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zichtzelf afriep, probeerde hij zijn gezin bij elkaar te houden. Nooit eerder heeft hij in zijn eigen woorden zijn volledige levensverhaal verteld. Hier is Arnold Schwarzenegger met Total Recall.
De zwakste schakel Eliyahu Goldratt 2012-11-06 Eliyahu Goldratt is wereldberoemd geworden door de bestseller Het doel, waarin hij zijn Theory of Constraints (beperkingentheorie) uitlegt in romanvorm. In De zwakste schakel

AMA Members and Marketing Services Directory American Marketing Association 2003

verlegt hij deze theorie naar het projectmanagement. Deze inspirerende businessroman laat zien hoe je projecten in veel minder tijd kunt afronden, binnen het budget en zonder concessies te doen aan kwaliteit of functionaliteit.

Handboek knopen / druk 1 Des Pawson 2009-06-20 Met behulp van kleurenfoto's wordt stapsgewijs aangegeven hoe allerlei knopen in touwwerk gemaakt kunnen worden; bijzondere technieken zoals splitsen worden uitgelegd.

Krachtige technieken zorgen ervoor dat projectmanagers ook bij problemen gefocust blijven zodat de gewenste resultaten worden behaald. De zwakste schakel is een belangrijk boek voor iedereen die dagelijks de uitdaging

Zo niet, dan toch Richard Branson 2012-01-09 'Waar een wil is, is altijd een weg!' aldus Richard Branson. Kunnen we ons leven meer inhoud geven en tegelijkertijd de wereld helpen verbeteren? Branson laat op inspirerende wijze

aangaat om innovatieve, nieuwe producten of diensten te leveren. `Iedereen die geen exemplaar van dit boek weet te bemachtigen,mist een fantastische kans om zich zowel zakelijk als persoonlijk te ontwikkelen. Assembly Eliyahu

zien hoe je dat kunt bewerkstelligen.Zo niet, dan toch introduceert een compleet nieuwe manier van werken. Branson beschrijft hoe makkelijk het eigenlijk is om je werk niet alleen een baan van negen tot vijf te laten zijn. Hoe je je

Goldratt is bij miljoenen lezers een begrip als wetenschapper, leermeester en managementgoeroe. Over de hele wereld passen economen, bedrijfskundigen en managers zijn gedachtegoed toe in hun eigen organisaties.

mentaliteit kunt veranderen, problemen op kunt lossen en je baan tot iets kunt maken waar je écht trots op kunt zijn. Zijn aanpak is een grote inspiratie voor iedereen die succesvol zakendoen wil laten samengaan met het streven

Management Stephen Paul Robbins 2012 Inleidend overzicht van het gehele vakgebied van management.

naar een betere wereld.

Customer Relationship Management E. Peelen 2009 Gids voor bestuurders en managers voor strategie, beleid, instrumenten en operationele toepassingen van CRM.

E-business en e-commerce Dave Chaffey 2011

De weermakers Tim Fridtjof Flannery 2006 Achtergronden, oorzaken en gevolgen van het broeikaseffect en mogelijkheden om dit te bestrijden.

De kinderen van het armenhuis Jennifer Worth 2014-05-01 Het vervolg op de bestseller Haal de vroedvrouw! en de basis voor de tv-serie Call the Midwife Jennifer Worth (in de tv-serie `Call the Midwife Jenny Lee), die in de jaren

Databases David M. Kroenke 2017

vijftig vroedvrouw was in de East End van Londen, vertelt in dit vervolg op `Haal de vroedvrouw! nog meer verhalen over de mensen met wie ze te maken kreeg. Zoals Peggy en Frank, wier ouders binnen zes maanden na elkaar

Het gym Karin Amatmoekrim 2011-11-24 De Surinaamse Sandra woont in een achterstandswijk. Ze gaat als enige uit haar wijk naar het zelfstandig gymnasium. Alles op 'het gym' is anders dan ze gewend is. Haar klasgenoten

stierven waarna er geen andere optie was dan het armenhuis. En zuster Monica Joan, de excentrieke oude non die wordt verdacht van winkeldiefstal. Het zijn verhalen van onvoorstelbare ontberingen, maar `De kinderen van het

zitten op hockey, praten onverstaanbaar bekakt en hebben belachelijke namen als Jojanneke en Liselotte. Hoe moet Sandra omgaan met de kakkers die ze nu vrienden noemt? En wat moet ze doen met die ene klasgenoot die

armenhuis is een boek over de veerkracht van de menselijke geest, en de moed en humor van de mensen die ondanks alles vastbesloten zijn een toekomst voor zichzelf op te bouwen.

