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Keep going Austin Kleon 2019-04-11 In Steal like an artist en Show your work!
Begin met het waarom Simon Sinek 2012-03-08 Simon Sinek laat in ‘Begin met het
toonde Austin Kleon hoe iedereen creatief kan zijn en hoe je die creativiteit met de
Waarom’ zien dat organisaties en leiders die zich richten op het Waarom van hun
wereld kunt delen. In zijn nieuwe bestseller leer je aan de hand van tien verrassende
bedrijf succesvoller, invloedrijker en innovatiever zijn. Leiderschapsstijlen kunnen
inzichten hoe je in een wereld vol afleiding creatief kunt blijven doorgaan. Keep on
verschillen, maar alle grote, inspirerende leiders hebben
n ding met elkaar gemeen: going is een boek voor iedereen die een zinvol en productief creatief leven wil leiden
ze weten dondersgoed waar m ze doen wat ze doen. Toch sneeuwt bij veel bedrijven en die af en toe eens vastloopt. Onthoud: leven is kunst, geen wetenschap. Iedereen
het Waarom nogal eens onder in de hectiek van de dag. ‘Begin met het Waarom’
heeft zijn eigen kijk op dingen. Neem wat je nodig hebt en laat de rest liggen. Keep
helpt je om het Waarom weer centraal te stellen en zo beter en authentieker
going en take care of yourself. Elke dag is groundhog day. Een gewijde basis
leiding te geven en je omgeving te inspireren. Met vele voorbeelden uit de praktijk
cre ren. Vergeet de titel. Ga aan het werk. Maak geschenken. Het gewone + extra
toont Sinek aan dat het werkt. Dit boek is gebaseerd op de idee n uit zijn TEDXaandacht = het buitengewone. Dood de kunstmonsters. Je mag van mening
talk over leiderschap, waarmee hij wereldwijd de aandacht trok.
veranderen. Bij twijfel, ga opruimen. Demonen haten frisse lucht.10. Onderhoud je
De plakfactor Chip Heath 2015-03-10 Waarom zijn broodjeaapverhalen zo
tuin.
hardnekkig en vergeten we alledaagse waarheden zo gemakkelijk? Hoe maakt een
SPQR Mary Beard 2016-04-06 Het oude Rome is belangrijk. De geschiedenis van
krant een kop die ervoor zorgt dat we door willen lezen? En waarom onthouden
het rijk, van zijn veroveringen, wreedheid en uitspattingen, is voor ons nog altijd
we complexe verhalen wel, maar complexe feiten niet? Waarom floreren sommige
een ijkpunt. Zijn mythen, verhalen, disputen en problemen houden ons nog altijd bezig.
idee n van meet af aan, terwijl andere razendsnel ter ziele gaan? En hoe verbeter je SPQR biedt een frisse kijk op de Romeinse geschiedenis door een van ’s werelds
de kansen van waardevolle idee n? In De plakfactor leggen Chip en Dan Heath uit belangrijkste classici. Mary Beard onderzoekt niet alleen hoe Rome van een
hoe je de kleefkracht van idee n kunt versterken. Deze onmisbare gids laat zien dat onbelangrijk dorp in Midden-Itali uitgroeide tot een wereldmacht die heerste over
‘sticky’ idee n hun kracht ontlenen aan zes belangrijke eigenschappen, die ook jij
een gebied van Spanje tot in Syri , maar ook hoe de Romeinen zichzelf en hun wereld
kunt leren beheersen. Dit boek gaat over een van de belangrijkste aspecten van
zagen, en waarom dat van belang is tot in onze eeuw. Deze gezaghebbende
menselijk gedrag en zal de manier waarop je idee n overbrengt ingrijpend veranderen. geschiedenis omspant duizend jaar, en werpt een nieuw licht op veel aspecten van de
De plakfactor is provocerend, onthullend en vaak verrassend grappig. Het
Romeinse beschaving, van de slavernij en de religie tot het stromend water. Het is
onthult de cruciale principes van succesvolle idee n en de strategie n om je eigen het definitieve boek over het oude Rome, verrassend en goedgeschreven.
boodschap meer kleefkracht te geven.
