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bijzonder aandacht te besteden aan de
verantwoordelijkheden voor de publieke zaak die het
bedrijfsleven toekomen. Ten slotte analyseert de WRR hoe
de overheid kan bevor-deren dat deze
verantwoordelijkheden ook daadwerkelijk worden genomen.
Ongelijke strijd Tom Clancy 1992 Nadat een Amerikaanse
toerist met gevaar voor eigen leven de ontvoering van
het Britse kroonprinselijk paar heeft verijdeld, wordt
hij het doelwit van wraak van de overlevende van de
ontvoerders.
Nachtcircus Erin Morgenstern 2011-10-31 Achter de
oogverblindende façade van trucs en magie van het Cirque
des Rêves woedt een hevige strijd tussen de twee jonge
illusionisten Celia en Marco. Sinds hun vroegste
kindertijd zijn ze door hun leermeesters Hector en
Alexander getraind om deel te nemen aan 'een spel'
waarin de een de ander moet verslaan om de beste in hun
vak te worden. Wat de inmiddels verliefde Celia en Marco
niet weten, is dat ze marionetten zijn van de eeuwenoude
rivaliteit tussen hun twee mentoren, en dat het circus
zal dienen als toneel voor een strijd op leven en dood.
Tegen een magistraal gecomponeerd negentiende-eeuws
decor neemt Het Nachtcircus je mee op een
duizelingwekkende reis naar een magische wereld.
Geschreven in een fonkelende, verleidelijke stijl is Het
Nachtcircus een schitterend liefdesverhaal.
De Lüscher kleurentest Max Lüscher 1976
Vernon God Little DBC Pierre 2021-02-05 Vernon God
Little is het debuut van DBC Pierre dat hem onverwijld
de Man Booker Prize en een orkaan aan persaandacht
opleverde. Het is een schrijnend en hilarisch avontuur,
gesitueerd in het Texaanse plaatsje Martirio - bekend
van de barbecuesaus - tijdens de nasleep van een
bloedbad op een middelbare school. De roman wordt
bevolkt door een meute zonderlingen, freaks, kwekkende
huisvrouwen en die ene, ontroerende adolescent met een
groot talent om op het goede moment op de verkeerde
plaats te zijn. Vernon God Little is een satire die diep
door het hart van hedendaags Amerika snijdt. Rauw maar
erg, érg grappig. 'Niets in dit boek is overdreven. De
manier waarop we tegenwoordig leven is veel wilder en
extremer dan een schrijver ooit zou kunnen bedenken',
aldus DBC Pierre zelf. 'Ik ben geen satiricus. De
realiteit is de satire voorbijgegaan.'
Toekomstshock Alvin Toffler 1970
Lam ter slachtbank Roald Dahl 2013-09-12 Lam ter
slachtbank is afkomstig uit de bundel M n liefje, m n
duifje, die nog zeventien andere spannende korte
verhalen over de duistere kant van het menselijke
karakter bevat.Een vrouw serveert een opmerkelijk
gerecht aan een stel nietsvermoedende agenten.Roald
Dahl, de alom geprezen schrijver van Sjakie en de
chocoladefabriek, De GVR, Matilda en vele andere
klassiekers voor kinderen, schreef ook bundels met korte
verhalen voor volwassenen. Veel van deze betoverend
angstaanjagende verhalen zijn verfilmd, en laten tot op
de dag van vandaag iedere lezer huiveren. Dahl kan met
recht de grootmeester van het korte verhaal worden
genoemd.
Postkapitalisme Paul Mason 2016-03-24 Het kapitalisme
bloeide de afgelopen tweehonderd jaar dankzij zijn
aanpassingsvermogen; op de golven van de economische
cycli heeft het zich steeds aangepast en getransformeerd
om uiteindelijk sterker uit verschillende crises op te
rijzen. Maar de grens is bereikt, stelt Paul Mason. In
de uithoeken van het marktsysteem ontdekken mensen
nieuwe vormen van eigendom, lenen en zaken doen – van
3D-printen tot zelf managende websites als Wikipedia en
van duurzame energiecoöperaties tot parallelle valuta.
