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Jaap Bloem, l"lenno van Doorn, Sander Duivestein,ê.a.
(2012). Hêt App-effecr. |SBN 979 90 7541 43A 7. € 24,95

o De auteurs van Het App-effecf delen de geschiedenisvan de wetenschap,technologieen
innovatiein, in vier periodenvan l50 jaar,te beginnenin 1530.Momenteelzijn wij aanbelandin
het Tweedee-tijdperk(1980-213O).
Binnendit
tijdperkzijn wij via de minicomputer,pc en
desktopinternetaanbelandbíj het mobieleof
gadgetinternet.Digitalefysiekeen virtuelegadgetszullenons leven
gaan vullen.De huidigeapps zijn daarvannog maar het begin.Technischis van allesmogelijk.Het grootstevraagtekenis de menszelf:
ons gedrag. Het App-effecf is een post-pc-boek. Het gaat over de ef_
fecten van ons nieuwemobieleinformatiegedrag
en laat zien dat de
- kort na de introductievan de iphone- een
informatiesamenleving
nieuwefase is ingegaan.De bepalendefactor is naastde nieuw verworven mobiliteit,vooralook de begerigheidwaarmeede wereldvalt
voor al dit moois.
lneke van de Braak (2011).lnspircrcn tot medeveantwoordefijkheicl. Themagecêntrcerde lnteractie (Te t) als methodiek
voor eífectlef leiderccáap. Amsterdam. UitgeveÍij Boom/
Nelissen,ISBN 97A 90 244OO713, € i9,5O

a Organisatieszijn steedsmeer open systemen
geworden.Ze hebbente makenmet allerleiinvloedenvan buitenaf:sterkeconcurrentie.
veeleisendeklantenenzovoort.Omdat de druk om resultatente halenhoog is,is zelfsturingdoor
werknemerscruciaal.Dat betekentvoor leidinggevenden
een uitdaging
om de juistemaat in leiderschap
te vindenen ervoorte zorgendat medewerkersde ruimte krijgenvoor eigen verantwoordelijkheidén deze
ook daadwerkelijk nemen. lnspireren tot medeverantwoordetijkheid laat
zien hoe kan worden bevorderddat medewerkersmet elkaareen visie
op het werk ontwikkelenen deze in de dagelijksepraktijkwaarmaken.
Het boek toont de lezerhoe werknemersertoe worden aangezethun
talenten en mogelijkhedenten volle in te zetten en worden gestimuleerdom zich niet alleenop hun eigentaak te richten,maarook verant_
woordelijkheidte nemen voor effectievesamenwerkino.

Zó kon het ook!
redactiebelt of ik een boek wil recenseren.Satanisch
fie
l/lachje: 'Het is wééreen ringbanduitgave!'Voríge
maand kraakteik namelijkzo'n uitgaveaf - zowel om de
inhoudalsom het uíterlíjk.
letswêt ik ín acht jaar recenseren nog nooit gedaanhad. Ze waren vast benieuwdwat dit
keer het oordeelzou zijn.Nou in één woord: uitmunteno.
Bij de omslagal het gevoel:zó kan het dus ook! Bij naspeuren van het colofon meteeneen aha-gevoel:het ontwerp is
van Lava,dus dan weet je dat het wel goed zit. Hoe dat
komt? Omdat er op de omslageen koffievlekzit. Zo eentje
die ontstaat alsje je koffiebekertjeer evenop zet. lk moest
echt voelenof ik die kring gemaakt had. Nee dus, het zit in
het ontwerp. Zo knap om daarmeemeteenal een boodschap af te geven.Nog voordat het boek zelfs maar open is
geweestkrijgje al een bericht:laatdit ding vooralop je bureau liggen,gebruik 'm zo vaak dat ie altijd voor het grijpen
ligt en ja, op dat soort gebruiksboeken
komennu eenmaal
koffievlekken.Eretekenvan intensíefgebruík.
Maar wat is het nu voor boek? Precieswat de titel zegt:
een verzameling
van dertig voorbeeldbriefings.
Voor bijvoorbeeldeen arbeidsmarktcampagne,
een pr-campagne
of een communicatieonderzoek.
De formatszijn compact,
heldergeschrevenen praktischzeer bruikbaar.
Als inspiratie ('Welkekopjesmoet ik nemenin mijn briefing?')of als
checklist('Heb ik alles?').
Ook leesik nuttigenadenkers:
'Het grootste
briefingprobleem
is meestalgeen gebrekaan
informatie,eerderhet gebrekaan zinvollekeuzes.'Waar!
Of deze:'Bespreekje ideeënsamenmet het bureau.Als je
samenmet je partnereen feestjegaat organiseren,
stuurje
hem toch ook geen brief met je êisenen wensen?'Dit zijn
niet alleenbriefingsvoor grote campagnesmet externe
bureaus.Ze zijn ook uitstekendgeschiktals gespreksmateriaal met je interne opdrachtgever.
Een goede briefinglaat het bureauvoldoenderuimte
voor zijn creativiteiten schepttegelijkertijdduidelijkeka-
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a Patries Quant (2012). Gemotlveerde medewerkers! De bonus van Het Niêuwe
Wêrken. Zaltbommel. Thema. |SBN 978 90 5g7t 539 g. €22,9s
a Adjiêdj Bakas (2012). Het einde van de privacy. Megatrends e-business, Intenetveiligheid en digitale identlteit. Schiedam, Scriptum. |SBN 978 90 5594 85g .1.€ 22.50

Petra Klóren/lngêborg van

ders en verwachtingen.Die balans
is verdraaidmoeilijk.Ook ik heb
menig moment zwetendmet een
wit vel papiervoor me gezetenen
de pen wilde maar niet vloeien.En
ja, ik had de neigingme er met een
jantje-van-leiden
van af te maken
en daarmeehet probleemnaar het
bureaute verleggen.Door dit boek
krijg ik zin om de briefingecht
góed te makenen de vragenuit de
voorbeeldbriefings
te gebruiken
als prikkelingom het probleem

fingBoek. Changeofcolors,

vooraf stevig te doordenken.
(Zucht) O ja, ik moet nog twee
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briefingsmaken...

Egmond (2012).Het Brie-

126 blz. € 24,50.
www.allesoverbriefings.nl
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