Business 2.0 2002
Business Periodicals Index 2007
Flitshandel Michael Lewis 2014-09-15 Flitshandel viel als een bom in de fi
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nanci le wereld. Binnen een mum van tijd stond de FBI op Wall Street en riep
senator John McCain om een onderzoek door het Amerikaanse Congres. Wat maakt
Flitshandel zo explosief? Het gaat over supercomputers, geprogrammeerd door de
allerslimste en geniaalste nerds, die hierdoor een nanoseconde sneller zijn dan
andere computers en zo tientallen miljarden extra verdienen voor hun bazen op de
beurs. Is het strafbaar? Is het handelen met voorkennis? En wie is de dupe?
Bestsellerauteur Michael Lewis schreef met Flitshandel een waargebeurde thriller
van wereldformaat. MICHAEL LEWIS is de grootste nonfictie auteur van Amerika
en heeft diverse internationale best sellers op zijn naam staan, waaronder: The Big
Short, Moneyball en Liar's Poker. 'Een groot voorbeeld' Jeroen Smit 'Een bom in de
financi le wereld. (...) Een topjournalist.' - Matthijs van Nieuwkerk 'Verrukkelijke
non-fi ctie. Als lezer krijg je soms het idee dat je een thriller van John le Carr
leest, in plaats van een boek over algoritmen, dark pools en rebate arbitrage. (...)
Lewis kan als geen ander laten zien hoe de fi nanci le markten van gezicht zijn
veranderd.' - De Groene Amsterdammer 'Met een oerknal staat ook zijn nieuwste
werk op de kaart.' - Het Financieele Dagblad 'Dit is wat ik wil. (...) Een groot
voorbeeld.' - Jeroen Smit 'Niet veel schrijvers weten een hoorzitting in de senaat te
veroorzaken met hun boek. Michael Lewis wel. Zijn explosieve Flash Boys, over de
corrupte beurshandel, veroorzaakte dit voorjaar veel opschudding. ' - NRC Q
'Flash Boys leest als een spannend jongensboek: met een antiheld, een geheime
samenzwering en mysterieuze dark pools. Het is ook nog eens op echte
gebeurtenissen gebaseerd. (...) Nog altijd is een enkel ouderwets, spannend
geschreven boek in staat de hightechaandelenhandel flink op zijn kop te zetten. (...)
Het beschrijft op pakkende wijze het fenomeen fl itshandel.' - Het Financieele
Dagblad In de zomer van 2009 was de lijn een eigen leven gaan leiden. Tweeduizend
mannen groeven en boorden de merkwaardige behuizing die de lijn nodig had om te
overleven. 205 ploegen van acht man elk, plus allerlei adviseurs en inspecteurs,
stonden dagelijks voor dag en dauw op om te bedenken welke explosieven ze nodig
hadden om een gat te maken in een onschuldige berg, hoe ze een tunnel konden
aanleggen onder een rivierbedding, of hoe ze een geul moesten graven naast een
landweg zonder berm. Dat deden ze zonder een alleszins voor de hand liggende
vraag te beantwoorden: waarom? De lijn was een buis van hard plastic met een
dikte van nog geen vier centimeter en was ontworpen om vierhonderd flinterdunne
strengen glas te beschermen. Toch kreeg je het gevoel dat het een levend wezen
was, een onderaards reptiel met specifi eke behoeften en verlangens. De geul waarin
de lijn zou komen te liggen moest kaarsrecht zijn. Er was misschien nog nooit een
pad zo compromisloos door de aarde gegraven. De lijn moest een datacentrum in
het zuiden van Chicago verbinden met een aandelenbeurs in het noorden van de
staat New Jersey. Het was van cruciaal belang dat de hele onderneming geheim zou
blijven.
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Body een lijfboek Timothy Ferriss 2011-10-20 Moet je je gewoon neerleggen bij `zware botten en `zwembandjes ? Timothy Ferriss onderzocht met behulp van medici
en wetenschappers of erfelijkheid je inderdaad een lichaam kan opleggen waar je niet
gelukkig mee bent. Ferriss uitgebalanceerde dieet- en trainingsprogramma is het
verrassende antwoord op vijftien jaar onderzoek naar de vraag: hoe hou je je genen
voor de gek en krijg je het perfecte figuur en de beste seks? En hoe krijg je met de
kleinste aanpassingen (en zo min mogelijk moeite) de meeste energie en de beste
resultaten?Body, een lijfboek geeft alle antwoorden, voor mannen n vrouwen.
