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the house, workplace, or perhaps in your method can be all best area within net connections. If you
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currently we extend the associate to buy and make bargains to download and install Daugherty
Business Solutions Wiki consequently simple!

Wat als een enkele keuze alles veranderde? Wat
Noordwaarts Naomi Rebekka Boekwijt

als liefde en loyaliteit je dingen liet doen die je

2017-02-07 In een dijkhuis in de polder wacht

nooit verwacht had? • Het spannende vervolg op

Gitta op een goed moment om het strenge

Divergent en Insurgent • De film Allegiant draait

bewind van haar vader te ontvluchten. Tijdens

vanaf maart 2016 in de bioscoop

een van de reizen van het gezin naar vaders

Mars Andy Weir 2014-05-22 Apollo 13 en Gravity

familie in Denemarken ontmoet zij Randi, die

meet Cast Away! Mark Watney is een van de

vastzit in een kinderloos verstandshuwelijk. Gitta

eerste astronauten om voet op Mars te zetten. Hij

herkent in Randi de moeder die ze altijd gemist

zal waarschijnlijk ook een van de eersten zijn om

heeft, terwijl in Randi zowel het moederinstinct als

er te sterven Astronaut Mark Watney is

de herinnering aan een oude liefde gewekt wordt.

uitverkoren om als een van de eerste mensen

In hun poging nader tot elkaar te komen,

voet op Mars te zetten. Hij zal waarschijnlijk ook

verliezen zij langzaam hun schild en daarmee

een van de eersten zijn om daar te sterven.

hun grip op het leven dat ze voor zichzelf hadden

Nadat een zandstorm hem bijna fataal wordt en

opgebouwd.

de overige bemanning, die ervan overtuigd is dat

Allegiant Veronica Roth 2016-02-22 De filmeditie

hij is omgekomen, zich gedwongen ziet de

bij de bioscoophit Allegiant (Samensmelting)

planeet te verlaten, bevindt Watney zich

Allegiant is het explosieve slot van de Divergent-

miljoenen kilometers van de rest van de

trilogie. Wat als je hele wereld een leugen was?

mensheid verwijderd. Hij heeft geen enkele
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mogelijkheid om een signaal naar de aarde te

een wereld te winnen is door niet slimmer maar

versturen en zelfs als dat wel mogelijk zou zijn,

gezonder te worden: wie politieke spelletjes,

zouden zijn voorraden opraken lang voordat een

gebrekkige communicatie en slecht leiderschap

reddingsmissie hem zou kunnen bereiken.

weet uit te wieden, kan alle aanwezige ervaring,

Bovendien krijgt hij waarschijnlijk niet eens de

kennis en energie in zijn bedrijf maximaal

kans om te verhongeren. De dreiging van het

inzetten. Een gezonde organisatie weet

defecte materieel, de vijandige omgeving op Mars

management, werkvloer en cultuur tot één geheel

of een simpele menselijke fout, kunnen hem

te smeden en dat is de enige manier om

eerder fataal worden. Maar Watney vertikt het op

duurzaam concurrentievoordeel te behalen. Aan

te geven. Gedreven door zijn inventiviteit, zijn

de hand van voorbeelden en tips uit zijn eigen

technische kennis en een hardnekkig weigeren

praktijk laat Lencioni zien hoe uw organisatie

om op te geven probeert hij vastberaden het ene

gezond kan worden. Zo krijgt ook u de

obstakel na het andere te overwinnen. Zal zijn

beslissende voorsprong.

vindingrijkheid genoeg zijn om tegen beter weten

De Duitse oorlog Nicholas Stargardt 2016-03-03

in te overleven? `Briljant, en uitermate

Ondanks bibliotheken vol boeken over oorsprong,

meeslepend. The Wall Street Journal

verloop en verschrikkingen van de Tweede

Een vis is een vis Leo Lionni 2007 Een

Wereldoorlog begrijpen we eigenlijk nog steeds

kikkervisje en een karper zijn dikke vrienden. Het

niet waarom ‘gewone’ Duitsers achter de oorlog

kikkervisje wordt een kikker en gaat aan land. Dat

bleven staan, zelfs toen ze wisten dat die niet

wil de karper ook, maar of dat zo'n goed idee is?

meer te winnen was. Wat was de oorlog die de

Prentenboek met grote, kleurrijke illustraties.

