gemaakt. Strategische en operationele
marketingplanning – Kernstof B kenmerkt zich door een integrale onderwijsmethodiek en sluit
naadloos aan op de meest recente NIMA-exameneisen (2019).
9789001899936 2019

Commerciële calculaties 1 : rekenen op NIMA-A niveau
Smal, J.A.C. 368.5

smal
Dit boek biedt een systematisch en duidelijk overzicht van het type calculaties dat op het NIMA A-
examen aan de orde kan komen. Het boek legt de basis voor vaardigheden als
marketingcalculaties, productcalculaties, prijscalculaties, distributiecalculaties en
reclamecalculaties.
9789001749941

Collaborate or Die : het co-creatie handboek voor veranderaars
Veenhoff, James ; Pater, Martijn 366.1

veen
Wij noemen de jaren tussen 'nu' en 2030 het 'Decennium van Daadkracht'. Al voordat covid
toesloeg was duidelijk dat onze uitdagingen te groot zijn om alleen aan te pakken. Meer dan ooit
tevoren kunnen en moeten bedrijven en organisaties de krachten bundelen. Zonder samenwerking
geen verandering of vooruitgang.
Tot zover niks nieuws, maar de vraag is natuurlijk: hoe? Het antwoord: door de inzet van co-creatie,
"samen met experts en stakeholders nieuwe waarde creëren". In dit praktische, actiegerichte boek
nemen Martijn Pater en James Veenhoff je stap voor stap mee op een reis richting impact.
9789089655493 2021



Marketing Kernstof
Vosmer, Hans ; Smal, John 369.1

vosm
Marketing Kernstof is een uitgebreide introductie in het vakgebied marketing. Het boek beschrijft de
belangrijkste marketingbegrippen, -theorieën en -modellen. Het boek besteedt aandacht aan
onderwerpen als marketingomgeving, -organisatie en -planning, consumentengedrag en markt- en
marketingonderzoek. Deze nieuwe editie is uitgebreid met actuele voorbeelden en artikelen.
Bij dit boek is een apart opgavenboek beschikbaar Marketing Kernstof Opgaven.
9789001593551 2020

Marketing Kernstof : opgaven
Vosmer, Hans ; Smal, John 369.1

vosm
Opgaven bij het boek “Marketing Kernstof”. Het is een uitgebreide introductie in het vakgebied
marketing. Het boek beschrijft de belangrijkste marketingbegrippen, -theorieën en -modellen.

9789001593476 2020

Dienstenmarketingmanagement
Vries, W. de ; Borchert, A.H. 369.1

vrie
Compleet standaardwerk voor on- en offline dienstenmarketing; - toegespitst op het schrijven van
een marketingplan en/of scriptie; - uitgebreide toelichting van begrippen binnen online
dienstenmarketing.
Met literatuur en register.
9789001886820 2018

Basisboek sales
Werf, Robin van der 369.3

werf
Basisboek Sales biedt studenten de kennis en inzichten om zich optimaal voor te bereiden of beter
te worden in een aantrekkelijke salesfunctie. Alle belangrijke thema’s van de salesdiscipline komen
aan bod, zoals de inhoud van de verkoopfunctie, marketing, logistiek, inkoop en
accountmanagement. Ook is er ruime aandacht voor de praktische verkoopvaardigheden die elke
verkoper zich eigen moet maken. Basisboek Sales sluit volledig aan op het examen NIMA A Sales
en is opgenomen in de literatuurlijst voor dit examen.
9789001292782 2021