Van de sportschool tot de slaapkamer: vergeet wat hip en `happening is en doe
wat echt werkt!
De 100-jarige man die uit het raam klom en verdween Jonas Jonasson 2011-02-07
Allan wordt 100 en dat wordt groots gevierd in het bejaardentehuis, behalve
dan dat de jarige het op zijn heupen krijgt en kort voordat het feest losbarst,
vertrekt. De tijd die hem rest kan hij beter besteden, vindt hij en hij klimt uit het raam
en verdwijnt. Pers en burgemeester hebben het nakijken. Allan is een nuchter type dat
weinig tot geen angst kent en die verder niet al te lang stilstaat bij zijn
beslissingen, maar ad hoc handelt en het avontuur op zijn hoogbejaarde leeftijd
niet schuwt. Met alle gevolgen van dien. De vaart houdt hij er in elk geval in,
want vanaf het moment dat hij het bejaardentehuis verlaat, wordt De 100-jarige
man die uit het raam klom en verdween een soort roadtrip waarbij de lezer de
memorabele avonturen van de 100-jarige meemaakt - zo let hij even op een koffer
voor iemand die maar niet terugkomt en dus gaat de koffer mee de bus in, maar er
blijkt enorm veel (maffia)geld in te zitten, hetgeen woeste achtervolgingen tot
gevolg heeft -, ook verzamelt Allan een bonte club figuren om zich heen in een
zwaan-kleef-aaneffect. Tegelijkertijd passeren de memorabele momenten uit zijn
leven n die van de twintigste-eeuwse geschiedenis de revue, met Allan als wel
heel bijzonder gezelschap.
Sanitary and Heating Age 1906
No Buddy Left Behind Terri Crisp 2012-11-06 No Buddy Left Behind unveils the
life-altering relationships American troops serving in the Middle East have shared
with the stray dogs and cats they've rescued from the brutalities of war.
Overcoming monumental obstacles, Operation Baghdad Pups' program manager
Terri Crisp makes it her mission to save these wartime “buddies,” get them out of
danger, and bring them home to the soldiers who love them. How exactly does
someone get animals out of a country at war when normal resources are lacking
and every step of a plan to transport animals could get you arrested, kidnapped,
or blown apart? As Crisp soon learns, each rescue mission from first to last is
a fly-by-the-seat-of-your-pants experience, and no animal is truly safe until its
paws touch U.S. soil. Terri and her team have saved the lives of 223 dogs and
forty-two cats befriended by military personnel since February 2008—and No
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Buddy Left Behind finally tells this story.
Rapport van de Club van Rome Dennis L. Meadows 1972
Iron Age 1905
Zero to one: cre er de toekomstPeter Thiel 2014-09-27 De volgende Bill Gates
zal geen besturingssysteem ontwerpen, en de nieuwe Mark Zuckerberg geen tweede
Facebook. Het kopi ren van succesvolle modellen uit Silicon Valley heeft weinig
zin. We kunnen w l leren van het vermogen om iets geheel nieuws te cre ren in
plaats van iets toe te voegen aan wat al bestaat. Peter Thiel is medeoprichter
van PayPal en investeerder in vele techbedrijven, zoals Facebook, LinkedIn en
Spotify. Dankzij zijn unieke ervaring en strategische inzichten heeft hij met Zero to
one d bijbel van een nieuwe generatie ondernemers geschreven. Zijn inzichten over
onder andere strategie, teambuilding, concurrentie, verkoop en pitchen zijn breed
toepasbaar. Een must read voor iedere ondernemer!
A guide to the project management body of knowledge 2009 Handboek voor de
uitvoering van ICT-projecten volgens een internationale, gezaghebbende
standaard.
