Canon van HRM
Auteurs: Willem de Lange, Peggy de Prins en
Beatrice van der Heijden

De belangrijkste theorieën en concepten over
Human Resource Management gebundeld in
één naslagwerk
Eindelijk is er een canon voor een rijk
vakgebied als HRM. Meer dan 900 pagina’s telt
dit naslagwerk: Canon van HRM, 50 theorieën
over een vakgebied in ontwikkeling. Er is aan
bijgedragen door ruim zestig auteurs,
voornamelijk wetenschappers uit Nederland
en Vlaanderen.

Indrukwekkend….beslist geen droge opsomming…. Ik heb vooral respect voor deze huzarenklus. Het is
een rijk boek (Hans van der Heijden, Consultant).
Al lezend geeft mij dit boek het gevoel dat ik vijftig keer een prettig, kort hoorcollege volg, inclusief
persoonlijke noten en anekdotes van de professoren (Annett Keizer, Communicatiecoach en trainer).
Met de Canon van HRM is een standaardwerk verschenen dat onmisbaar zal blijken op het bureau
van HR-professionals, studenten HRM en alle academici die dit prachtige vakgebied verder vooruit
willen helpen (Willem Renkema, Trainer en consultant).

Bestel de Canon nu met 25% korting!* U betaalt dan slechts € 37,45 i.p.v. € 49,95.
Vul hiervoor het bestelformulier op de achterkant in en stuur dit naar:
Vakmedianet BV
T.a.v. Mineke Vrijenhoek
Postbus 448
2400 AK Alphen aan den Rijn
Of mail naar: minekevrijenhoek@vakmedianet.nl

Ja, ik wil graag het boek Canon van HRM ontvangen
voor slechts € 37,45* incl. btw (i.p.v. € 49,95).
ISBN-nummer: 9789462156449
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