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Strategisch merkenmanagement
Kevin Lane Keller 2010 Studieboek
op hbo-niveau.
Flitshandel Michael Lewis
2014-09-15 Flitshandel viel als
een bom in de fi 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
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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
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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
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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.
Organisatiestructuren Henry
Mintzberg 2006 Handboek in de
organisatieleer.
Het Tweede machinetijdperk Erik
Brynjolfsson 2014-10-08
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Internationale bestseller over de
impact van technologie op ons
leven: Google Glasses, zelfrijdende
auto's, computers die het menselijk
brein vervangen... De digitalisering
heeft ons leven drastisch
veranderd, en we staan nog maar
aan het begin van deze revolutie.
'Vanaf nu wordt de verandering
pas echt duizelingwekkend', aldus
Erik Brynjolfsson en Andrew
McAfee, beiden verbonden aan het
prestigieuze MIT. 'En het is
aanpassen of verliezen.' Miljoenen
mensen dreigen hun baan te verliezen,
precaire machtsevenwichten
verschuiven en de sociale
ongelijkheid groeit. Dit tweede
tijdperk der machines kan echter ook
zorgen voor meer welvaart. Maar
dan moeten we nu de juiste keuzes
maken.
Ik ben o.k., jij bent o.k. Thomas
Harris 2013-05-03 In de
bestseller Ik ben o.k. Jij bent o.k.
laat psychiater Thomas Harris
zien hoe de mens werkelijk vrij kan
worden en op volwassen wijze met
zijn kinderen en zijn medemensen kan
omgaan. Harris maakt begrijpelijk
waarom wij handelen zoals we
doen, waarom wij altijd op een
bepaalde wijze reageren en wat nu
eigenlijk de basis is van ons gedrag.
Daarbij geeft Harris praktische
aanwijzingen voor problemen in
huwelijk, relatie en opvoeding,
voor de groei naar volwassenheid
en voor een creatief bestaan, voor
vraagstukken op religieus terrein
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en voor conflicten in de
samenleving. In een uitvoerig
hoofdstuk laat hij zien wanneer
iemand die in psychische moeilijkheden
verkeert, behandeling nodig heeft.
Een snelle kuur naar volwassenheid
is dit boek niet. Ook al komt het
soms zo op ons af. Het geeft
vooral voorlichting, het maakt
gecompliceerde psychische
problemen meer grijpbaar door
eenvoudige taal. Ik zou het zonder
twijfel aan mensen in grote
verwardheid
en aan alle personen
in hun omgeving
willen geven.
Opdat alles voor hen
overzichtelijker wordt en ze het
lange en vaak pijnlijke werk kunnen
beginnen, dat voert tot de
ervaring: Ik ben o.k. en jij bent o.k. en
we kunnen elkaar als volwassen
mensen benaderen.
Jan Foudraine
in zijn voorwoord
De zeven eigenschappen voor succes
in je leven Stephen Covey
2014-01-27 De 7 eigenschappen is
al 25 jaar een klassieker. Het is het
perfecte boek voor mensen die meer
sturing aan hun leven willen geven.
De zeven eigenschappen vormen een
complete aanpak om te leven naar
de principes die voor jou belangrijk
zijn of je nu betere keuzes wilt
maken, jezelf en anderen beter wilt
begrijpen of weerbaarder wilt
worden in deze hectische tijden.
Essentieel, krachtig, realistisch: De
7 eigenschappen is een boek waar je
je leven lang profijt van hebt.
Stephen Covey (1932-2012) is de
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grootmeester van de persoonlijke
ontwikkeling. Hij was een
veelgevraagd en gedreven coach,
schrijver en spreker. De 7
eigenschappen werd in 38 talen
vertaald en er zijn wereldwijd meer
dan 25 miljoen exemplaren
verkocht.
Diversified Health Occupations
(Book Only) Louise M Simmers
2008-03-07 Important Notice:
Media content referenced within the
product description or the
product text may not be available
in the ebook version.
De autobiografie van Charles
Darwin Charles Darwin 2008-12
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.
Superkapitalisme Robert B Reich
2010-04-28 Onze economie is
effici nter dan ooit, met een
krachtig en wereldwijd kapitalisme
dat zich ontwikkelt tot
superkapitalisme, aldus Robert B.
Reich. Dat superkapitalisme
versnelt de economische groei,
maar leidt tot een groter
wordende ongelijkheid in rijkdom,
verhoogde onzekerheid in werk en
inkomen, en een groeiend
broeikaseffect. Tegelijkertijd raakt
de democratie, waarin de politiek
diversified-health-occupations-7th-edition-powerpoint

verantwoordelijkheid neemt voor
regels en beslissingen, en voor de
rechtvaardige verdeling van zorg
voor lle burgers, in de
verdrukking. Bedrijven hebben meer en
meer invloed op de politiek, de
politiek verliest haar
geloofwaardigheid en burgers
gedragen zich uitsluitend nog als
consumenten en verliezen de
principes van het burgerschap uit
het oog. Dit is een ongewenste
situatie waar we een halt aan
moeten toeroepen. Reich zet een
koers uit voor een maatschappij
met een sterk kapitalisme en een even
sterke democratie, waarbij de
politiek het primaat voert over
regelgeving en over een eerlijke
verdeling van welvaart en welzijn,
en waarbij de burgers zich betrokken
voelen en verantwoordelijkheid
nemen.'
Jung, C.G., Psychologische typen
Carl Gustav Jung 2003
Motivatie en persoonlijkheid
Abraham Harold Maslow 1981
Standaardwerk waarin de
Amerikaanse psycholoog,
aanhanger van de zogenaamde
humanistische psychologie, zijn
theorie ontwikkelt van de
fundamentele behoeften, die ten
grondslag ligt aan zijn idee n over
de mens op weg naar
zelfverwerkelijking.
De HR scorecard Mark A. Huselid
2012-08-24 Prestaties van
mensen hebben steeds meer invloed op
de bedrijfsstrategie. Die prestaties
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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 ge mplementeerd in
de bedrijfsvoering. 'De HRscorecard' 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
human-resources-management.
Het civilisatieproces Norbert Elias
2001 Onderzoek naar de wijzigingen
in omgangsvormen en psychische
houding van de mens en de mogelijke
samenhang daarvan met de
veranderingen in de maatschappij.
Marcus
Buckingham 2002 Adviezen om de
eigen sterke punten te ontdekken, te
ontplooien en te benutten.

Ontdek je sterke punten
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