Zwaarden, paarden en ziektekiemen Jared Diamond 2013-02-06 De ongelijkheid in de
wereld verklaard Waarom hebben de Australische aboriginals niet de wereld
veroverd? Of de Mexicaanse indianen of de Amerikaanse nomaden? Wat is bepalend
voor de ontwikkeling van volkeren? Zijn dat genetische verschillen of spelen
andere oorzaken een rol? Jared Diamond toont op toegankelijke wijze aan dat
volkeren zich verschillend hebben ontwikkeld als gevolg van klimatologische en
bacteriologische factoren. Genetische factoren blijken ondergeschikt. De
ontwikkelde delen van de wereld hebben hun positie niet aan zichzelf, maar aan een
speling van de natuur te danken. Diamond won met dit boek, waarvan meer dan
20.000 exemplaren zijn verkocht, de Pulitzer Price. 'Jared Diamond heeft een boek
met een enorme reikwijdte geschreven (...) een van de belangrijkste en meest
lezenswaardige werken die over de geschiedenis van de mensheid geschreven zijn.'
Nature Jared Diamond is hoogleraar fysiologie aan de University of California in
Los Angeles. Hij verricht onderzoek op het terrein van de evolutionaire biologie en
is bekend als auteur van populair-wetenschappelijke boeken. Wereldwijd werden
van deze megabestseller ruim een miljoen exemplaren verkocht.
Een werkweek van 4 uur Timothy Ferriss 2017-01-25 Vergeet het oude concept
van hard werken tot aan je pensioen en stel je spannende levensplannen niet uit
Vraag Timothy Ferriss wat hij aan het doen is, en de kans is groot dat je als
antwoord krijgt: ‘ski n in de Andes’, ‘duiken in Panama’ of ‘tangodansen in Buenos
Aires’. Ferriss heeft namelijk het achterhaalde idee van ‘eerst werken, dan leven’
ingeruild voor een rijk leven in het hier en nu. Niet geld stelt je daartoe in staat,
maar de nieuwe economische factoren tijd en mobiliteit. Wacht niet langer, zeker
niet in tijden van economische onzekerheid. En vergeet het achterhaalde idee van
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werken tot je pensioen. Of je nu die grote wereldreis wilt maken, een maandelijks
salaris van vijf cijfers wilt met zo weinig mogelijk inspanning, of gewoon minder
wilt werken en meer wilt genieten – Een werkweek van vier uur geeft het antwoord.
Dit revolutionaire boek wijst je de weg naar een nieuw leven van weinig werkuren,
veel vrije tijd en geld in overvloed, of je nu een overwerkte loonslaaf bent of een
ondernemer die klem zit in het succes van zijn bedrijf. De pers overEen werkweek van
4 uur ‘Geweldig! Dit boek zal je leven veranderen.’ The New York Times ‘Zijn
adviezen snijden en hout en zijn soms verfrissend anders en eigenwijs.’ Aktueel ‘Het
kan: veel verdienen, weinig werken.’ Intermediair
De Verrader Paul Beatty 2017-03-09 Welkom in Dickens, Californi , een getto
aan de zuidelijke rand van Los Angeles. Een armoedig plaatsje. Zo armoedig dat men
het bestaan ervan uit schaamte verbergt - letterlijk, want de staat Californi
besluit het getto niet langer op de kaart te zetten. Vlak voordat die beslissing
wordt genomen, wordt de vader van de Afro-Amerikaanse ik-figuur, die de
achternaam Me draagt, na een woordenwisseling met de politie doodgeschoten. De
hoofdpersoon besluit zijn woede en frustratie in te zetten - niet om de moord op
zijn vader te wreken, maar om het onrecht dat zijn woonplaats is aangedaan recht
te zetten. Me krijgt een briljante ingeving: het 'resegregeren' van Dickens.
