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Fitness voor Dummies Suzanne Schlosberg 2004
Overzichtelijk opgebouwd wordt instructie
gegeven over de wijze van aanpak, het
opbouwen van conditie en kracht, het werken
aan lenigheid en trainen thuis of op de
sportschool. Ook zijn er vele tips m.b.t. goede
investeringen en waarschuwingen voor
misleidende informatie en apparatuur.
Timemanagement volgens Covey Stephen R.
Covey 2011-10-22 Heb je wel eens het gevoel
dat je je een slag in de rondte werkt en toch
constant in tijdnood verkeert? Dat vrienden en
familie meer aandacht vragen, terwijl je
nauwelijks tijd hebt voor jezelf Stephen Covey
beantwoordt in dit boek de vraag hoe het komt
dat we de prioriteiten in ons leven toch maar zo
zelden op de eerste plaats laten komen.
Jarenlang zijn ons methodes en technieken
aangereikt om efficiënt met onze tijd om te gaan.
Als we maar hard genoeg werken en leren
kunnen we alles beter en sneller doen. Maar
vaak is dat niet genoeg, en dan nemen de
schuldgevoelens alleen maar toe
Timemanagement volgens Covey biedt een
heldere methode gebaseerd op principes, niet op
tips en trucs. Daarmee kun je de focus houden
op wat echt belangrijk is, een goede werkprivébalans hanteren en afgewogen keuzes
maken. Wie met Covey het probleem bij de
wortel aanpakt, hoeft zich nooit meer af te
vragen of hij met de verkeerde zaken bezig is.
Dan is timemanagement niet meer een kwestie
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van tijd maar van prioriteit.
Mastermind Maria Konnikova 2013-04-26
Sherlock Holmes, de eigenzinnige detective uit
het werk van Sir Arthur Conan Doyle, staat
bekend om zijn razendsnelle denkvermogen.
Voordat hij zelfs maar weet wat het probleem in
kwestie is, heeft hij al allerlei informatie
ingewonnen en weet de juiste conclusie te
trekken. Hoe doet s werelds bekendste detective
dat? En, belangrijker nog, kunnen wij dat ook
leren? Psychologe Maria Konnikova combineert
zijn verhalen met hedendaags psychologisch
onderzoek van klassieke modellen tot recente
ontwikkelingen in de neurowetenschappen om
inzichtelijk te maken welke stappen Sherlock
Holmes zet in zijn denken, van observatie tot
deductie. Geen ander personage is zo geschikt
om als basis te dienen voor onderzoek naar het
menselijk denken. Mastermind leert je misschien
niet een meesterdetective te worden, maar wel
om aandachtiger naar je omgeving te kijken en
zorgvuldiger om te gaan met gedachten en
beslissingen.
Rework Jason Fried 2010-10-11 Twee
succesvolle ondernemers die het softwarebedrijf
signals opzetten en tot een succes maakten laten
ons zien dat niet altijd meer beter is, maar dat je
juist met minder meer kan bereiken. Rework is
inspirerend en innoverend. Twee prettig
tegendraadse succesvolle ondernemers
benaderen complexe zaken heerlijk eenvoudig.
Fried & Heinemeier Hansson zetten je aan het
denken en helpen je op weg. Verplichte kost
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voor iedereen die ondernemer of ondernemend
is.' Erwin Blom (Handboek Communities)Meer is
niet altijd beter, juist met minder kan je meer
bereiken.Fried en Hansson hanteren een
eenvoudige bedrijfsfilosofie: hou het simpel,
wees transparant en eerlijk. Met die filosofie in
gedachten schreven ze dit boek: Rework is een
no-nonsenseboek voor deze tijd. Fried en
Hansson bewijzen dat een bedrijf heel succesvol
kan worden zonder mission statement, zonder
eindeloze vergaderingen, en met medewerkers
die gewoon aan het einde van de dag naar huis
gaan, in plaats van twaalf tot veertien uur op
kantoor te zitten. In deze tijd is een goed idee
meer waard is dan een duur consultancyrapport,
informatie moet je delen, en naar je klant moet
je luisteren.Rework is het boek voor iedere
(startende!) ondernemer.