Duitsers dachten te vechten? Hoe veranderden

Vanaf ca. 4 jaar.

hun opvattingen en verwachtingen na de

De beslissende voorsprong Patrick Lencioni

overwinningen van de Blitzkrieg, de eerste

2013-07-19 Wie zoekt naar manieren om de

nederlagen in het oosten en de bombardementen

concurrentie voor te blijven, komt al snel op het

van Duitse steden? En wanneer realiseerden de

terrein van marketing, innovatie of strategie. Je

Duitsers zich dat ze meehielpen aan en

wilt in feite slimmer zijn dan de rest. Maar ook de

medeverantwoordelijk waren voor een

concurrentie volgt de ontwikkelingen op de voet,

volkerenmoord? Puttend uit een schat aan

zodat je je behaalde voorsprong vaak al snel

brieven, dagboeken en ooggetuigenverslagen en

weer kwijt bent. Patrick Lencioni laat in dit

verteld vanuit het perspectief van diegenen die de

toegankelijke maar diepgravende boek zien dat er

oorlog meemaakten – soldaten, leraren en
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huisvrouwen; nazi’s, christenen en joden – vlecht

reference collection of both academic and

historicus Nicholas Stargardt een meesterlijk

corporate libraries and caters to the research

narratief van de handelingen en gedachten van

needs of graduate-level students, researchers, IT

het Duitse volk, vanaf het begin van het conflict

developers, and business professionals. .

tot aan de ontknoping.

Retrofitting for Optimal Energy Performance

Anna Bijns, van Antwerpen Herman Pleij 2011

Tantau, Adrian 2019-06-14 Retrofitting expresses,

Schets van leven en tijd van de Antwerpse

in a traditional approach, the process of improving

dichteres (1493-1575).

something after it has been manufactured,

Encyclopedia of E-Commerce Development,

constructed, or assembled. These systems

Implementation, and Management Lee, In

integrate new technologies, new functions, and

2016-03-31 The convenience of online shopping

new services that increase the energy

has driven consumers to turn to the internet to

performance in existing private, public, and

purchase everything from clothing to housewares

commercial buildings. Retrofitting for Optimal

and even groceries. The ubiquity of online retail

Energy Performance is a comprehensive

stores and availability of hard-to-find products in

reference source that examines environmentally

the digital marketplace has been a catalyst for a

conscious technologies and their applications in

heighted interest in research on the best

advancing retrofitting practices. Providing relevant

methods, techniques, and strategies for remaining

theoretical frameworks and the latest empirical

competitive in the era of e-commerce. The

research findings in the area, it highlights an

Encyclopedia of E-Commerce Development,

array of topics such as climate change, energy

Implementation, and Management is an

management, and optimization modeling, and is

authoritative reference source highlighting crucial

essential for academicians, students, researchers,

topics relating to effective business models,

engineers, architects, entrepreneurs, managers,

managerial strategies, promotional initiatives,

policymakers, and building owners.

development methodologies, and end-user

Het houden van mannen Myrthe van der Meer

considerations in the online commerce sphere.

2017-05-05 Veel Nederlandse vrouwen hebben

Emphasizing emerging research on up-and-

een man, of kennen iemand die er een heeft.

coming topics such as social commerce, the

Voor iedereen die interesse heeft in de man als

Internet of Things, online gaming, digital products,

huisgenoot of er al een heeft en hier meer over

and mobile services, this multi-volume

wil weten, is er nu Het houden van mannen.

encyclopedia is an essential addition to the

Deze compacte en geïllustreerde veldgids is
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gebaseerd op 20 jaar onderzoek en geeft

en ceo van Netflix 'Een voortreffelijk boek.' The

antwoord op het hoe en waarom van de man in

Times 'Een absolute aanrader en een klassieker

al zijn facetten: van voeding en verzorging tot

in de marketingliteratuur.'Marketingfacts.nl 'Chris

training en voortplanting. Het houden van mannen

Andersons timing is absoluut perfect. Weinigen

was nog nooit zo eenvoudig!

hielden het voor mogelijk dat de toenemende

The long tail Chris Anderson 2013-04-22 Waarom

invloed van internet zo veel kansen en

we in de toekomst minder verkopen van meer.