Aanvankelijk is het een groot succes, maar het plan dreigt te mislukken als blanke
leerlingen toegang eisen tot een gesegregeerde school. Me raakt verwikkeld in een
enorme rechtszaak: Me versus de Verenigde Staten van Amerika. De Verrader is een
unieke mix van cynisme en optimisme, komedie en tragedie. Paul Beatty's roman is
satire en aanklacht ineen. De eenentwintigste-eeuwse westerse maatschappij
wordt hier subtiel en soms hilarisch blootgelegd in haar pijnlijkste, absurdste en
meest racistische kanten. Paul Beatty (1962) werd in Los Angeles geboren en
schrijft proza en po zie. Hij is de eerste Amerikaan die de prestigieuze Britse Man
Booker Prize in ontvangst mocht nemen, eind 2016. Hij woont in New York. 'De
meest badass eerste honderd pagina's van een Amerikaanse roman die ik in tijden heb
gelezen. Het onderstrepen van de goede stukken heb ik maar opgegeven, omdat mijn
arm pijn begon te doen.' - The New York Times 'Hoe meer je van Beatty leest, hoe
slimmer je wordt.' - The Guardian 'De Verrader is een van de belangrijkste
Amerikaanse romans die er in de eenentwintigste eeuw geschreven zijn.' - Los
Angeles Times
Marketing voor Dummies, 3e editie / druk 3 Alexander Hiam 2010
Rocket surgery made easy 2011 Handleiding voor het verbeteren van de
gebruiksvriendelijkheid van een website.
Het literair aardappelschiltaart genootschap van Guernsey Ann Shaffer
2012-03-05 Bij toeval komt Juliet, een jonge schrijfster uit Londen in contact
met een aantal bewoners van Guernsey, die tijdens de oorlog een leesclub vormden.
Er ontspint zich een levendige correspondentie tussen de schrijfster en de eilanders.
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Juliet raakt gefascineerd door de verhalen en de kleurrijke karakters van de leden
van het Literaire Aardappelschiltaart Genootschap van Guernsey. En langzaam
maar zeker wordt duidelijk wat de eilandbewoners tijdens de oorlog hebben
meegemaakt en hoe hun vriendschappen, saamhorigheid en onderlinge relaties tijdens
de Duitse bezetting op de proef werden gesteld. Juliet besluit af te reizen naar
Guernsey, een beslissing die haar leven voorgoed zal veranderen.
De vita Caesarum Gaius Suetonius Tranquillus 1527
Drive Daniel Pink 2010-10-11 Vergeet alles wat je weet over hoe je mensen moet
motiveren, het zit anders in elkaar dan je dacht. Het geheim van goed presteren,
plezier en zin in je leven en werk is de intrinsieke motivatie. Dat is je diepe wens om je
eigen leven te bepalen, nieuwe dingen te leren en te creeren en bij te dragen aan
zinvolle zaken. Daniel Pink toont aan dat de geaccepteerde wijsheid over mensen
motiveren niet strookt met hoe wij thuis en op het werk elke dag te werk gaan. De
oude manier van belonen en straffen werkt voor de meeste taken niet meer. Kijk maar
naar de bonuscultuur bij bedrijven: een slecht middel voor een goed doel. Het
gevolg van verkeerde beloning is dat we slechte kwaliteit leveren en uiteindelijk
minder betrokken raken bij wat we doen. 'Een van de goeroes van morgen'
Management Team Over Een compleet nieuw brein: Dit boek is een wonder. Volstrekt
origineel en diepgravend Tom Peters, auteur van Excellente ondernemingen Dit is een
van die zeldzame boeken die een omslagpunt markeren, een boek dat je wilt lezen
voordat iemand anders het leest Seth Godin, auteur van Purple Cow Daniel Pink
schrijft over technologie en het zakenleven in onder meer The New York Times, Fast
Company en Wired. Hij schreef ook de succesvolle boeken Een compleet nieuw brein
en De avonturen van Johnny Bunko: de eerste carrieregids in stripvorm. Daniel Pink
is een prachtige combinatie van Seth Godin en Malcolm Gladwell
The long tail Chris Anderson 2013-04-22 Waarom we in de toekomst minder
verkopen van meer. Wat gebeurt er wanneer de mogelijkheden eindeloos lijken te zijn,