Gallant V.E. Schwab 2022-03-01 Voor de lezers
van J.R.R. Tolkien, J.K. Rowling en Holly Black
Er zijn een paar dingen die de tienjarige Olivia
zeker weet: ze heeft geen familie, geen stem en
één groot geheim. Als ze kon praten, zou ze het
vooral willen hebben over de ouders die ze nooit
heeft gehad, en hoe ‘anders’ ze zich voelt dan de
andere meisjes in het weeshuis. Maar zelfs mét
een stem zou Olivia zwijgen over de schimmen
en wezens die alleen zij kan zien. Het enige wat
haar leven draaglijk maakt, is het dagboek van
haar verdwenen moeder, Grace. Ze brengt haar
dagen door met het ontcijferen van haar
moeders laatste boodschap, maar het lijken wel
de woorden van een vrouw die haar grip op de
werkelijkheid aan het verliezen is. De laatste zin
luidt: ‘Alles komt goed, Olivia, zolang je maar
wegblijft van Gallant.’ Dan ontvangt het
weeshuis een brief van Olivia’s oom, die haar
uitnodigt om zich te herenigen met de rest van
haar familie op zijn immense landgoed. Het
enige probleem? Het is precies de plek waar
haar moeder haar tegen wilde beschermen:
Gallant. Maar wat kan er nou zo erg zijn aan een
huis? Natuurlijk zal Olivia gaan, vastbesloten om
meer over haar verloren familie en haar moeder
te weten te komen. Maar elke familie heeft een
duistere kant; zo ook de bewoners van Gallant.
In de pers ‘Het sleept je mee, breekt je hart en
geeft ook hoop. Een betoverend mooi boek!’
Bol.com Lees Magazine ‘Een boek om bij weg te
dromen.’ Lonely Planet Magazine ‘Betoverend,
liefdevol, onvergetelijk en bevat een aloude
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boodschap: heb je naasten lief en geniet van elk
moment.’ ThrillZone.nl
Klara en de Zon Kazuo Ishiguro 2021-03-02
‘Klara en de Zon’ van Kazuo Ishiguro (winnaar
Nobelprijs voor de Literatuur 2017) gaat over
Klara, een zogenaamde Kunstmatige Vriendin
met een uitstekend waarnemingsvermogen, die
vanaf haar plek in de winkel nauwkeurig het
gedrag gadeslaat van de kinderen die
binnenkomen om rond te neuzen met hun
ouders. Klara blijft hopen dat een kind haar zal
kiezen. Wanneer dat eindelijk gebeurt, en haar
bestaan voorgoed lijkt te veranderen, krijgt ze
bij haar vertrek naar haar nieuwe gezin de
waarschuwing dat ze niet al te veel waarde moet
hechten aan de beloften van mensen. Maar Klara
houdt haar eigen ideeën erop na. ‘Klara en de
Zon’ is een adembenemend mooie roman die ons
een blik gunt op onze veranderende wereld door
de ogen van een onvergetelijke buitenstaander.
Zoals vaker in zijn vindingrijke, verfijnde,
aangrijpende oeuvre onderzoekt Kazuo Ishiguro
ook hier wat het betekent om écht van iemand te
houden.
Zelfcompassie Kristin Neff 2011-08-12
Compassie hebben met anderen, dat lukt
meestal wel. Maar compassie hebben met jezelf
is vaak een stuk moeilijker. Dat ontdekte
psychologe en boeddhist Kristin Neff na haar
pogingen om los te komen van de
problematische relatie met haar vader. Steeds
weer belandde ze bij verkeerde mannen en in
relaties die haar niet gelukkig maakten, totdat
ze besefte dat ze pas liefde kon geven als ze
zichzelf liefhad. Zelfcompassie gaat volgens
Kristin Neff om drie dingen: begrip voor jezelf
als je het moeilijk hebt, acceptatie dat lijden
onvermijdelijk deel uitmaakt van het leven, en
het onder ogen zien van je eigen emoties, zonder
te oordelen.
