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Alleen voor jou Luke Allnutt 2018-02-28 Een
onweerstaanbaar verhaal over liefde, verlies en
hoop – voor de lezers van Nicholas Sparks en
David Nicholls Rob Coates kan zijn geluk niet op.
Hij deelt zijn leven met Anna, zijn dierbare
vrouw, ze wonen in een prachtig huis in Londen,
en dan is er nog het belangrijkste: Jack, hun
zoon, die ervoor zorgt dat elke dag een feestje is.
Maar dan gaat het mis. Anna is ervan overtuigd
dat er iets niet in orde is met Jack. Na een lange
reeks doktersbezoeken blijkt ze gelijk te hebben,
en het leven van de familie Coates wordt een
opeenstapeling van onzekerheden en moeilijke
beslissingen. Het ondenkbare gebeurt, en in de
tijd die volgt brengt Rob zijn dagen door als een
slaapwandelaar, niet in staat zijn verdriet,
schuldgevoel en zelfmedelijden los te laten.
Maar hij is vastbesloten vrede te sluiten met het
noodlot en zich een weg terug te vechten naar
het leven. Alleen voor jou is hartverscheurend en
recht uit het leven gegrepen, en zal ervoor
zorgen dat je alles wat je hebt én wat je ooit
hebt verloren, nog meer gaat waarderen. Lezers
over Alleen voor jou ‘Zowel ontroerend teder als
nietsontziend eerlijk. Alleen voor jou is een
verhaal dat me zal bijblijven.’ Isabel Ashdown,
auteur van Mijn kleine zusje ‘Allnutt schetst een
gevoelig en hartverscheurend portret van een
vader.’ ‘Dit boek zal je hart breken, maar het ook
weer repareren. Allnutt schrijft met mededogen.’
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Essentials of Corporate Finance Stephen A.
Ross 2007 Essentials of Corporate Finance, 5/e
by Ross, Westerfield, and Jordan is written to
convey the most important concepts and
principles of corporate finance at a level that is
approachable for a wide audience. The authors
retain their modern approach to finance, but
have distilled the subject down to the essential
topics in 18 chapters. They believe that
understanding the "why" is just as important, if
not more so, than understanding the "how,"
especially in an introductory course. Three basic
themes emerge as their central focus: 1. An
emphasis on intuition -- separate and explain the
principles at work on a common sense, intuitive
level before launching into specifics. Underlying
ideas are discussed first in general terms, then
followed by specific examples that illustrate in
more concrete terms how a financial manager
might proceed in a given situation. 2. A unified
valuation approach -- Net Present Value is
treated as the basic concept underlying
corporate finance. Every subject the authors
cover is firmly rooted in valuation, and care is
taken to explain how decisions have valuation
effects. 3. A managerial focus -- Students learn
that financial management concerns
management. The role of financial manager as
decision maker is emphasized and they stress
the need for managerial input and judgment.
Begin met het waarom Simon Sinek 2012-03-08
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Simon Sinek laat in ‘Begin met het Waarom’ zien
dat organisaties en leiders die zich richten op
het Waarom van hun bedrijf succesvoller,
invloedrijker en innovatiever zijn.
Leiderschapsstijlen kunnen verschillen, maar
alle grote, inspirerende leiders hebben één ding
met elkaar gemeen: ze weten dondersgoed
waaróm ze doen wat ze doen. Toch sneeuwt bij
veel bedrijven het Waarom nogal eens onder in
de hectiek van de dag. ‘Begin met het Waarom’
helpt je om het Waarom weer centraal te stellen
en zo beter en authentieker leiding te geven en
je omgeving te inspireren. Met vele voorbeelden
uit de praktijk toont Sinek aan dat het werkt. Dit
boek is gebaseerd op de ideeën uit zijn TEDXtalk over leiderschap, waarmee hij wereldwijd de
aandacht trok.
Lila Robert Maynard Pirsig 2000 Tijdens een
boottocht overdenkt een man de filosofische
waarden die de Amerikaanse samenleving
beheersen.
Privatisation of security 2005
Financial Management Raymond Brooks 2010
Provides an introductory text on the core
concepts of finance that first connects readers
with their personal financial experiences before
discussing aspects of corporate finance. Covers
subjects such as the time value of money, bond
pricing, stock valuation, capital decision making,
forecasting, and performance evaluation.
Includes worked examples.