mogelijkheden zou bieden.' Eric Schmidt,

Wat gebeurt er wanneer de mogelijkheden

voormalig ceo van Google

eindeloos lijken te zijn, wanneer alles beschikbaar

Vijftig tinten donkerder E.L. James 2017-01-20 Nu

wordt voor iedereen en het verschil tussen vraag

met bonusmateriaal Vijftig tinten donkerder Nu

en aanbod er niet langer toe doet? Door de

verfilmd E L James Deze officiële filmeditie van

komst van internet is onze wereld veranderd en

Vijftig tinten donkerder bevat E L James' eigen

werden nieuwe waarheden over

foto's en ervaringen over het maakproces van de

consumentengedrag onthuld. Chris Anderson,

film. Daarnaast bevat het een fragment uit haar

hoofdredacteur van Wired Magazine, beschrijft in

volgende boek, Vijftig tinten donkerder, verteld

de inmiddels verworden klassieker The Long Tail

door Christian. In Vijftig tinten donkerder wordt

de businessmodellen van winkels als

Anastasia Steele afgeschrikt door Christian Greys

Amazon.com, Bol.com en iTunes en laat zien

duistere geheimen, en verbreekt ze haar relatie

waarom we in de toekomst minder zullen

met de gekwelde miljardair. Ze start een nieuw

verkopen van meer. Doorbreek de tirannie van de

leven, maar haar constante verlangen naar

grootste gemene deler, ontdek het geheim van de

Christian blijft haar gedachten domineren.

lange staart! 'Dit is een echte

Wanneer hij haar een nieuw voorstel doet, kan ze

managementklassieker. Bij Bol.com zeggen we

hem dan ook niet weerstaan. Al snel komt

altijd dat we The Long Tail hebben uitgevonden.

Anastasia meer te weten over het

We waren alleen te druk bezig om er een boek

hartverscheurende verleden van de beschadigde

over te schrijven. Goed dat internetgoeroe Chris

en veeleisende Christian dan ze ooit voor

Anderson dat wél heeft gedaan!' Daniel Ropers,

mogelijk had gehouden, en wordt ze

directeur Bol.com 'The Long Tail is zowel

geconfronteerd met de vrouwen uit zijn verleden.

provocerend als informatief. Dit boek hoort in je

Terwijl Grey worstelt met zijn demonen, moet Ana

boekenkast tussen Tipping Point en

de belangrijkste beslissing van haar leven nemen.

Freakonomics te staan.' Reed Hastings, oprichter

De Vijftig tinten trilogie Wereldwijd meer dan 150
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miljoen exemplaren verkocht Vijftig tinten grijs

staan. Deze nieuwe editie trekt dit verhaal door

Vijftig tinten donkerder Vijftig tinten vrij

tot vandaag. Met de geschiedenis als bagage

Omslagbeeld: © 2017 Storyteller Distribution Co.,

peilt het boek naar de landkaart waarmee België

LLC en Universal City Studios LLC

en zijn deelstaten hun weg zoeken en hun

www.uitgeverijprometheus.nl

belangen verdedigen in de hobbelige wereldorde

www.fiftyshadesmovie.com

van de eenentwintigste eeuw.

www.eljamesauthor.com Twitter: @E_L_James

Misbehaving Richard Thaler 2018-05-04

Facebook: ELJamesAuthor

Nobelprijswinnaar Richard Thaler vertelt in

Het tinnen soldaatje Hans Christiaan Andersen

‘Misbehaving’ het verhaal van drie

1975

wetenschappers die in een gezamenlijke queeste

België en zijn buitenlandse politiek 1830-2015 Rik

de economie op haar kop zetten en vrienden

Coolsaet 2014-12-24 Buitenlandse politiek is een

werden voor het leven. Toen in de jaren zeventig

voortzetting van de binnenlandse politiek met

economie als een harde wetenschap werd

andere middelen. Zo concludeert Rik Coolsaet,

geprofileerd, rebelleerde een klein groepje

Carl von Clausewitz parafraserend, in zijn

wetenschappers hiertegen. Zij stelden dat er een

adembenemende panorama van meer dan 185

belangrijk ding over het hoofd werd gezien in de

jaar buitenlandse politiek in België. Vijftien jaar

economie: de mens. Thaler, Kahneman en

geleden verscheen dit werk voor het eerst.

Tversky legden de basis voor wat we nu de

Sindsdien is het uitgegroeid tot het standaardwerk

gedragseconomie noemen. ‘Misbehaving’ is een

over het wedervaren van België en sinds het

persoonlijk verhaal, doorspekt met prachtige

laatste kwart van de twintigste eeuw zijn

anekdotes en leerzame voorbeelden uit het

deelstaten in de wereld. Universiteiten gebruiken

dagelijks leven. De leukste manier om iets te

het als handboek en kandidaat-diplomaten als

leren over gedragseconomie.

voorbereiding op het toelatingsexamen voor hun

Vijf niveaus van gehechtheid Don Miguel Ruiz Jr

diplomatieke carrière. België en zijn buitenlandse

2013-07-17 Vijf niveaus van gehechtheid van Don

politiek is het verhaal van een kleine groep

Miguel Ruiz jr., vol eeuwenoude Tolteekse

mensen die het buitenlandse beleid van het land

wijsheid, moedigt ons aan om onze overtuigingen

uitstippelen, van hun reacties op een complexe

los te laten en ons authentieke zelf te worden.