No rules rules Reed Hastings 2020-08-27
Netflix-CEO Reed Hastings over de
Netflixcultuur en zijn sleutel tot succes 'Hastings
en Meyer loodsen je langs een stappenplan om je
bedrijf net zo innovatief te maken als de
wereldwijde streamingdienst met 182 miljoen
betalende abonnees.' •••• NRC Er is nooit
eerder een bedrijf geweest als Netflix. Het zette
de entertainmentindustrie radicaal op zijn kop,
met jaarlijkse inkomsten van miljarden dollars
en honderden miljoenen abonnees in meer dan
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190 landen. Maar om zulke hoogtes te bereiken
moest Netflix zichzelf constant opnieuw
uitvinden. Dit lukte dankzij de baanbrekende
bedrijfscultuur van CEO Reed Hastings. Netflix
creëerde nieuwe bedrijfswaarden, waarbij de
mensen centraal kwamen te staan en innovatie
belangrijker was dan efficiëntie. Bij Netflix
hanteren ze geen vakantiedagen of
onkostenbeleid. Ze kijken niet naar hoe hard je
werkt, maar naar wat je oplevert. En bij Netflix
probeer je niet je baas te pleasen maar geef je
ook je leidinggevenden de feedback die nodig is
om het bedrijf vooruit te helpen. Voor de
allereerste keer doet Reed Hastings nu een
boekje open. Samen met professor aan INSEAD
Business School Erin Meyer, duikt hij dieper in
de spraakmakende bedrijfscultuur die
medeverantwoordelijk is voor het succes. Op
basis van honderden interviews met (oud)Netflix-medewerkers en nooit eerder vertelde
verhalen over Hastings’ eigen successen én
fouten, onthult No rules rules de fascinerende
filosofie achter de unieke Netflix-cultuur. 'De
inzichten in dit boek zijn van onschatbare
waarde voor iedereen die probeert een
organisatiecultuur te creëren.' – Satya Nadella,
CEO Microsoft 'De belangrijkste bedrijfsvraag
van onze tijd is "hoe blijf je innoveren?" In dit
baanbrekende boek geven Reed Hastings en
Erin Meyer daarop een antwoord. Ze beschrijven
een bewezen, systematische methode voor het
bouwen, onderhouden en versterken van een
zeer innovatieve internationale cultuur.' – Ben
Horowitz, Amerikaans zakenman en investeerder
The artist’s way Julia Cameron 2020-08-04
Creatieve blokkades opheffen door de beproefde
methode van Julia Cameron’s everseller The
Artist’s way. Creatieve blokkades opheffen door
de beproefde methode van Julia Camerons
everseller. The Artist’s Way is het belangrijkste
boek over creativiteit. Miljoenen mensen hebben
deze wereldwijde bestseller bestempeld als een
onmisbare gids om een creatief leven te leiden.
Het boek is nog steeds net zo relevant als toen
het voor het eerst verscheen, of misschien nog
wel relevanter; het is krachtig, prikkelend en
inspirerend. In deze herziene editie blikt Julia
Cameron terug op de invloed die The Artist’s
Way heeft gehad en beschrijft ze hoe het werk
dat ze de laatste jaren heeft gedaan tot nieuwe
inzichten voor het creatieve proces heeft geleid.
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Deze editie van The Artist’s Way is uitgebreid,
helemaal up-to-date en klaar voor een nieuw
decennium.
De zwemmers Julie Otsuka 2022-03-07 Een
groep zwemmers wordt opgeschrikt door een
barst in de bodem van hun lokale zwembad.
Deze zwemmers zijn onbekenden voor elkaar; ze
delen alleen een zwembaan (de snelle, langzame
of gemiddelde) en de troost die ze ieder uit hun
ochtend- of middagbaantjes halen. Een van deze
zwemmers is Alice, die langzaam haar geheugen
verliest. Voor Alice was het zwembad een laatste
redmiddel tegen de duisternis van haar steeds
erger wordende dementie. Zonder het
gezelschap van haar medezwemmers en de
regelmaat van haar dagelijkse baantjes, wordt ze
ondergedompeld in verwarring en chaos, en
meegesleurd in herinneringen uit haar kindertijd
en het Japans-Amerikaanse interneringskamp
waarin zij de oorlog doorbracht. Alice'
vervreemde dochter, die te laat in het leven van
haar moeder terugkeert, is getuige van haar
verwoestende aftakeling. De zwemmers is een
schrijnend, intiem verhaal over moeders en
dochters, en het verdriet van een rauw verlies.