wanneer alles beschikbaar wordt voor iedereen en het verschil tussen vraag en
aanbod er niet langer toe doet? Door de komst van internet is onze wereld
veranderd en werden nieuwe waarheden over consumentengedrag onthuld. Chris
Anderson, hoofdredacteur van Wired Magazine, beschrijft in de inmiddels
verworden klassieker The Long Tail de businessmodellen van winkels als
Amazon.com, Bol.com en iTunes en laat zien waarom we in de toekomst minder
zullen verkopen van meer. Doorbreek de tirannie van de grootste gemene deler,
ontdek het geheim van de lange staart! 'Dit is een echte managementklassieker. Bij
Bol.com zeggen we altijd dat we The Long Tail hebben uitgevonden. We waren
alleen te druk bezig om er een boek over te schrijven. Goed dat internetgoeroe Chris
Anderson dat w l heeft gedaan!' Daniel Ropers, directeur Bol.com 'The Long Tail
is zowel provocerend als informatief. Dit boek hoort in je boekenkast tussen
Tipping Point en Freakonomics te staan.' Reed Hastings, oprichter en ceo van
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Netflix 'Een voortreffelijk boek.' The Times 'Een absolute aanrader en een
klassieker in de marketingliteratuur.'Marketingfacts.nl 'Chris Andersons timing is
absoluut perfect. Weinigen hielden het voor mogelijk dat de toenemende invloed
van internet zo veel kansen en mogelijkheden zou bieden.' Eric Schmidt, voormalig
ceo van Google
Miracle Morning Hal Elrod 2019-02-14 De internationale bestseller Miracle
Morning van Hal Elrod heeft al tienduizenden mensen geholpen grote veranderingen
in hun leven door te voeren. Zijn Miracle Morning Methode leerde hen een
succesvoller maar vooral een rijker en bevredigender leven te leiden. In deze
praktische gids beschrijft Elrod hoe iedereen in 30 dagen aan de hand van zes nieuwe
gewoontes kan werken aan meer focus en zelfbewustzijn. En dat allemaal voor
acht uur ’s ochtends!
Sollicitatiegesprekken voor dummies Joyce Lain Kennedy 2010 Bevat tips,
voorbeelden en checklists voor het voeren van sollicitatiegesprekken.
How to Start a Home-based Dog Training Business Peggy O. Swager
2012-11-06 The demand for skilled dog trainers has never been greater. To
succeed in one of this field, you'll need more than dog expertise you'll need
business savvy as well. Written for the non-business person, this book provides
the information you need to start, operate, and prosper in your chosen field of
dog training. Beginning with an overview of the different areas to create a dog
training business, the book provides what it takes to break into and succeed in
the top dog training fields. Readers learn what associations they need to become
a part of as well as how to build counsel, structure, and support. Marketing
information helps people expand and grow their business. Tips from a variety of
established dog trainers gives this book an edge above the competition.
Het meten van de wereld Daniel Kehlmann 2010-04-21 Het meten van de wereld,
een filosofische avonturenroman over het leven van twee genie n, is een
geraffineerd spel met feit en fictie, en veel humor. In Het meten van de wereld pakken
twee mannen, tegen het einde van de achttiende eeuw, onafhankelijk van elkaar, het
absurde plan op om de wereld op te meten. De ene, Alexander von Humboldt, baant
zich een weg door jungle en woestijn, vaart over de Orinoco, test gif uit op
zichzelf, kruipt in de diepste spelonken, beklimt vulkanen en ontmoet kannibalen. De
andere, de wiskundige en astronoom Carl Friedrich Gau , die niet zonder vrouwen
kan leven maar zelfs in zijn huwelijksnacht uit bed springt om een formule te
noteren, verkrijgt dezelfde meetresultaten, al verlaat hij zelden zijn
geboorteplaats. Oud, beroemd en ook een beetje zonderling geworden, ontmoeten ze
elkaar in 1828 op een conferentie in Berlijn. Gau is nog amper uit zijn koets
gestegen, of het bekvechten neemt een aanvang.