Waarom sommige landen rijk zijn en andere
arm Daron Acemoglu 2012-11-02 Het is een van
de grote wereldvraagstukken: waarom zijn
sommige landen rijk en andere arm? Ligt de
verklaring in culturele verschillen, het klimaat of
geografische omstandigheden? Of is er een
andere oorzaak? Waarom is bijvoorbeeld
Botswana een van de snelst groeiende
economieën ter wereld en blijven andere
Afrikaanse landen, zoals Zimbabwe en Congo,
ondergedompeld in geweld en armoede? Daron
Acemoglu en James Robinson laten overtuigend
zien dat het de politieke en economische
instituties zijn die het economische succes of
falen van een land bepalen; instituties die
innovatie en economische groei stimuleren en
welvaart en vrede garanderen. De auteurs
illustreren hun betoog met tal van fascinerende
voorbeelden. Eén daarvan is Korea, een in wezen
homogene staat. In Zuid-Korea legt de overheid
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verantwoording af aan de burgers en heeft de
bevolking volop economische kansen; het land is
zeer welvarend. Noord-Korea wordt dictatoriaal
geregeerd en kent al tientallen jaren
onderdrukking en hongersnood. Op basis van
vijftien jaar veldonderzoek en historische
research hebben de auteurs een nieuwe,
overtuigende politiek-economische theorie
geformuleerd. Waarom sommige landen rijk zijn
en andere arm laat ons met andere ogen naar de
wereld kijken en geeft een dieper inzicht in de
oorzaken van armoede en rijkdom. Daron
Acemoglu is hoogleraar economie aan het MIT.
Hij ontving de John Bates Clark Medal. Degenen
die deze onderscheiding krijgen, worden
beschouwd als belangrijke kanshebbers voor de
Nobelprijs. James Robinson is politiek
wetenschapper en econoom. Hij is hoogleraar
aan Harvard University en een wereldberoemde
Latijns-Amerikaen Afrikadeskundige. `Acemoglu
en Robinson hebben een boeiend en zeer
lezenswaardig boek geschreven.' Niall Ferguson
`In Why Nations Fail staan zo veel goede dingen,
dat ik onmogelijk alles kan opnoemen.' Charles
C. Mann `Acemoglu en Robinson hebben een
belangrijk boek geschreven, dat het verdient te
worden gelezen door politici en economen waar
ook ter wereld.' Het Financieele Dagblad
`Waarschijnlijk leest u net als ik dit boek in één
keer uit en neemt u het daarna nog vaak ter
hand.' Jared Diamond, auteur van Zwaarden,
paarden & ziektekiemen
Corporate Rebels Joost Minnaar 2020-04-01
Joost Minnaar en Pim de Morree, beter bekend
als de Corporate Rebels, zijn op een missie om
een revolutie te ontketenen in de manier waarop
we werken. In de zomer van 2015 zegden Joost
en Pim hun veelbelovende, maar frustrerende
banen op om de ruim honderd namen op hun
bucketlist van ’s werelds meest inspirerende
organisaties, managementgoeroes,
vooraanstaande wetenschappers, tegendraadse
ondernemers en CEO’s te spreken. Volg ze op
hun avontuur en lees in ‘Corporate Rebels’ wat
ze te weten kwamen op hun ontdekkingstocht.
Werk kan leuker, beter en inspirerend zijn, ook
voor jou!
Beziel je leven / druk 1 Wayne Walter Dyer
2002-11-20 Werkboek voor het leiden van een
gelukkig en succesvol leven.
Ghost Boy Martin Pistorius 2015-05-30 Martin
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Pistorius vertelt in Ghost Boy hoe hij als kind het
locked-in-syndroom beleefde. Op zijn twaalfde
begon het met een geheimzinnige griep. Binnen
anderhalf jaar zat hij in een rolstoel en kon hij
niet meer communiceren. Hij zag en hoorde
alles, maar niemand merkte het. Je ergste
nachtmerrie wordt werkelijkheid. Artsen
dachten dat Martin het cognitieve niveau had
van een pasgeborene. Hij belandde in een
verzorgingstehuis voor gehandicapten, waar hij
steeds verder verwijderd raakte van de wereld.