Een tour de force van een dwingende,
betoverende en ontroerende stem.
Keep Going Austin Kleon 2019-04-02 Keep
Going shows you how to stay true to and focused
on your own creative vision when the world
seems out of control.In ten heavily illustrated,
inspiring chapters, bestselling author Austin
Kleon offers advice, stories, and anecdotes that
teach you how to persist in doing work that
helps make a world worth living in.
De plakfactor Chip Heath 2015-03-10 Waarom
zijn broodjeaapverhalen zo hardnekkig en
vergeten we alledaagse waarheden zo
gemakkelijk? Hoe maakt een krant een kop die
ervoor zorgt dat we door willen lezen? En
waarom onthouden we complexe verhalen wel,
maar complexe feiten niet? Waarom floreren
sommige ideeën van meet af aan, terwijl andere
razendsnel ter ziele gaan? En hoe verbeter je de
kansen van waardevolle ideeën? In De plakfactor
leggen Chip en Dan Heath uit hoe je de
kleefkracht van ideeën kunt versterken. Deze
onmisbare gids laat zien dat ‘sticky’ ideeën hun
kracht ontlenen aan zes belangrijke
eigenschappen, die ook jij kunt leren beheersen.
Dit boek gaat over een van de belangrijkste
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aspecten van menselijk gedrag en zal de manier
waarop je ideeën overbrengt ingrijpend
veranderen. De plakfactor is provocerend,
onthullend en vaak verrassend grappig. Het
onthult de cruciale principes van succesvolle
ideeën en de strategieën om je eigen boodschap
meer kleefkracht te geven.
Een werkweek van 4 uur Timothy Ferriss
2017-01-25 Vergeet het oude concept van hard
werken tot aan je pensioen en stel je spannende
levensplannen niet uit Vraag Timothy Ferriss
wat hij aan het doen is, en de kans is groot dat je
als antwoord krijgt: ‘skiën in de Andes’, ‘duiken
in Panama’ of ‘tangodansen in Buenos Aires’.
Ferriss heeft namelijk het achterhaalde idee van
‘eerst werken, dan leven’ ingeruild voor een rijk
leven in het hier en nu. Niet geld stelt je daartoe
in staat, maar de nieuwe economische factoren
tijd en mobiliteit. Wacht niet langer, zeker niet
in tijden van economische onzekerheid. En
vergeet het achterhaalde idee van werken tot je
pensioen. Of je nu die grote wereldreis wilt
maken, een maandelijks salaris van vijf cijfers
wilt met zo weinig mogelijk inspanning, of
gewoon minder wilt werken en meer wilt
genieten – Een werkweek van vier uur geeft het
antwoord. Dit revolutionaire boek wijst je de
weg naar een nieuw leven van weinig werkuren,
veel vrije tijd en geld in overvloed, of je nu een
overwerkte loonslaaf bent of een ondernemer
die klem zit in het succes van zijn bedrijf. De
pers overEen werkweek van 4 uur ‘Geweldig! Dit
boek zal je leven veranderen.’ The New York
Times ‘Zijn adviezen snijden en hout en zijn
soms verfrissend anders en eigenwijs.’ Aktueel
‘Het kan: veel verdienen, weinig werken.’
Intermediair
Hoe muziek werkt David Byrne 2014-10-17
Nieuwe, uitgebreide editie Hoe muziek werkt is
David Byrnes ode aan de muziek, een verslag
van een leven in de muziekwereld en een uitleg
over hoe en waarom muziek werkt. Byrne,
muzikant, ontpopt zich in dit standaardwerk tot
historicus, antropoloog en sociaal
wetenschapper en biedt ons een schat aan feiten
over muziek en muziekvormen, gemengd met
zijn eigen ervaringen. Met concrete voorbeelden
laat hij zien dat muziek niet alleen in studio’s
ontstaat, maar meer nog een logisch en prachtig
gevolg is van ons bestaan en onze culturele
omstandigheden. Laat je meenemen op een
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onweerstaanbaar avontuur waarbij Byrne met
knappe en bezielde argumenten vertelt over de
bevrijdende en stimulerende kracht van muziek.