vastberaden is haar het leven zuur te maken? Sandra vecht voor een plek in een wereld waarin oude regels niet meer gelden en nieuwe regels volkomen onbegrijpelijk zijn. Het gym is een briljant en schrijnend verhaal over de

Inleiding informatica J. Glenn Brookshear 2005

multiculturele kramp van Nederland, eindelijk eens van binnenuit en met ongelooflijk veel humor beschreven door een van Nederlands meest getalenteerde schrijvers. Karin Amatmoekrim publiceerde eerder drie romans, die

Marketing, de essentie Philip J. Kotler 2009

allemaal lovend werden ontvangen door de pers. Voor haar laatste roman Titus (2009) won ze de Black Magic Woman Literatuurprijs. Ze schrijft regelmatig voor nrc.next, De Groene Amsterdammer en de Volkskrant. 'Amatmoekrim

Getrouwde minnaars Jackie Collins 2013-11-14 Lekker lezen ondanks dyslexie Dit ebook uit de serie PrismaDyslexie bevat het lettertype Dyslexie. De letters van dit lettertype zijn zodanig aangepast dat dyslectici minder moeite

schrijft direct, precies en dwingend.' vrij nederland 'Amatmoekrim blijft de nieuwsgierigheid prikkelen.' de volkskrant

hebben ze van elkaar te onderscheiden, waardoor er minder leesfouten gemaakt worden en het lezen gemakkelijker wordt. Getrouwde minnaars Cameron Paradise is een jonge, blonde en sexy personal trainer. Ze spaart voor

Het is geen toeval Eliyahu Goldratt 2012-10-09 Alex Rogo heeft een prima jaar achter de rug: hij werd benoemd tot tweede man op divisieniveau van UniCo en is verantwoordelijk voor drie onlangs geacquireerde bedrijven. Hij ziet

haar eigen studio en laat het wilde LA-leventje van feesten en drugsgebruik links liggen. Maar dan ontmoet ze Ryan Lambert, een succesvolle regisseur. Ryan is getrouwd, maar valt als een blok voor Cameron. Terwijl Ryan moet

de toekomst met vertrouwen tegemoet. Dan komt de raad van bestuur met een beleidswijziging. Er is cash nodig en Alex ́ bedrijven worden in de etalage gezet. Een vreselijk dilemma voor Alex. Als hij de reorganisatie van zijn

kiezen tussen zijn huwelijk en een toekomst met de vrouw van zijn dromen, worstelt Cameron met haar eigen duistere geheimen… Jackie Collins is de meesteres van de sexy roman. Ze woont in Beverly Hills en kent het leven van

bedrijven succesvol afrondt, kunnen ze met maximale winst worden verkocht. Als hij daar niet in slaagt, gaan ze dicht. In beide gevallen zijn Alex en zijn medewerkers hun baan kwijt. En alsof dat nog niet genoeg is: zijn twee

de rich & famous als geen ander.

kinderen zijn tieners geworden! De bestseller Het Doel speelt in een tijd waarin bottlenecks in de capaciteit de resultaten bepalen. In het vervolg Het is geen toeval zien we het tegenovergestelde: er is capaciteit te over. Ook het

Materiaalkunde Kenneth G. Budinski 2009 In Materiaalkunde komen alle belangrijke materialen die toegepast worden in werktuigbouwkundige constructies aan de orde, zoals metalen, kunststoffen en keramiek. Per materiaalgroep

verkopen van deze capaciteit tegen lagere prijzen biedt niet voldoende soelaas meer. Alleen doorbraakideeën kunnen nog helpen. Het is geen toeval werkt een drietal van dergelijke ideeën uit. Eliyahu M. Goldratt is een van de

behandelen de auteurs: · de belangrijkste eigenschappen; · de manier van verwerking; · de beperkingen; · de belangrijkste keuzeaspecten met betrekking tot constructies; · de manier van specificatie in een technische tekening of

meest vooraanstaande managementfilosofen en wordt internationaal erkend als baanbreker in de ontwikkeling van nieuwe managementconcepten en -systemen.