In het hart van die veranderingen staat de
informatietechnologie, een revolutie die volgens Mason

99 verhalen over God Joy Williams 2017-10-03 Wat heeft
God te maken met post van een overleden moeder, Kafka
die vegetariër is geworden en honden die hun penning
verliezen? Deze zeer korte verhalen zijn een
verkenningstocht van onze dagelijkse interactie met God.
Williams’ personages komen God op de meest onverwachte
plaatsen tegen: bij een hotdogeetwedstrijd, een chic
gala en in de apotheek. Ook God heeft namelijk soms last
van gordelroos.
Grote boze seks Arlene Heyman 2017-01-06 In ‘Grote boze
seks’ van Arlene Heyman bedrijft een vrouw van in de
zestig, na de nodige logistieke voorbereidingen, de
liefde met haar tweede man. Een mooie jonge
kunststudente knoopt een affaire aan met een veel
oudere, getrouwde, beroemde man. Een man komt erachter
dat zijn vader is overleden tijdens de –
buitenechtelijke – seks en vraagt zich af wat hij met
het stoffelijk overschot aan moet. Een schooljongen
fantaseert tijdens de wiskundeles over de borsten van
een klasgenoot, terwijl zijn vader op sterven ligt, en
in de verte de eerste Twin Tower in brand vliegt. In
deze aangrijpende verhalen over seks, dood en tweede
kansen dringt Arlene Heyman door tot de mooie, soms
pijnlijke kern van menselijke relaties: de liefde.
De afscheidssymfonie Edmund Valentine White 1998 In de
persoonlijke geschiedenis van een jonge schrijver die
eind jaren '60 vecht voor erkenning van zijn
(homo)seksueel expliciete werk weerkaatst zich de
geschiedenis van drie decennia Amerikaans homoleven.
De HR scorecard Mark A. Huselid 2012-08-24 Prestaties
van mensen hebben steeds meer invloed op de
bedrijfsstrategie. Die prestaties moeten dan wel gemeten
kunnen worden. Op basis van de succesvolle Balanced
Scorecard hebben de auteurs van dit boek een nieuwe
methodiek ontwikkeld, de HR-scorecard. Daarmee kan human
resources management ingepast worden in de algemene
strategie van bedrijven en kan men human resources
managen als een onderdeel van het bedrijfskapitaal.
Bovendien wordt het mogelijk om met de HR-scorecard een
koppeling te maken tussen menselijke prestatiemeting
enerzijds en meetfactoren zoals omzet- en winstcijfers
anderzijds. Aan de hand van een onderzoek bij 3000
bedrijven hebben de auteurs een model ontwikkeld dat
bestaat uit 7 stappen. Zij beschrijven uitgebreid de
verschillende stappen met een praktische toelichting hoe
deze kunnen worden geïmplementeerd in de
bedrijfsvoering. 'De HR-scorecard' is daarmee een boek
dat een model neerlegt voor prestatiemeting in relatie
tot strategie. Dit zal vele managers behulpzaam zijn in
hun zoektocht naar betere instrumenten voor humanresources-management.
Filosofie voor Dummies T. Morris 2002 Speelse inleiding
tot de belangrijkste thema's van de westerse filosofie.
Publieke zaken in de marktsamenleving Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid 2015-12-15 Welke
verwachtingen mogen we van marktwerking hebben?
Behartigt de markt de publieke belangen voldoende? Welke
verantwoordelijkheden komen marktpartijen en de overheid
toe? In dit rapport plaatst de Wetenschappelijke Raad
voor het Regeringsbeleid (WRR) de discussie over
marktwerking in het perspectief van de ingrijpende
maatschappelijke transformatie die zich in de afgelopen
decennia heeft voltrokken. De onderlinge verhoudingen
tussen, maar ook binnen de domeinen markt, overheid en
samenleving zijn veranderd. Het marktwerkingsbeleid werd
daardoor met lastige vraagstukken geconfronteerd. Beleid
gericht op het behartigen van publieke zaken zal in de
huidige marktsamen¬leving op een bredere leest moeten
worden geschoeid dan waarop het marktwer¬kingsbeleid
werd ontworpen. De WRR werkt deze visie uit door in het
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de potentie heeft om onze notie van werk, productie en
waarde totaal te veranderen én om een economie gebaseerd
op marktwerking en privaat eigendom te vernietigen. In
dit baanbrekende boek laat Mason zien hoe we, vanuit de
as van de recente financiële crisis, de kans hebben om
een meer sociale, rechtvaardige en duurzame, globale
economie te bouwen.