wereld, van de krijtlijnen waarbinnen zij lopen,

Eeuwenoude Tolteekse Wijsheid Onbewust

van de dromen die zij koesteren, de dogmas die

hebben we met onszelf afspraken gemaakt die

zij hanteren en van de belangen waarvoor zij

onze realiteit creëren en onze toekomst
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beïnvloeden. We kunnen leren deze

Andy Puddicombe is een voormalig

gehechtheden los te laten en te worden wie we

boeddhistische monnik en de belangrijkste

werkelijk zijn. Er zijn verschillende niveaus van

meditatie- en mindfulnesstrainer in het Verenigd

gehechtheid, variërend van enthousiasme tot

Koninkrijk. Het werd zijn missie om meditatie uit

identificatie en fanatisme. We realiseren ons niet

de mystieke hoek te halen en het zo toegankelijk

dat onze gehechtheid aan bepaalde overtuigingen

mogelijk voor iedereen te maken. Hij richtte

een masker is dat we af kunnen zetten. Doen we

Headspace op, een wereldwijd onlineplatform en

dat wel, dan ontdekken we ons authentieke zelf

app met geleide meditaties die hij zelf inspreekt.

en zijn we vrij om onze levensopdracht te

E-business en e-commerce Dave Chaffey 2011

verwezenlijken.

Lam ter slachtbank Roald Dahl 2013-09-12 Lam

Headspace Andy Puddicombe 2020-02-20 Hét

ter slachtbank is afkomstig uit de bundel M n

boek bij de populaire Headspace-app. 'Als je

liefje, m n duifje, die nog zeventien andere

overweegt om mindfulness te proberen, dan is dit

spannende korte verhalen over de duistere kant

de perfecte introductie.' Bill Gates Wil je vaker

van het menselijke karakter bevat.Een vrouw

een moment van rust in je leven? Dat het

serveert een opmerkelijk gerecht aan een stel

constante gepraat in je hoofd een moment tot

nietsvermoedende agenten.Roald Dahl, de alom

stilstand komt? Dan is het tijd voor een hoofd vol

geprezen schrijver van Sjakie en de

leegte! Per dag schieten er duizenden gedachten

chocoladefabriek, De GVR, Matilda en vele

door je hoofd. Tijdens het werk, fietsen,

andere klassiekers voor kinderen, schreef ook

autorijden, een gezellig diner of 's nachts in bed.

bundels met korte verhalen voor volwassenen.

Andy Puddicombe laat je in Headspace zien hoe

Veel van deze betoverend angstaanjagende

je in tien minuten je hoofd tot rust kunt brengen.

verhalen zijn verfilmd, en laten tot op de dag van

De oefeningen uit dit boek zijn snel, makkelijk en

vandaag iedere lezer huiveren. Dahl kan met

effectief. Leer hoe je je makkelijker kunt

recht de grootmeester van het korte verhaal

concentreren, hoe je meer rust en kalmte kunt

worden genoemd.

ervaren en wat je kunt doen om lekker en

Het laatste paleis Norman Eisen 2019-01-18

ontspannen te slapen. 'Andy Puddicombe doet

Europa’s turbulente 20e eeuw in vijf levens in

voor meditatie wat Jamie Oliver voor eten heeft

een legendarisch paleis in Praag Norman Eisen

gedaan.' The New York Times 'It’s kind of

wordt in 2011 door president Barack Obama

genius.' Emma Watson 'Ik kan niet meer stoppen

aangesteld als de Amerikaanse ambassadeur in

met lezen. Wat een inspirerend boek.' Libelle

Tsjechië. Eisen verhuist naar Praag en keert
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daarmee terug naar het land dat zijn moeder na

engels het communistisch manifest. het was een

de Holocaust ontvluchtte. Hij komt te wonen in

kort en krachtig politiek meesterwerk dat

het Petschek-paleis, waar hij tot zijn verbazing

geschreven werd aan de vooravond van vele diep

hakenkruizen ontdekt aan de onderkant van zijn

ingrijpende revolutionaire gebeurtenissen in grote

bureau. Deze ontdekking is het begin van een

delenen van europa en de rest van de wereld.

meeslepend verhaal over vier fascinerende

zonder twijfel is het een van de meest besproken,

personen die dit paleis ooit hun thuis noemden.