Tribe of mentors Timothy Ferriss 2019-07-09 D nieuwe Timothy Ferriss, voor
alle lezers van Een werkweek van 4 uur Voor de fans van Bren Brown tot
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Yuval Noah Harari en van Esther Perel tot Neil Gaiman Timothy Ferriss stelde
elf zorgvuldig geformuleerde vragen aan een hele verzameling succesvolle mensen,
zijn tribe. Hun korte profielen en antwoorden op die elf vragen helpen jou ook je
meest uitdagende levensvragen te beantwoorden en buitengewone resultaten te
boeken. In Tribe of mentors vind je de gereedschappen, tactieken en gewoontes van
meer dan 130 toppresteerders. Laat je inspireren door de antwoorden van
bijvoorbeeld Bren Brown en Yuval Noah Harari. Dit boek bevat praktisch advies
van bijzondere professionals die oplossingen hebben gevonden voor verschillende
vraagstukken. Want of je nu je resultaten wilt verbeteren, jezelf opnieuw wilt
uitvinden of gewoon wat inspiratie zoekt, iemand anders heeft waarschijnlijk een
vergelijkbaar pad afgelegd! Profiteer nu van de levenslessen van al deze geweldige
mensen. De pers over Een werkweek van 4 uur ‘Minder werken, meer leven? In Een
werkweek van 4 uur leert Ferriss u hoe u ontsnapt aan de 9-tot-5-mentaliteit n
een rijk leven kunt leiden.’ Zin ‘Geweldig! Dit boek zal je leven veranderen.’ The New
York Times
Trade Me Success Secrets 2nd Edition Michael Carney 2007-11
De onbeduidende Jude Thomas Hardy 2020
Patents in Space United States. Congress. House. Committee on the Judiciary.
Subcommittee on Courts, Civil Liberties, and the Administration of Justice 1985
Een digitaal marketingplan in 100 dagen Bert Van Wassenhove 2016-11-08 Een
krachtig model om alle digitale kanalen optimaal in te zetten voor je bedrijf De
wereld van de online marketing en communicatie is zeer complex. Hoog tijd voor
duidelijkheid dus! Het '100 dagen'- stappenplan toont precies hoe ver je staat in je
digitale marketing en communicatie, en welke stappen je kunt nemen om het volgende
niveau te bereiken. 'Dit is een boek dat zonder omwegen de essentie van digitale
marketing uit de doeken doet. Complexe zaken in weinig woorden eenvoudig uitleggen
is weinigen gegeven. Bert doet het. #helder #strak' Tom Van de Cruys - CEO
Lampiris 'Dit boek is een fantastische bron voor elke ondernemer en zelfstandige om
te begrijpen waarom iedereen vandaag online kan en moet zijn. Zowel een start-up
met wereldwijde ambities, een bloeiend lokaal familiebedrijf, als de bakker om de hoek
zullen de vruchten dragen van het praktische advies in dit boek.' Julien Blanchez Group Marketing Manager Google 'Consumenten worden steeds meer be nvloed
door een brede waaier aan digitale kanalen. Dit boek is een handige leidraad om de
rol en relevantie van deze nieuwe media te toetsen aan je marketingobjectieven. Een
aanrader, zowel voor de student als de ervaren marketer.' Karel Demeester Associate Director Digital, Coca-Cola Enterprises 'Ook voor kleine en
middelgrote ondernemingen en vrije beroepen bieden de nieuwe media haalbare en
betaalbare mogelijkheden. Een goed advies en een praktische begeleiding op maat van
het bedrijf blijven van groot belang om deze nieuwe mogelijkheden zo doeltreffend
mogelijk in te zetten. Dit boek is daartoe een uitstekende wegwijzer.' Karel Van
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Eetvelt - Gedelegeerd bestuurder UNIZO, de Unie van Zelfstandige Ondernemers 'In
dit boek maakt Bert Van Wassenhove de vele uitdagingen van de nieuwe media
begrijpelijk en toepasbaar. Met concrete aanbevelingen voor marketeers en
ondernemers beschrijft hij hoe effici nt om te gaan met nieuwe media in de dagelijkse
praktijk.' Jo Caudron, auteur van Media Morgen & Founding Partner DearMedia
The Metal Worker, Plumber, and Steam Fitter 1904
Discipline, toezicht en straf Michel Foucault 1989 Rechtsfilosofische
beschouwing over het ontstaan en de ontwikkeling van het gevangeniswezen en de
in de westerse samenleving werkzame controlemechanismen sinds de achttiende
eeuw.
