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Colman Monica Furlong 2004 Nadat ze uit hun dorp zijn gevlucht,
komen Colman, Leana en de heks Juniper aan in Cornwall. Daar
ontdekken ze dat de slechte Meroot Junipers broer gevangen
houdt. Vanaf ca. 12 jaar.
de Psychologie Van Arbeid En Gezondheid Wilmar Schaufeli
2020-07-09 In de 21e eeuw vergt werk niet zozeer een fysieke,
maar vooral een emotionele en mentale inspanning. Hierdoor
komen werkgerelateerde psychische klachten en daarmee
samenhangend ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid
veelvuldig voor. Anderzijds is er ook steeds meer aandacht voor
een positieve benadering van arbeid en gezondheid met een
sterke nadruk op de bevlogenheid en duurzame inzetbaarheid
van medewerkers. De psychologie van arbeid en gezondheid

komt tegemoet aan de groeiende behoefte aan deskundigheid op
het gebied van werk en welzijn. De eerste editie van dit boek
verscheen in 2003 en sindsdien heeft de psychologie van arbeid
en gezondheid zich ontwikkeld tot een niet meer weg te denken
vakgebied. In deze vierde, geheel herziene editie zijn enkele
nieuwe hoofdstukken opgenomen over positieve interventies,
diversiteit, duurzame inzetbaarheid, en leiderschap - allemaal in
relatie tot gezondheid en welbevinden van werknemers. De
psychologie van arbeid en gezondheid is een compleet en
actueel leerboek waarin alle belangrijke onderwerpen aan bod
komen. In het eerste systematische deel staan theorie,
assessment, interventie en onderzoek centraal. In het tweede
deel wordt ingegaan op specifieke hedendaagse thema's zoals
emotionele arbeid, pesten op het werk, de balans tussen werk en
privé, baanonzekerheid, burn-out en bevlogenheid,
werkverslaving, en technologie en gezondheid. Het boek wordt
gebruikt op universiteiten en hbo-opleidingen maar kan ook van
dienst zijn bij postdoctorale opleidingen tot A&O deskundige,
arboconsulent, preventiemedewerker, arbeidsdeskundige, reintegratiedeskundige, bedrijfs- en verzekeringsarts.
Identiteit en diversiteit M. Verkuyten 2010 Identiteit is een
centraal onderwerp in debatten over sociale cohesie, culturele
diversiteit, integratie en wij-zijdenken. Verkuyten bekijkt
identiteiten, etnische relaties en manieren om met culturele
diversiteit om te gaan vanuit onze kennis over menselijk gedrag:
wat mensen willen, waar ze behoefte aan hebben, hoe ze in de
regel reageren. Het gaat om de betekenis van
gedragswetenschappelijke benaderingen in het duiden van
hedendaagse dilemma's binnen onze pluriforme samenleving.
Daarbij komen vragen aan de orde als: waarom en wanneer
plaatsen mensen zichzelf en anderen in sociale categorieën en
met welke gevolgen? Wat zijn de psychologische achtergronden
van positieve/negatieve relaties tussen groepen? Hoe ontstaan
meervoudige identiteiten en hoe gaan we daarmee om? Hoe
reageren mensen op stigmatisering en uitsluiting? Hoe kunnen

we omgaan met etnisch-culturele diversiteit en
groepstegenstellingen? Omdat de verwijzing naar
cultuur(verschillen) niet specifiek genoeg is, neemt Verkuyten de
maatschappelijke verhoudingen en posities in ogenschouw.
Forthcoming Books Rose Arny 2000
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