geciteerde, bewonderde, maar ook invloedrijkste

Het is ook het verhaal van Eisens Tsjechische

teksten van de voorbije eeuw, naast het

moeder die Auschwitz overleefde, en die na enig

communistisch manifest schreven ze ook een

aandringen meegaat naar Praag met haar zoon

groot aantal andere boeken, waarin ze hun

en zijn vrouw. De optimistische Joodse bankier

theorie�n en opvatingen uitwerkten tot een alles

Julius Petschek liet het paleis na de Eerste

omvatende wereld visie: het kapitalistisme zal als

Wereldoorlog bouwen als een statement van zijn

maatschapijvorm onvermijdelijk vervangen

geloof in Europa, maar overleed uiteindelijk aan

worden door een nieuwe, zonder onderdrukking

een gebroken hart nadat Europa hem, zijn huis

en maatschapelijk onrecht schrijft marx waarin de

en zijn hoop had afgewezen. Tijdens de Tweede

vrije ontwikeling van ieder de voorwaarden is voor

Wereldoorlog was er het hoofdkwartier van de

de vrije ontwikeling van allen, ze kondigden

Gestapo gevestigd. Geen tuinfeesten, maar

onderandere een onvermijdelijke klassenstrijd aan

marteling en moord. In de laatste jaren van de

tussen de bourgeoisie en de proletari�rs. geen

oorlog was de nieuwe heer des huizes de Duitse

ander boek zou zoveel beslissende invloed

kolonel Rudolf Toussaint, die uiteindelijk het

uitoefenen op de sociale en politieke

paleis en Praag voor verwoesting behoedde. In

ontwikelingen van de opvolgende 150 jaar en

1968 volgde de voormalige kind-ster Shirley

niemand kan ontkennen dat het manifest van de

Temple, dan veertig jaar oud, die het huis

communistische partij een van de zeldzame

gebruikte als podium om bij te dragen aan de

werken is die een vooraanstaande plaats inneemt

Fluwelen Revolutie. Samen vertellen deze levens

in zowel de wereldfeschiedenis als de

het dramatische en opmerkelijke verhaal van

wereldliteratuur

honderd jaar Europese geschiedenis.

De woede van Abraham Conny Braam 2009-10-31

Het Communistisch Manifest Karl Marx

In 1864 moet pachtboer Nicolas Abraham

2017-12-02 in 1848 publiceerden de duits joodse

aanzien hoe dwars door zijn geliefde Breesaap,

filosoof karl marx en de duitse industrieel friedrich

een Noord-Hollands duingebied, het
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Noordzeekanaal gegraven wordt. Uit heel

tegen de schadelijke invloed van de grote stad.

Nederland trekken duizenden doodarme

Als de twee meisjes meerderjarig zijn, trouwt Mila

polderwerkers naar de duinen bij Velsen. Het

met een chassidische jood, terwijl Atara volhardt

helse graafwerk en de keiharde belangen van de

in haar twijfel aan de fundamentalistische leer. De

Amsterdamse Kanaalmaatschappij roepen de

verschillende keuzes van de meisjes drijven hen

razernij op van het werkvolk, dat in

uiteen, totdat een gevaarlijk geheim hen dreigt te

mensonterende omstandigheden moet werken.

verbannen uit de enige gemeenschap die ze ooit

Voor Nicolas en Julia Abraham en hun dochter

hebben gekend. Ik ben verboden is een

Lena leidt de graverij tot een dramatische

aangrijpend verhaal over wat er kan gebeuren als

verandering in hun bestaan. De woede van

onwankelbare liefde botst met onbuigzaam

Abraham, het eerste deel van Conny Braams

dogmatisme en eeuwenlange tradities, en geeft

trilogie over de familie Abraham, is een

een ongekend indringende inkijk in de wereld van

meeslepende roman over liefde, uitbuiting en

de meest orthodoxe joodse sekte, de Satmar.

verzet tegen de achtergrond van een vergeten

Vijftig tinten grijs E.L. James 2012-05-24

episode in de vaderlandse geschiedenis.'

Wereldwijd meer dan 100 miljoen exemplaren

Kindergemeenschap Kees Boeke 1975*

verkocht Wanneer literatuurstudente Anastasia

Ik ben verboden Anouk Markovits 2012-11-15

Steele de jonge ondernemer Christian Grey moet

Transsylvanië, 1944. De vijfjarige Mila is getuige

interviewen, ziet ze een mooie, intelligente en

van de moord op haar ouders door Hongaarse

intimiderende man. De onbevangen, onschuldige

nazi's. Ze wordt gered door de tienjarige Josef,

Ana realiseert zich tot haar grote schok dat ze

die Mila op verzoek van haar stervende vader

hem wil en dat ze zich ondanks zijn ongrijpbare

naar Zalman Stern brengt, een voorman van de

terughoudendheid wanhopig tot hem

Satmargemeenschap. In zijn huis wordt zij

aangetrokken voelt. Niet in staat om Anas pure

opgevoed als zusje van Zalmans eigen dochter

schoonheid, humor en onafhankelijke geest te

Atara. Naarmate de twee meisjes ouder worden,

weerstaan, geeft Grey toe dat hij ook naar haar

verdiept Mila s geloof zich, terwijl haar geliefde

verlangt - maar wel op zijn eigen voorwaarden.