Rubicon Tom Holland 2009-10-31 Toen Julius Caesar op een donkere ochtend in
januari met zijn leger het grensriviertje de Rubicon overstak, onder het uitspreken
van de woorden `de teerling is geworpen , ontketende hij een van de beroemdste
burgeroorlogen uit de geschiedenis. Rubicon is een scherpzinnig, briljant geschreven
en uitstekend gedocumenteerd verslag van hoe een grootse beschaving van
republiek tot keizerrijk werd. Tom Holland vertelt ons het fascinerende verhaal
van de val van de Romeinse republiek, beginnend bij de periode waarin de latere
hoofdpersonen opgroeien: Caesar, Cicero, Cleopatra, Brutus, Pompeius,
Augustus en vele anderen. Een boek voor alle liefhebbers van spannende
geschiedenis en alle kijkers van de met lof overladen serie Rome. In Engeland werd
Rubicon ogenblikkelijk een besteller.
Sapiens Yuval Noah Harari 2014-03-06 Honderdduizend jaar geleden leefde de
Homo sapiens nog een tamelijk onbekommerd bestaan in een uithoek van het
Afrikaanse continent en deelde hij de planeet met ten minste vijf andere menssoorten.
Maar op een zeker moment onderging het brein van deze mens een ingrijpende
verandering: nu kon hij zich plots verbeelden dat het gras elders wel eens groener
zou kunnen zijn, en dus maakte hij zich op om de wereld te veroveren. In Sapiens neemt
Yuval Noah Harari ons mee op een fascinerende reis door de geschiedenis van de
mensheid. Wie zijn we? Waar komen we vandaan? En hoe zijn we zo geworden als we
nu zijn? In zijn aanstekelijke relaas laat Harari ons kennismaken met het meest
dominante wezen op aarde: de mens.
De vier Scott Galloway 2018-02-21 Amazon, Apple, Facebook, en Google zijn
vier van de invloedrijkste bedrijven ter wereld. Bijna iedereen denkt te weten hoe ze
dat geworden zijn. Bijna iedereen heeft het fout. Over De vier is de laatste twintig
jaar ongelooflijk veel geschreven. Niemand beschrijft hun macht en fenomenale
succes zo inzichtelijk als Scott Galloway. Hij gaat op zoek naar antwoorden op
een aantal fundamentele vragen: Hoe is het De vier gelukt ons leven zo te
infiltreren dat ze bijna onmogelijk te vermijden (of te boycotten) zijn? Waarom
vergeeft de beurs ze zondes die andere bedrijven zouden verwoesten? Is er, in hun
race om als eerste het bedrijf te worden dat een biljoen dollar waard is, nog
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iemand die de strijd met ze kan aangaan? Op zijn eigen unieke manier, die hem ook een
van de meest gevierde business-professoren heeft gemaakt, deconstrueert hij de
strategie n van De vier die schuilgaan onder het glanzende oppervlak. Hij laat zien
hoe zij – met een niet te evenaren snelheid en bereik – onze fundamentele emotionele
behoeftes manipuleren die ons al sinds de oertijd drijven. En hij onthult hoe je deze
inzichten kunnen toepassen voor de groei van je eigen bedrijf of carri re. Of je nu de
concurrentie met ze wilt aangaan, zaken met ze wilt doen of gewoon in de wereld
wilt leven die zij domineren, je moet De vier begrijpen.
Hart van inkt Cornelia Funke 2012-04-26 Meggie is dol op verhalen en op boeken,
net als haar vader Mo. Toch heeft Mo nooit iets willen voorlezen, in al die lange
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jaren sinds Meggies moeder op een raadselachtige manier is verdwenen. Op een nacht
klopt er een vreemde figuur bij ze aan. Hij komt ze waarschuwen voor een
nietsontziende schurk die achter Mo aan zit, en achter een bijzonder boek dat Mo in
handen heeft: Hart van inkt. Meggie heeft dat boek nog nooit gezien. Nu moet Mo zijn
dochter wel zijn grote geheim vertellen, en haar uitleggen waarom hij nooit meer
wil voorlezen. Mo is in levensgevaar! Ze slaan op de vlucht, en dat is het begin
van een uitzonderlijk avontuur.
Herfsttij en ondergang van het Romeinse rijk Edward Gibbon 1993 Beschrijving van
de periode beginnend bij de dood van Marcus Aurelius (180 na Chr.) en eindigend met
de val van Constantinopel in 1453.
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