Pestdamp en bloesemgeur Alain Corbin 1986 De stank als
sociaal-historisch verschijnsel in de 18e en 19e eeuw.
Het verhaal van de dienstmaagd Margaret Atwood
2019-04-05 Binnen de grenzen van de voormalige Verenigde
Staten heeft een christelijke beweging de macht
gegrepen. In deze nieuwe Republiek Gilead dient eenieder
naar de letter van het Oude Testament te leven. Vanfred,
de vertelster, behoort tot de nieuwe klasse der
'Dienstmaagden', die slechts één doel heeft: zich voort
te planten. Alleen 's nachts in haar sobere kamer is ze
vrij om zich over te geven aan haar illegale
herinneringen: het lezen van boeken, haar eigen naam,
het nu irrelevant geworden begrip 'liefde'. In een
sobere stijl, die afwisselend koele observatie,
ontroering, wanhoop, hartstocht en wrange humor
reflecteert, legt Vanfred het zwarte hart bloot dat
schuilgaat achter de kalme façade van een reactionair
establishment. Een regime dat bepaalde stemmingen in
onze maatschappij tot een even logische als
huiveringwekkende conclusie doordrijft: is dat een
futuristisch schrikbeeld, of de ware nabije toekomst van
Amerika? Het verhaal van de Dienstmaagd verscheen in
2017 als een tiendelige tv-serie, met in de hoofdrollen
Elisabeth Moss, Samira Wiley en Joseph Fiennes. De serie
werd lovend ontvangen en won vijf Emmy's. In 2018 wordt
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het tweede seizoen uitgezonden.
Als je het licht niet kunt zien Anthony Doerr 2015-01-07
Een blind meisje te midden van het geweld van de Tweede
Wereldoorlog Voor alle liefhebbers van De boekendief
'Anthony Doerr heeft een nieuwe maatstaf gehanteerd voor
wat een verhaal met je kan doen.' Dave Eggers De jonge
Marie-Laure is blind. Ze woont met haar vader in Parijs
naast het Natuurhistorisch Museum, waar hij werkt als
curator. Als Marie-Laure twaalf is bezetten de nazi's
Parijs en vader en dochter vluchten naar het Bretonse
Saint-Malo. Ze hebben de grootste en meest waardevolle
schat van het museum meegenomen. In een Duits mijnstadje
groeit Werner Pfennig op in een weeshuis samen met zijn
jongere zusje Jutta. Werner belandt bij de Hitlerjugend
en wordt vervolgens naar het front gestuurd. Via Rusland
komt hij tenslotte in Saint-Malo terecht, waar zijn
verhaal en dat van Marie-Laure samenkomen. Anthony Doerr
heeft met zijn werk al vele gerenommeerde literaire
prijzen gewonnen. Hij schreef tien jaar lang aan deze
roman, die door de internationale pers als een
meesterwerk wordt beschouwd en waarvan de filmrechten
zijn verkocht aan 20th Century Fox. Anthony Doerr woont
met zijn vrouw en twee jonge zoons in Boisse, Idaho.
'Zijn imponerende gevoel voor detail en prachtige
metaforen zijn overweldigend.' San Francisco Chronicle
'Doerr schildert met een rijk prozapalet dat resoneert
als een klok en lang blijft hangen in je hoofd.' Daily
Mail 'Absoluut betoverend.' The Guardian 'Hij kan een
scène tot leven wekken in één enkele alinea.' The Times
De bekende wereld Edward P. Jones 2010 Na de dood van
een zwarte slaveneigenaar is de onrust op diens plantage
het begin van de ineenstorting van de samenleving in het
19e eeuwse Virginia.
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