zusje Atara zichzelf onderdompelt in een wereld

Gechoqueerd maar ook gefascineerd door Greys

van boeken en kennis. Als in Midden-Europa

opmerkelijke erotische voorkeuren, is Ana in

communistische regimes aan de macht komen,

eerste instantie terughoudend. Hoewel alle

verhuist de familie naar Parijs, waar Zalman zijn

ingrediënten voor een succesvol leven - zijn

best doet de kinderen op te voeden beschermd

internationale bedrijven, zijn enorme kapitaal, zijn
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liefhebbende familie - aanwezig zijn, is Grey een

managers, executives, business professionals,

man die gekweld wordt door demonen en die

consultants, professors, researchers, and

wordt opgeslokt door zijn dwingende behoefte

students.

aan controle. Terwijl het duo aan een gewaagde,

Brieven van de Wehrmacht Marie Moutier

hartstochtelijk fysieke affaire begint, ontdekt Ana

2015-05-12 Tussen 1939 en 1945 schreven

de geheimen van Christian Grey, en verkent ze

miljoenen Duitse soldaten voortdurend naar hun

haar eigen duistere verlangens.

familie, vrienden en geliefden. De jonge historica

www.uitgeverijprometheus.nl

Marie Moutier brengt in dit boek een omvangrijke

www.fiftyshadesofgrey-film.nl

selectie samen. Deze brieven, die niet eerder zijn

www.eljamesauthor.com Motion Picture Artwork

gepubliceerd, laten zien hoe Duitse soldaten de

(c) Universal Studios. All Rights Reserved.

Tweede Wereldoorlog ervoeren. De

Challenges and Opportunities of Corporate

correspondentie bestrijkt alle fronten in Europa en

Governance Transformation in the Digital Era

Noord-Afrika en de hele ontwikkeling van het

Kuznetsov, Mikhail Yevgenievich 2019-12-27

conflict, vanaf de invasie van Polen tot aan de val

While corporate governance has been a

van Berlijn. Is de toon aanvankelijk nog

successful concept throughout the centuries, it is

optimistisch, na de nederlaag bij Stalingrad en de

in question whether this concept can remain

geallieerde landing in Normandië zien de soldaten

sustainable in the digital era and during a time of

het steeds somberder in. Hun toenemende

technological and managerial disruption. Under

wanhoop en ontgoocheling te midden van het

the pressure of new economic, social, and

brute oorlogsgeweld zijn goed te begrijpen.

ecologic challenges, it is vital to understand how

Tegelijkertijd wordt pijnlijk duidelijk hoezeer velen

this concept needs to transform. Challenges and

van hen waren doordrongen van de nazi-

Opportunities of Corporate Governance

ideologie. Marie Moutier (1985) is een Franse

Transformation in the Digital Era is an essential

historica, die onderzoek doet naar het Derde Rijk

reference source that discusses concepts, trends,

en de Holocaust. Tevens is zij Research Fellow

and forecasts of corporate governance and

van Yahad-In-Unum, een organisatie die

examines its transformation under the pressure of

ooggetuigenverslagen verzamelt van massa-

new technologies and economic changes.

executies tijdens de Tweede Wereldoorlog. Voor

Featuring research on topics such as corporate

Brieven van de Wehrmacht werkte zij samen met

identity, e-commerce, and cost management, this

historica Fanny Chassain-Pichon. Een

book is ideally designed for corporate leaders,

uitzonderlijk document.– Le Parisien Dit boek
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dwingt ons om over de Tweede Wereldoorlog na

ondernemers en beleidsmakers die niet alleen de

te denken in meer universele termen dan ons lief

noodzaak voor verandering zien, maar ook aan

is. – Timothy Snyder, auteur van o.a.

de slag willen.In een tijd waarin ontelbaar veel

Bloedlanden.