Na elf jaar ontdekte een therapeute dat Martin
wel degelijk reageerde op prikkels. Zij schonk
hem aandacht, bleef met hem praten, en hij ging
communiceren met zijn ogen. Dankzij haar hoop
bevrijdde hij zich na twaalf lange jaren uit zijn
lichamelijke gevangenis. Ghost Boy is een
aangrijpend boek. Je leeft als lezer mee met
Martin, in zijn onmacht om zich te uiten. Ervaar
zelf hoe hoop en doorzettingsvermogen alle
moeilijkheden in het leven kunnen overwinnen.
Martin Pistorius (Zuid-Afrika, 1975)
communiceert via een stemcomputer, is
getrouwd en woont in Engeland. Hij is auteur en
webdesigner.
Books in Print 1993
Wij-zangen Rabindranath Tagore 1914
The Rotarian 1954-07 Established in 1911, The
Rotarian is the official magazine of Rotary
International and is circulated worldwide. Each
issue contains feature articles, columns, and
departments about, or of interest to, Rotarians.
Seventeen Nobel Prize winners and 19 Pulitzer
Prize winners – from Mahatma Ghandi to Kurt
Vonnegut Jr. – have written for the magazine.
Yearbook of International Organizations 1967
Beginning in 1983/84 published in 3 vols., with
expansion to 6 vols. by 2007/2008: vol. 1-Organization descriptions and cross references;
vol. 2--Geographic volume: international
organization participation; vol. 3--Subject
volume; vol. 4--Bibliography and resources; vol.
5--Statistics, visualizations and patterns; vol. 6-Who's who in international organizations. (From
year to year some slight variations in naming of
the volumes).
Het boek van jou en mij Fionnuala Kearney
2019-06-07 Vanaf het moment dat hun ogen
elkaar kruisen op een huisfeestje, zijn Erin en
Dom meant to be. Op hun huwelijksfeest krijgen
ze van Erins vader een notitieboekje, waarin ze
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alles kunnen opschrijven wat ze niet tegen
elkaar durven te zeggen. Het dolverliefde stel
weet echter zeker dat ze het nooit nodig zullen
hebben. Vol overgave beginnen ze aan hun leven
samen, maar een noodlottig ongeluk drijft de
twee uit elkaar. Dan wordt het boekje alsnog
onder het stof vandaan gehaald en vullen de
pagina’s zich met even eerlijke als
hartverscheurende woorden. 'Het boek van jou
en mij' is een onvergetelijk liefdesdrama over
twee geweldige mensen die dapper aan de liefde
beginnen en aan den lijve ondervinden wat er
wordt bedoeld met in voor- en tegenspoed.
De Tao Van Leiderschap: Strategieen Voor de
Nieuwe Tijd = The Tao of Leadership John
Heider 2010-07 Heider's book is a blend of
practical insight and profound wisdom, offering
inspiration and advice. The text is used as a
management/leadership training text by many
Fortune 500 corporations, including IBM,
Mitsubishi, and Prudential.
Extreem eigenaarschap Jocko Willink
2020-09-18 In ‘Extreem eigenaarschap’ vertalen
Jocko Willink en Leif Babin de krachtige
leiderschapslessen van het slagveld naar heldere
principes die toegepast kunnen worden in ieder
team en elke organisatie. Toen de Navy SEALtaskforce van Willink en Leif in 2006 in Irak voor
een mission impossible stond: Ramadi
veiligstellen, een stad die al min of meer als
verloren wordt beschouwd, wisten Willink en
Babin onder extreme druk hun team naar de
overwinning te leiden. De overwinning is
grotendeels te danken aan een teamcultuur van
eigenaarschap en discipline. Leiderschap, op
ieder niveau, blijkt de doorslaggevende factor
voor het succes van het team. In ‘Extreem
eigenaarschap’ delen ze niet alleen hun eigen
oorlogservaringen, maar ook praktijkverhalen
van de bedrijven die ze na hun militaire
loopbaan zijn gaan coachen. Met dit
meeslepende boek, waarvan wereldwijd al bijna
twee miljoen exemplaren verkocht werden, kun
je direct aan de slag met de principes van
extreem eigenaarschap.