Steal like an artist Austin Kleon 2022-03-16 Aan
de hand van tien praktische en verrassende
inzichten zet Steal like an artist je op weg naar
meer creativiteit. Met als belangrijkste tip: beter
slim gejat dan slecht bedacht. Want Picasso wist
het al: 'Kunst is diefstal.' Ideeën die zomaar uit
het niets komen, zijn meestal niet de beste - als
ze al bestaan. Laat je dus volop inspireren door
het werk van anderen, steel goede ideeën en zet
ze naar je hand. Volg je interesses, waar ze je
ook naartoe leiden. Vroeg of laat wordt die
hobby misschien wel je levenswerk. Vergeet het
cliché dat je moet schrijven over wat je al weet.
Schrijf in de plaats daarvan het boek dat je wilt
lezen, maak de film die je wilt zien. En bovenal:
wees steeds vriendelijk, blijf uit de schulden en
durf af en toe saai te zijn. Want alleen dan zul je
voor jezelf ruimte creëren om grenzen te
verleggen. Beter slim gejat dan slecht bedacht Je
kunt al beginnen vóórdat je weet wie je bent
Schrijf het boek dat je zelf wilt lezen Gebruik je
handen Nevenprojecten en hobby's zijn
belangrijk Maak goed werk en deel het met
anderen Grenzen bestaan niet meer Wees
vriendelijk (we leven in een kleine wereld) Wees
saai (alleen zo raakt je werk af) Creativiteit is
schrappen
The Journey To Reinvention Roger Osorio
2022-09-27 What would a life look like, when it's
aligned with your passions and purpose? You are
constantly growing; and as the years pass, your
values, passion, and purpose evolve. When the
circumstances of your life don't reflect your
growth, life gets complicated. It can feel
unfulfilled or leave you lost. The Journey to
Reinvention is an exploration on how to adjust
your life to align it with your developing self.
Inside this book, you will discover: Strategies for
successfully launching large and small
reinventions Lessons from Leonardo da Vinci’s
successful reinvention How to address areas of
your life that don’t align with your values,
passion, and purpose Reinvention has nothing to
do with becoming someone else and everything
to do with becoming who you really are If you
feel that your life isn’t in alignment with who
you are or you dream of a different life, Roger
Osorio’s The Journey to Reinvention will teach
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you effective strategies to launch and sustain
your own reinvention. If reinvention seems out
of reach to you, this book will empower you to
believe it’s possible!
Het stroeve touw Alan Bradley 2022-09-10 Lees
nu het tweede deel van de Flavia de Luce-serie,
de wereldwijde bestsellerserie van auteur Alan
Bradley. In Het stroeve touw van Alan Bradley
stuit Flavia op een morgen op de beroemde
poppenspeler Rupert Porson die vanwege
motorpech vastzit in het dorp Bishop’s Lacey.
Omdat hij moet wachten op reparatie, voert hij
een gratis show op voor de dorpsbewoners –
maar de show eindigt abrupt met Ruperts
spectaculaire en onnatuurlijke dood. Terwijl de
politie de grootste moeite heeft om het mysterie
op te lossen, heeft de gewiekste Flavia meer
succes. Door haar slimme vragen komt ze al snel
met een aantal mogelijke verdachten. Maar
daarmee komen ook duistere zaken aan het licht
die vooral geheim hadden moeten blijven...