nieuwe mogelijkheden en kansen zich voordoen,

De nazi-jager : het leven van Simon Wiesenthal

is een nieuw soort business opgestaan: de

1908-2005 Tom Śegev 2010

exponentiële organisatie. Deze bedrijven zijn in

Innovative Solutions for Implementing Global

staat een groeicurve te laten zien die

Supply Chains in Emerging Markets Dwivedi,

exponentieel is, dankzij de integrale toepassing

Ashish 2016-01-28 Advancements in the field of

van onder andere community’s, big data, slimme

information technology have transformed the way

algoritmes en nieuwe technologieën. Zij laten de

businesses interact with each other and their

traditionele lineaire bedrijven ver achter zich.

customers. Businesses now require customized

Salim Ismail, Yuri van Geest en Michael S.

products and services to reflect their constantly

Malone onderzochten honderden startups en

changing environment, yet this results in cutting-

interviewden tientallen ceo’s van de snelst

edge products with relatively short lifecycles.

groeiende organisaties (zoals Airbnb, Netflix,

Innovative Solutions for Implementing Global

Tesla, Waze, Arianna Huffington en Chris

Supply Chains in Emerging Markets addresses

Anderson). In dit boek brengen ze de

the roles of knowledge management and

ontwikkelingen op organisatorisch en

information technology within emerging markets.

technologisch gebied in kaart en ze presenteren

This forward-thinking title explores the current

een raamwerk van interne en externe factoren

trends in supply chain management, knowledge

waarmee elke organisatie, of het nu om een start-

acquisition and transfer mechanisms among

up of een multinational gaat, een exponentiële

supply chain partners, and knowledge

organisatie kan worden.

management paradigms. This book is an

Het Ardennenoffensief Antony Beevor 2015-04-15

invaluable resource for researchers, business

In 'Het Ardennenoffensief' staat militair-historicus

professionals and students, business analysts,

Antony Beevor stil bij de grootste slag in West-

and marketing professionals.

Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op 16

De data-economie Viktor Mayer-Schönberger

december 1944 startte de slag om de Ardennen.

2018-02-05

Het was Hitlers laatste poging het tij te keren. Zijn

Exponentiële organisaties Michael S. Malone

jonge officieren waren erop gebeten om de

2015-03-14 Een must read voor ceo’s,

nietsontziende opmars van de geallieerden en het
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Rode Leger te stuiten. Door de kou, de hevige

créatifs.

sneeuwval en de felheid van de gevechten waren

Inwijding Veronica Roth 2012-03-14 Futuristisch

de omstandigheden vergelijkbaar met die aan het

Chicago. De wereld van de zestienjarige Tris is

oostfront. In 'Het Ardennenoffensief’' schenkt

opgedeeld in vijf facties: Oprechtheid,

Antony Beevor zowel aandacht aan de

Zelfverloochening, Onverschrokkenheid,

strategieën van de generaals als aan de

Vriendschap en Eruditie. Ieder jaar moeten alle

lotgevallen van de gewone soldaat, waardoor een

zestienjarigen kiezen bij welke factie zij de rest

panoramisch beeld ontstaat van een tot nu toe

van hun leven willen horen. Voor Beatrice

onderbelichte episode uit de Tweede

betekent dit dat ze een keus moet maken tussen

Wereldoorlog. In mei 2015 is het 70 jaar na de

haar familie en haar ware identiteit. Haar

oorlog. Antony Beevor zal aan de vooravond van

beslissing verrast iedereen, vooral haarzelf. Deze

deze herdenking een bezoek brengen aan

spannende youngadult-serie van Veronica Roth

Nederland.' 'Antony Beevor toont zich wederom

wordt verfilmd! Vanaf maart 2014 is Divergent te

een rasverteller.' – Vrij Nederland

zien in de bioscoop.

L'entreprise disruptée Emmanuelle Blons

De laatste reis / druk 2 Aline Sax 2012-12-28 In

2019-01-16 Impossible de passer à côté tant le

het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog

sujet est au centre de toutes les préoccupations :

wordt de jonge Hannah met haar moeder naar

l’intelligence artificielle va tout changer, à

een concentratiekamp vervoerd. Daar moet ze

commencer par les entreprises. Mais ce

zien te overleven. Omkeerboek met historische

changement ne va pas seulement concerner la

feiten over de Tweede Wereldoorlog. Vanaf ca.

transformation digitale, il va ouvrir de nouveaux

11 jaar.

horizons qui vont impacter les métiers,

Opgeruimd leven met ADHD 2007 Zelfhulpgids

transformer les schémas organisationnels, les

voor volwassenen met een aandachtsstoornis.

pratiques professionnelles, en particulier les

De jukebox-koningin van Malta Nicholas Rinaldi

méthodes de management. Pour l’entreprise,

2014-05-08 Het is het jaar 1942 en Rocco Raven,

l’intelligence artificielle c’est la promesse de

een automonteur uit Brooklyn, arriveert op Malta.

