
VARIA

TvOO juni nr. 2 2013 83

NIEUWS

Op de website van Eckhart Tolle vind je onder 
meer een gratis online cursus, veel filmpjes, 
artikelen en inspiratiebronnen met als centrale 
thema: de kracht van het nu. De kracht van 
het nu is een must voor iedere coach en 
voor iedere HR-professional die bezig is om 
- naast slimmer werken - ook wijzer werken 
in organisaties vorm te geven. Wat doet er 
werkelijk toe in een organisatie? Hoe kunnen 
we ons als mens werkelijk ontwikkelen en wat 

Gratis opgeleid worden door
Eckhart Tolle 

Op Bookboon vind je talloze gratis boeken 
op het gebied van onder andere HRM, 
management, personeelsmanagement, 
strategie en persoonlijke ontwikkeling.  
Naast managementboeken zijn er ook 
hardcore studieboeken gratis te downloaden, 
geschreven door professoren van 
topuniversiteiten uit de hele wereld. Boeken 

Bookboon: gratis boeken op jouw
vakgebied 

over Lean Six Sigma, Supply Chain, Innovatie, 
projectleiderschap De boeken zijn als e-books 
gratis te downloaden. Er staan advertenties in 
de pdf, maar die zijn niet irritanter dan bij het 
lezen van een gemiddelde krant. Alleen even 
registreren. Nederland wordt slimmer! 
www.Bookboon.com

■ Nieuwsrubriek samengesteld doort Guido van de Wiel

is daarvoor nodig? Onderwerpen waarover 
Eckhart Tolle zelf aan het woord is, zijn 
onder meer: keuzes, denken versus voelen, 
emotioneel lijden, relaties, de essentie van 
presence. De kracht van het nu bevat vele 
coachingstechnieken en inzichten die verwant 
zijn aan mindfulness. Engelstalig, registreren 
zorgt voor toegang. Kijken. Nu. Check: 
www.eckharttolle.com/
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Is lezen niet je grootste hobby om inhoudelijk 
bij te blijven op je vakgebied? Dan zijn de 
gratis webinars van Profiles International 
misschien wel wat voor jou. Amerikaans van 
opzet behandelen experts op diverse terreinen 
onderwerpen als leiderschap (value based 
leadership, The 7 deadly Sins of Leadership), 
organisatiecultuur, maar ook onderwerpen 
als Emotional Intelligence en Employee 

Onbeperkt toegang tot meer dan 200 actuele 
en praktijkgerichte HR instrumenten? Tools 
& Extra’s biedt abonnees de helpende 
hand met HR-vakinformatie, HR-modellen, 
HR-tools, checklists en formulieren voor 
personeelszaken. Wel in abonnementsvorm. 
Het is de vraag of men in deze tijd nog wel 
bereid is voor content te betalen. Partner 

Gratis webinars: zowel live als on
demand aanbod

www.Personeelsnet.nl 

Engagement. Alle webinars zijn in het Engels, 
de slides zijn goed te lezen, de telefoonstem 
is even wennen en uiteraard even registreren. 
Volg je het webinar live, dan kun je via chat 
een vraag stellen en is er een kans dat je in de 
uitzending komt. Tijden van de webinars zijn 
niet speciaal afgestemd op Nederland. Check: 
www.profilesinternational.com/

is onder andere managersonline.nl waar de 
basistools kosteloos beschikbaar zijn. Hier zijn 
ook themadossiers, HR-vacatures, et cetera te 
vinden. Vanwege de HR-vacatures ook ideaal 
voor personeelsmanagers, P&O-medewerkers, 
HRM-professionals zonder baan. Zie: 
http://www.personeelsnet.nl/
toolsenextras/