een ontwerp. De eerste editie van Materiaalkunde verscheen alweer dertig jaar geleden. In de tussentijd is het voortdurend aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen en het mag dan ook met recht een klassieker genoemd

Ik heb je zoveel te vertellen -- John Marsden 1990 Marina werd, bij een ruzie tussen haar ouders, door haar vader mishandeld. Daarover wil ze met niemand meer praten. Pas als ze naar een kostschool gaat, lukt het haar het

worden.

isolement te doorbreken.

Noodzakelijk maar niet voldoende Eliyahu Goldratt 2012-11-21 In deze vierde businessroman van Eli Goldratt zien we hoe het management van een groot ERP-softwarehuis worstelt met de enorme druk die er door de beurs op

De aanval op de redelijkheid Al Gore 2017-05-18 'Vernietigend en uiterst precies,' Publishers Weekly 2017-editie Met De aanval op de redelijkheid schreef Al Gore een vooruitziend en krachtig manifest over de essentiële rol van de

hen gelegd wordt. Groeien met 40%, elk jaar opnieuw. Hoe is die groei vol te houden terwijl de markt van grote prospects verzadigd begint te raken? Problemen genoeg: implementaties worden complexer, de responstijd wordt

rede en het heldere denken in een gezonde democratie. In de afgelopen tien jaar zijn Gore's zorgen over de Amerikaanse democratie alleen maar groter geworden. Over deze 2017-editie zegt Al Gore: 'Ik heb een uitgebreide

langer, het aantal bugs in de software neemt toe in plaats van af. Dan wordt Scott, de directeur van het ERP-software-bedrijf op het matje geroepen bij een van zijn grootste klanten: de 'return on investment' van het ERP-systeem

nieuwe Conclusie toegevoegd, waarin ik op grond van de verkiezingen in 2016 en het succes van Donald Trumps campagne probeer uit te leggen wat er de afgelopen tien jaar is gebeurd en hoe het nu verder moet.' In de aanloop

is onvoldoende. Via een onderzoek en bezoeken bij hun meest tevreden klant komen ze erachter waar ze de oplossing moeten zoeken. Noodzakelijk, maar niet voldoende beschrijft perfect de problemen van de zeepbelcultuur die

naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2008 komt voormalig vice-president Al Gore met een boek waarin hij de vloer aanveegt met de regering-Bush. George W. Bush doet er volgens Gore alles aan om de kiezer bang

door overspannen verwachtingen van de beurs is ontstaan rond hightech bedrijven. Een absolute aanrader voor iedereen die kapitalen heeft uitgegeven of gaat uitgeven aan de implementatie van IT-systemen. Eliyahu M. Goldratt

te maken. Toen Bush de Amerikaanse troepen naar Irak stuurde, geloofde zeventig procent van de Amerikanen dat Saddam Hussein iets met 11 september te maken had, en wat het meest indruk had gemaakt tijdens de

is een van de meest vooraanstaande managementfilosofen van dit moment en wordt internationaal erkend als baanbreker in de ontwikkeling van nieuwe managementconcepten en -systemen.

verkiezingscampagne van Bush waren twee televisiespotjes die de angst voor terrorisme aanwakkerden. Bovendien bleek de regering-Bush er minder dan welke eerdere regering ook belang aan te hechten haar burgers naar

De vlinderleeuw Michael Morpurgo 1996 Een Zuidafrikaanse jongen sluit vriendschap met een witte leewenwelp. Vanaf ca. 10 jaar.

waarheid te informeren. Erger nog, men leek er nauwelijks in geïnteresseerd om de waarheid te achterhalen, ging niet op zoek naar informatie, laat staan naar onverwachte en zelfs ongemakkelijke feiten die kunnen leiden tot

