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‘HOE KUNNEN DE BANKEN HUN BURN-OUT OPLOSSEN?’: Een nieuw boek van rudi deruytter 
De toekomst van de banken als "healthy"Organisation Als Ceo van de nv ckv bank en mentor van de
vzw camén schets ik mijn toekomst van de banken in 2025. leuk vlot toekomstgericht geschreven
boek. 
 

  
De toekomst van de banken als 'gezonde' organisaties. Als CEO van de nv CKV bank en mentor van
de vzw Camèn schets ik mijn toekomstbeeld voor de banksector in 2025 in een leuk, vlot
geschreven en toekomstgericht boek. Mij baserende op zowel mijn eigen financiële en humane
achtergrond als verscheidene citaten van andere auteurs, schets ik mijn beeld van wat de nieuwe rol
van banken zal zijn. In mijn eerste boek vertrok ik vanuit de financiële crisis van 2008; nu, meer
dan tien jaar later, uit ik mijn positieve ervaringen en tracht ik te bewijzen hoe het anders kan.
Lieve lezers, ik ben benieuwd naar jullie reacties. Rudi  
'HOE KUNNEN DE BANKEN HUN BURN-OUT OPLOSSEN?' (142 pagina's, ISBN: 9789402136296) is
gepubliceerd via het self-publishingplatform Brave New Books. Het boek is te koop bij
https://www.bol.com/nl/b/brave-new-books/8892641/. Prijs: €30,00 
 
Over rudi deruytter 
Rudi is een doorgewinterde bankier. In 2008 stond hij aan het hoofd van de restructuring van ING
België. Hij heeft de toenmalige bankencrisis volop beleefd, en bijdragen geleverd aan het oplossen
ervan. Gedurende de laatste zeven jaar heeft hij zich ontpopt tot een fantastisch succesvolle bankier
in zijn rol als CEO van de bank Centrale Kredietverlening (of CKV) en mentor van de ngo Camèn. 

 
Over Brave New Books 
Brave New Books is een self-publishingplatform dat iedere schrijver in staat stelt om snel,
eenvoudig, kosteloos en op een professionele wijze zelf een boek uit te geven. Brave New Books is
een initiatief van Singel Uitgevers, bol.com en Mijnbestseller.nl. Gedurende het publicatieproces kan
de auteur, tegen betaling, de deskundige begeleiding inschakelen van ervaren redacteuren,
vormgevers en bekende schrijvers van Singel Uitgevers (waartoe de uitgeverijen Querido,
Athenaeum, Nijgh &Van Ditmar, Leopold en Ploegsma behoren). Door de samenwerking met
bol.com zijn de boeken voor een miljoenenpubliek beschikbaar. Zie voor meer informatie
www.bravenewbooks.nl. 
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