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‘DIT BOEK GAAT VOOROP IN DE NIEUWE REALITEIT. HET IS CONCEPTUEEL EN
PRAKTISCH TEGELIJK EN DAAGT EEN BREED LEZERSPUBLIEK UIT OM NIEUWE
WEGEN IN TE SLAAN. BOVENDIEN IS HET ERG MOOI VORMGEGEVEN!’ – aldus de
jury.
Zakendoen in de nieuwe economie van Marga Hoek is uitgeroepen tot het Managementboek van het
Jaar 2014. De jury maakte gisteravond de winnaar bekend tijdens het jaarlijkse
Managementboekengala in de Rode Hoed te Amsterdam. Het evenement en de verkiezing, inmiddels
voor het elfde jaar op rij georganiseerd, zijn beide initiatieven van internetboekhandel
Managementboek.nl.
Over de auteur
Marga Hoek is CEO van ‘De Groene Zaak’, een ondernemersplatform waarbij meer dan 160 bedrijven
zijn aangesloten die zich actief bezighouden met duurzaamheid. Daarnaast staat zij sinds begin
november aan het roer van Het Groene Brein, het wetenschappelijk equivalent van De Groene Zaal
waarin 60 wetenschappers vanuit diverse disciplines zich hebben verenigd om de wetenschap ten
dienste te stellen van de vorming van een duurzame en innovatieve economie.
De titel Managementboek van het Jaar geldt als toonaangevend in het vakgebied management. Eerdere
winnaars waren onder andere Joep Schrijvers met Hoe word ik een rat? Jeroen Smit met Het drama
Ahold en Menno Lanting met zijn bestseller Connect!. In 2013 werd Leren samenwerken tussen
organisaties van Edwin Kaats en Wilfrid Opheij bekroond.
Voor de editie 2014 beoordeelde de jury ruim 250 boeken, wat resulteerde in een longlist met 45 titels.
Uiteindelijk werd de winnaar gekozen uit de volgende shortlist:
Versimpelen van Jan-Peter Bogers, Reclame. Dood of levend van Fons van Dyck, Zakendoen in de
nieuwe economie van Marga Hoek, No Way van Bruno Rouffaer en Van Cijfers naar Waarden van
Kees Tillema.
Noot voor de redactie:
In de linkerbalk op deze website vindt u meer informatie over de prijs, de jury, de
prijsuitreiking en het Managementboekengala 2014. Er is tevens beeldmateriaal
(foto’s en video) beschikbaar. Neem daarvoor contact met ons op.
Voor nadere informatie of contact met de winnaar en/of de juryvoorzitter kun u
terecht bij Philip van Coevorden: coevorden@managementboek.nl of 010-40 919 57