De 5 frustraties van teamwork Patrick
Lencioni 2012-06-19 In De vijf frustraties van
teamwork legt Patrick Lencioni de kern van
samenwerking in teams bloot. Dat doet hij aan
de hand van deze parabel, waarin Catherine
Petersen als ceo een team moet leiden dat
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onderling zo in conflict is geraakt dat het de hele
organisatie negatief beïnvloedt. Gaandeweg
openbaren zich vijf grote frustraties waarmee
teamleden worstelen, frustraties die de
samenwerking saboteren: gebrek aan
betrokkenheid, afschuiven van
verantwoordelijkheid en niet-resultaatgericht
werken. Lencioni laat middels dit verhaal zien
hoe deze hindernissen ontstaan en hoe je ze
achter je kunt laten. Vervolgens werkt hij het
onderliggende model uit. Een boek met een
krachtige boodschap voor iedereen die in of met
teams werkt.
Customer Relationship Management E.
Peelen 2009 Gids voor bestuurders en managers
voor strategie, beleid, instrumenten en
operationele toepassingen van CRM.
Ik heb je liefde nodig, is dat waar? Michael
Katz 2011-10-09 Ik wil dat je van me houdt. Ik
wil dat je mijn vrienden aardig vindt. Ik wil
weten wat je denkt. Ik wil dat je me kust. Ik wil
dat je me geeft wat ik nodig heb. Ik wil dat je uit
jezelf weet wat ik nodig heb. Ik wil, ik wil, ik wil
Wij willen zo veel en meestal wenden wij ons tot
onze geliefde, want hij of zij kan alles regelen,
moet alles regelen, vinden wij. Maar als onze
geliefde niet voldoet aan onze verwachtingen,
dan zijn frustratie, weerzin, wanhoop ons deel.
Om ervoor te zorgen dat we toch krijgen wat we
willen gaan we dan de gekste dingen doen. Alles
hebben we over voor liefde, voor goedkeuring,
voor waardering.Als u Ik heb je liefde nodig, is
dat waar? leest, leert Byron Katie je hoe je
prettiger en gelukkiger kunt leven, maar zij zal
geen spaan heel laten van je zorgvuldig
opgebouwde romantisch ideaal.
Forthcoming Books Rose Arny 2002
Datanetwerken en telecommunicatie R. R.
Panko 2005
Trein naar Pakistan Khushwant Singh
2017-06-06 India, 1947. In het dorpje Mano
Majra leven moslims, sikhs en hindoes vredig
naast elkaar, tot er er een trein vol vermoorde
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vluchtelingen in het dorp arriveert. De
burgeroorlog rondom de stichting van India en
Pakistan is begonnen. Trein naar Pakistan is het
diepmenselijke en ontroerende verhaal van een
eeuwenoude dorpsgemeenschap die binnen
enkele dagen uit elkaar wordt gescheurd. Met
indrukwekkend weinig woorden toont Singh de
lezer de complexiteit van opkomende polarisatie
en geweld. In 2017 is het precies zeventig jaar
geleden dat India en Pakistan van elkaar werden
afgescheiden nadat de Britse kolonisatoren zich
hadden teruggetrokken. Van de ene op de
andere dag moesten moslims naar de ene kant,
en hindoes naar de andere kant van de grens
emigreren, met miljoenen slachtoffers aan beide
kanten. Die pijnlijke en vaak vergeten
geschiedenis wordt verteld in de roman Trein
naar Pakistan van Khushwant Singh. Een
fascinerend en hartverscheurend boek.
Louis en Louise Julie Cohen 2020-01-14 In 1978
wordt een baby geboren – en daar splitst het
verhaal. Louis en Louise zijn dezelfde persoon in
twee verschillende levens. Ze maken dezelfde
helse nacht mee, en moeten leven met de
gevolgen... Julie Cohen schreef met 'Louis en
Louise' een prachtige roman met een gedurfd
uitgangspunt. Op 8 september 1978 wordt een
baby geboren – en vanaf dat punt splitst het
verhaal zich in tweeën. Louis en Louise zijn
dezelfde persoon in twee verschillende levens.
Het enige verschil is de laatste letter van hun
naam. Ze hebben dezelfde beste vrienden,
hetzelfde rode haar, dezelfde droom om ooit
schrijver te worden. Ze maken dezelfde
verschrikkelijke nacht mee, en moeten leven met
de gevolgen, Louis als man en Louise als vrouw.
Julie Cohen groeide op in Amerika, maar werd
tijdens haar studie verliefd op Engeland.
Sindsdien woont ze daar met man, zoon en hond.
Voor haar romans won ze al verschillende
prijzen. Eerder schreef ze de romans 'Samen' en
'Zij, jij en ik'.
Inleiding informatica J. Glenn Brookshear
2005
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