De kleuren van magie V.E. Schwab 2019-01-08
Deel 1 van de Schemering-trilogie V.E. Schwab
is een meester in het oproepen van nieuwe
werelden en doet denken aan J.K. Rowling en
J.R.R. Tolkien De Schemering-trilogie werd door
The Guardian en Waterstones uitgeroepen tot
een van de beste fantasyboeken van het jaar De
meeste mensen kennen maar één Londen. Wat
bijna niemand weet, is dat er vier verschillende
Londens zijn. Grijs Londen: vies, saai en zonder
magie. Rood Londen, waar magie wordt vereerd
en de Maresh-dynastie heerst over een
welvarend rijk. Wit Londen, waar men vecht om
controle over de magie. En ooit was er Zwart
Londen – maar daar heeft niemand het meer
over. Kell is een zeldzame magiër die tussen de
verschillende versies van Londen kan reizen. Als
hij in Grijs Londen zakkenroller Lila ontmoet, is
dat het begin van een avontuur dat ze naar alle
uithoeken van de stad brengt. Maar gevaarlijke
magie ligt op de loer en het verraad achtervolgt
hen. Om alle werelden te kunnen redden moeten
Kell en Lila in de eerste plaats in leven zien te
blijven, en dat blijkt lastiger dan gedacht. De
pers over V.E. Schwab ‘Het mag Schemering
heten, maar de magie schittert van licht en
leven.’ Brian Staveley ‘Een ingenieus en
intelligent verhaal.’ Booklist ‘De kleuren van
magie is een juweel van een boek, onbetaalbaar
en helemaal zijn eigen, onovertroffen categorie
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fantasy.’ io9 ‘Iedereen zal genieten van dit
wervelende avontuur met zijn slimme held en
brutale heldin.’ Kirkus Reviews 'Fenomenaal.’
SF Signal ‘Betoverend.’ Starburst
De grit factor Angela Duckworth 2016-10-11
Waarom hebben getalenteerde mensen vaak
moeite om hun doelen te bereiken terwijl minder
begaafde individuen soms zonder slag of stoot
verbazingwekkende prestaties leveren? Op basis
van haar eigen verhaal als dochter van een
wetenschapper die zich vaak beklaagde over
haar vermeende gebrek aan intelligentie,
beschrijft Angela Duckworth haar loopbaan door
het onderwijs, de consultancybusiness en de
neurowetenschap. Het leidde tot de hypothese
dat werkelijk succes vooral ontstaat door een
speciale mix van volledige overgave en de
vastberadenheid om te werken aan je
langetermijndoelen: grit. In dit boek doet
Duckworth, winnaar van de prestigieuze
MacArthur Genius Award, haar theorie uit de
doeken en helpt ze iedereen om aan de hand van
zes kernwaarden hun eigen grit-factor te
bepalen: hoop, inspanning, precisie, passie,
rituelen en prioriteiten. Grit gaat voorbij aan
clichés als ‘succes is vooral hard werken’ en
biedt een frisse en motiverende manier om zelf
ongekende resultaten te behalen.
Diep werk Cal Newport 2016-03-22 In ‘Diep
werk’ wijst Cal Newport op de noodzaak van
geconcentreerd werken om maximaal te kunnen
presteren, een vaardigheid die we langzaam zijn
kwijtgeraakt. Newport gebruikte de term ‘diep
werk’ voor het eerst op zijn populaire blog. Hij
raakte een zenuw: Newports artikelen over dit
onderwerp werden honderdduizenden keren
gelezen en overgenomen. De meeste mensen
laten zich gemakkelijk onderbreken en besteden
een groot deel van de dag aan oppervlakkige
werkzaamheden. Dit boek bevat talloze
inspirerende verhalen en praktische adviezen
over hoe je je werk anders kunt organiseren om
diep werk een vaste plek te geven. Want alleen
door iets met volle aandacht te doen, ontwikkel
je je denkkracht en bereik je meer in minder tijd.
Big magic Elizabeth Gilbert 2015-10-07 In Big
Magic moedigt Elizabeth Gilbert ons aan om
onze verborgen talenten te ontdekken.
Balancerend tussen spiritualiteit en vrolijk
pragmatisme laat ze zien hoe we onze ideeën
kunnen omarmen, nieuwe uitdagingen het hoofd
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kunnen bieden en onze dagen kunnen vullen met
meer passie en mindfulness. Op weg naar het
leven waar je altijd van hebt gedroomd.