International Marketing Mary Gilly 2015-11-09 Pioneers in the field, Cateora, Gilly, and Graham continue to set the standard in this 17th edition of International Marketing with their well-rounded perspective of international markets

onwelkome conclusies. Hoe kon het zo ver komen met de Verenigde Staten? Hoeveel schade is er aangericht aan het functioneren van de democratie en aan de rol van Amerika als hoeder van de veiligheid in de wereld? Al Gore

that encompass history, geography, language, and religion as well as economics, which helps students see the cultural and environmental uniqueness of any nation or region. In addition to coverage of technology's impact on the

(1948) is een Amerikaans politicus van de Democratische Partij. Hij was de 45e vicepresident van de Verenigde Staten van 1993 tot 2001. In 2000 verloor hij op het nippertje de presidentsverkiezingen van George W. Bush. Hierna

international market arena, the 17th edition of International Marketing features new topics that reflect recent changes in global markets, updated teaching resources, and new learning tools including McGraw-Hill's Connect with its

ging hij lezingen geven waarin hij zijn bezorgdheid uitte over ecologische stand van zaken van onze planeet en de rol van de mens daarin. Deze lezingen vormden de basis voor de documentaire An Inconvenient Truth (Een

adaptive SmartBook that lets instructors assign textbook readings and incentivize students' engagement with course content. Click "Features" below for more.

ongemakkelijke waarheid) over het broeikaseffect.

De crisiseconomie Paul Krugman 2012-02-23 Paul Krugman, wiens werk onlangs werd onderscheiden met de Nobelprijs voor economie, toont in De crisiseconomie overtuigend aan hoezeer de huidige financiële crisis lijkt op de

Total recall Arnold Schwarzenegger 2012-11-22 Zijn verhaal is uniek en uiterst onderhoudend, en hij vertelt het met verve in dit boek. Hij werd in de magere jaren na de oorlog geboren in een klein Oostenrijks dorp, als zoon van

Grote Depressie van de jaren 1930 - en legt uit hoe een totale catastrofe voorkomen kan worden. Tien jaar geleden analyseerde Krugman de economische crises in Azië en Latijns-Amerika. Hij zag die als een waarschuwing. In de

een veeleisende politieagent. Hij droomde ervan naar Amerika te gaan om wereldkampioen bodybuilding en filmster te worden. Op zijn eenentwintigste woonde hij in Los Angeles en werd hij gekroond tot Mr. Universe. Binnen vijf

jaren die volgden schoten de beurskoersen omhoog en maakten bedrijven veel winst, waardoor de crises van de jaren negentig uit beeld raakten. Maar nu is de crisiseconomie terug - een reprise van de jaren dertig lijkt niet

jaar sprak hij Engels en was hij de beste bodybuilder ter wereld. Binnen tien jaar had hij zijn opleiding afgerond en was hij miljonair door investeringen in onroerend goed en zijn carrière als bodybuilder. Ook won hij een Golden

onmogelijk. In De crisiseconomie laat Krugman zien hoe het falende toezicht op de financiële wereld heeft geleid tot de grootste crisis sinds die van het interbellum, in de Verenigde Staten en de rest van de wereld. Ook beschrijft

Globe Award voor zijn rol in Stay Hungry. Binnen twintig jaar was hij de grootste filmster ter wereld, de echtgenoot van Maria Shriver uit de familie Kennedy, en een opkomende republikeinse leider. Zesendertig jaar naar zijn komst

hij de maatregelen die nodig zijn om te voorkomen dat de wereldeconomie in een steeds diepere recessie raakt. Geschreven in een stijl die hem bij het grote publiek zo geliefd maakte - soepel, levendig, zeer goed geïnformeerd -

naar Amerika werd de man die ooit door zijn medebodybuilders de `Oostenrijkse Eik werd genoeg tot gouverneur van Californië gekozen, de zevende economie ter wereld. Hij loodste de staat door een begrotingscrisis,

zal De crisiseconomie zonder twijfel een hoeksteen blijken in het debat over de huidige economische situatie.

natuurrampen en politiek tumult, en zette zich in voor onder meer een beter milieu en electorale veranderingen. Samen met Maria Shriver bracht hij vier fantastische kinderen groot. In de nasleep van een schandaal dat hij over
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