disrupter les pratiques, générer de nouveaux

Hij is de verbindingsofficier van een kleine groep

espaces de valeurs et optimiser l’existant. Pour

Amerikaanse soldaten en weet niets van de rijke

les collaborateurs, c’est la promesse d’en finir

geschiedenis van het mediterrane eilandje - de

avec les tâches à faible valeur ajoutée et la

neolithische grotten, de tempels uit de bronstijd,

possibilité d’avoir des métiers plus riches et plus

de forten gebouwd door de johanniters. Wat hij
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weet is dat Duitsers en Italianen onvermoeibaar

human labor. With our most recent

bommen blijven gooien, dag en nacht. Het eerste

advancements, it has been the work of scholars

wat hij doet als hij aankomt op Malta is rennen

to discover ways for machines to take over a

voor zijn leven, het eerste wat hij ziet is rook en

large part of this labor and reduce human

de flitsen van bominslagen - en hopen puin. Maar

intervention. These advancements may become

niets is wat het lijkt op Malta. Rocco's kwartier

essential processes to nearly every industry. It is

blijkt zich in een bordeel te bevinden, zijn

essential to be knowledgeable about automation

commandant is een ritselaar die winst weet te

so that it may be applied. Research Anthology on

maken uit de oorlogssituatie, en de Maltezers zelf

Cross-Disciplinary Designs and Applications of

leven door alsof er geen oorlog is. Ze dansen,

Automation is a comprehensive resource on the

drinken, lachen en bedrijven de liefde. Rocco is

emerging designs and application of automation.

pas enkele dagen op het eiland als het bordeel

This collection features a number of authors

wordt gebombardeerd. Compleet verdwaasd doolt

spanning multiple disciplines such as home

Rocco door de straten van de hoofdstad Valletta,

automation, healthcare automation, government

waar hij een vrouw door de puinhopen ziet lopen.

automation, and more. Covering topics such as

Zij levert de jukeboxen af die haar neef Zammit

human-machine interaction, trust calibration, and

bouwt uit het verwrongen metaal en het

sensors, this research anthology is an excellent

gebarsten glas die de bombardementen

resource for technologists, IT specialists,

achterlaten. Ondanks de uitzichtloosheid van de

computer engineers, systems and software

oorlog bloeit er een gepassioneerde liefde. De

engineers, manufacturers, engineers, government

jukebox-koningin van Malta is een intense en

officials, professors, students, healthcare

betoverende roman. Muziek en bommen,

administration, managers, CEOs, researchers,

romantiek en oorlog, een jukebox en een geweer;

and academicians.

deze contrasten maken het verhaal tot een

De Valks Juridisch Woordenboek 2020 Dit werk

bijzonder en ontroerend boek over de kracht én

bestrijkt volledig het bij ons geldende recht (van

de waanzin van de liefde.

Belgische, internationale, Europese of Vlaamse

Research Anthology on Cross-Disciplinary Designs

oorsprong). Bij elk lemma worden de Franse,

and Applications of Automation Management

Duitse en Engelse vertalingen, de belangrijkste

Association, Information Resources 2021-10-29

subtrefwoorden, de pertinente wetgeving en

Throughout human history, technological

eventuele synoniemen of verwante begrippen

advancements have been made for the ease of

vermeld.
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Moordplan Nan Adams 2021-06-25 In dit slotdeel

beroemde Karlskirche, heeft Vera hem al een

van de spannende Vera op de Veluwe-serie van

paar keer opgezocht. Deze trip wordt extra

Nan Adams verandert een reisje in een

bijzonder, want Rob wil haar voorstellen aan zijn

spannende zoektocht. Moordplan is het derde en

Oostenrijkse pleegfamilie, bij wie hij inwoonde

laatste deel in de spannende Vera op de Veluwe-

toen hij er als tiener studeerde. Maar wanneer

serie van Nan Adams. Vera reist naar Wenen om

Vera en Robin in Wenen aankomen, staat Rob er

Rob te zien, maar daar aangekomen blijkt er iets

niet om hen op te halen. Als Vera hem belt, wordt

verschrikkelijks te zijn gebeurd. In de spannende

er opgenomen door een vreemde... Al snel blijkt

roman Moordplan van Nan Adams reist Vera met

dat er iets vreselijks is gebeurd. Vera is

haar dochter Robin naar Wenen. Sinds haar

diepgeraakt, maar toch komt de detective in haar

vriend Rob er als restaurateur werkt aan de

naar boven: wat is hier echt aan de hand?

daugherty-business-solutions-wiki

13/13

Downloaded from uittreksel-register.nl
on August 16, 2022 by guest

