
De Business Books Podcast vertelt je elke
maand welke boeken je moet lezen

Thijs Peters (hoofdredacteur Management Team) en Remy Ludo
Gieling (hoofdredacteur Sprout) lanceren een nieuwe
maandelijkse podcast waarin ze de belangrijkste lessen van de
beste business boeken bespreken: De Business Books Podcast.

Waarom de Business Books Podcast?

Mark Zuckerberg las een jaar lang twee boeken per week. Maar voor de meesten van ons is een

boek per maand is al een mooi streven. Maar wel boek moet je dan lezen? Remy en Thijs

bespreken elke maand de belangrijkste boeken op het gebied van ondernemen, management en

leiderschap.

Het idee van de podcast werd geboren uit noodzaak. Elke maand worden er aan de redacties van

Sprout en Management Team tientallen boeken aangeboden en moet er worden gekeken welke

boeken nu wel, en welke niet de moeite waard zijn. Waarom delen we die kennis eigenlijk niet

met onze lezers? Dat was een paar maanden geleden, maar nu in maart 2018 is het zover. De

Business Books Podcast is live.

Voor wie is deze podcast?

Als lezen je lief is, maar je tijd kostbaar. In 25 – 30 minuten wordt je bijgepraat over de

nieuwste boeken en luister je naar een interview met een topauteur.

In de eerste aflevering...

http://www.businessbookspodcast.nl/
http://www.businessbookspodcast.nl/
http://www.businessbookspodcast.nl/


Bespreken we het nieuwste werk van Daniel Pink: Het juiste moment; leren we waarom Elon

Musk lyrisch is over het werk van Max Tegmark, Life 3.0; spreken we met startupgoeroe Eric

Ries over het boek De Startup Methode en bespreken we het nieuwste boek van Jan van Setten:

LIVE.

Hoe kan ik een podcast luisteren?

De podcast is gratis te luisteren via Soundcloud, in iTunes, Youtube en Sticher. Bij veel van deze

diensten kun je je ook abonneren zodat je geen aflevering mist.

Hoe vaak wordt de podcast opgenomen?

De podcast wordt elke maand opgenomen in de studio van Voicebooking.

Hoe worden de boeken geselecteerd?

Thijs Peters en Remy Ludo Gieling, respectievelijk de hoofdredacteur van MT en Sprout maken

in overleg een selectie van de boeken die ze willen bespreken in de komende uitzending.

Schrijvers en uitgevers zijn natuurlijk welkom om hun boeken aan te bieden, maar we kunnen

niets beloven.

En nu...

Neem een kijkje op onze webpagina www.businessbookspodcast.nl, luister de podcast en laat

ons weten wat je ervan vindt!  Voor uitgevers is de onderstaande afbeelding in stickervorm ter

promotie van besproken werk beschikbaar.

Meer weten?

Mail naar podcast@mt.nl of bel met de redacties van MT en Sprout: 020 262 07 10.

http://www.businessbookspodcast.nl/
https://www.voicebooking.com/nl/?___store=nl&___from_store=en#
https://www.stitcher.com/podcast/business-books-podcast?refid=stpr
https://www.youtube.com/channel/UCyodOd6mNH_Jfv8t6jZURpg/featured?view_as=subscriber
https://itunes.apple.com/nl/podcast/business-books-podcast/id1359055421?l=en&mt=2
https://soundcloud.com/user-857503542/business-books-podcast-1
http://www.businessbookspodcast.nl/


OVER SPROUT

Sprout is het netwerk voor de nieuwe generatie ondernemers. Innovators, die zich niet laten stoppen door het
onmogelijke. Ze zijn vernieuwend, ambitieus, tegendraads en zien – letterlijk en figuurlijk - geen grenzen. Sprout
brengt dagelijks het laatste ondernemersnieuws en -achtergronden, organiseert diverse evenementen en
verschijnt vier keer per jaar op papier.
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