PERSBERICHT
Het is tijd om verder te kijken dan onze (economische) neus lang is. Daarom verschijnt vlak voor de Maand van de
Filosofie Denken in organisaties – Een pleidooi voor een nieuwe Verlichting.
In dit boek van dr. Tjip de Jong en dr. Joseph Kessels benutten zij filosofische ideeën en inzichten om een andere kijk
te ontwikkelen op organisatievraagstukken van de 21e eeuw. Veel economische wetten die de basis vormden voor
het denken in organisaties werken niet meer. Het eenzijdige geloof in marktwerking, vraag en aanbod en
winstdenken, zorgt ervoor dat bedrijven krakend tot stilstand komen. Het is hoog tijd om anders te denken over
samenwerken, duurzame ontwikkeling en rijkdom.
Al filosoferend komen de auteurs tot een inspirerende routekaart waarmee ze nieuwe inzichten bieden om naar de
toekomst van organisaties te kijken. Zij moedigen aan om weer zelfstandig en kritisch te durven denken, met meer
aandacht voor altruïsme, empathie en duurzaamheid als drijfveren voor het menselijk handelen.




Denken in organisaties centraal in de Maand van de Filosofie. Zie: maandvandefilosofie.nl
Bovendien hoort bij het boek de interactieve website denkeninorganisaties.nl
Voor lezers van Utopia for Realists (Rutger Bregman) en Dougnut Economics (Kate Raworth).

Meer weten over Denken in organisaties? Lees hier het inkijkexemplaar. Interviewverzoeken en aanvragen voor een
recensie-exemplaar kunt u mailen naar ondergetekende. Tevens bent u van harte welkom bij de boekpresentatie op
26 april in Utrecht. Hier vindt u de inhoudelijke en praktische informatie.
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OVER DE AUTEURS
Tjip de Jong is zelfstandig organisatieadviseur en onderzoeker. Hij schreef
een proefschrift over sociaal kapitaal en kennisproductiviteit. Hij schreef
eerder o.a. Verslaafd aan organiseren. Joseph Kessels is emeritus
hoogleraar Human Resource Development aan de Universiteit Twente en
coauteur van de bestseller Opleidingskunde. Samen met Cora Smit startte
hij in 1977 Kessels & Smit The Learning Company.

Voor meer informatie of het aanvragen van een recensie-exemplaar kunt
u contact opnemen met Jorien Hanemaaijer /
jorien@vanduurenmedia.nl / 0345-473392 / 06-20777377