The New Social Learning, 2nd Edition Tony
Bingham 2015-06-15 "Social learning is a
fundamental shift in how people work leveraging
how we have always worked, now with new,
more humanizing tools, accelerating individual
and collective reach, giving us the resources to
create the organization, and the world, we want
to live in.” In this newly revised and updated
edition of The New Social Learning, Tony
Bingham and Marcia Conner dispel
organizational myths and fears about social
media. By sharing the success stories of socially
engaged companies and people, the muchanticipated second edition persuasively makes
the case for using social media to encourage
knowledge transfer and real-time learning in a
connected and engaging way. As Steve LeBlanc
noted, “Social learning thrives in a culture of
service and wonder. It is inspired by leaders,
enabled by technology, and ignited by
opportunities that have only recently unfolded.”
Brand-new case studies about innovative
organizations such as Boston Children s
Hospital, National Australian Bank, LAZ Parking,
Sanofi Pasteur, Cigna, CENTURY 21, and Roche
Pharmaceuticals illustrate cutting-edge social
learning approaches that cultivate environments
where great people can do their best work. The
New Social Learning lays the foundation for
improving the way you engage with colleagues,
collaborate with teams anywhere in the world,
and build workforce capability. Take the next
step to connect skills and knowledge and move
your own organization forward as you reclaim
and revolutionize workplace learning.
Keep going Austin Kleon 2019-04-11 In Steal like
an artist en Show your work! toonde Austin
Kleon hoe iedereen creatief kan zijn en hoe je
die creativiteit met de wereld kunt delen. In zijn
nieuwe bestseller leer je aan de hand van tien
verrassende inzichten hoe je in een wereld vol
afleiding creatief kunt blijven doorgaan. Keep on
going is een boek voor iedereen die een zinvol
en productief creatief leven wil leiden en die af
en toe eens vastloopt. Onthoud: leven is kunst,
geen wetenschap. Iedereen heeft zijn eigen kijk
op dingen. Neem wat je nodig hebt en laat de
rest liggen. Keep going en take care of yourself.
show-your-work-10-ways-to-share-your-creativity-and-get-discovered

Elke dag is groundhog day. Een gewijde basis
creëren. Vergeet de titel. Ga aan het werk. Maak
geschenken. Het gewone + extra aandacht = het
buitengewone. Dood de kunstmonsters. Je mag
van mening veranderen. Bij twijfel, ga opruimen.
Demonen haten frisse lucht.10. Onderhoud je
tuin.
Scheepsberichten Annie Proulx 2013-05-07
Quoyle, een onhandige derderangsjournalist,
werkt voor een plaatselijke krant in het noorden
van de staat New York. Nadat zijn
vlinderachtige, overspelige echtgenote is
verongelukt, weet zijn tante de verslagen Quoyle
over te halen om met haar en zijn beide
dochtertjes het verlaten voorouderlijk huis aan
de kust van Newfoundland te betrekken. De
ruige streek met zijn onherbergzame klimaat
stelt de weduwnaar voor nieuwe uitdagingen: hij
moet een oud huis bewoonbaar zien te maken en
zich als verslaggever van de scheepsberichten
bewijzen in de Gammy Bird, een bizarre krant
die voornamelijk aandacht besteedt aan
seksschandalen en auto-ongelukken. De
confrontatie van de trage, maar allesbehalve
domme Quoyle met de woeste natuur en zijn
contacten met de niet bepaald tamme
Newfoundlanders worden met groot
vakmanschap, veel vaart en een aanstekelijk
gevoel voor humor beschreven.
Zie de dromers Imbolo Mbue 2016-10-05 Jende
Jonga is een jonge immigrant uit Kameroen, die
naar de Verenigde Staten is vertrokken in de
hoop op een beter leven voor hemzelf, zijn vrouw
Neni en hun zesjarige zoon. In het najaar van
2007 lijkt het geluk hem toe te lachen: hij krijgt
een baan als chauffeur van Clark Edwards, een
topman bij Lehman Brothers, die van zijn nieuwe
werkkracht punctualiteit, discretie en vooral
loyaliteit verlangt. Bovendien biedt Clarks vrouw
Cindy Neni een riant betaalde baan als
huishoudster. Hoop gloort op een betere
toekomst in de VS voor Jende en Neni. Maar er
schuilen duistere geheimen in de wereld van de
macht en het grote geld, en weldra ontdekken
Jende en Neni barsten in de façades van hun
werkgevers. De financiele wereld schudt op zijn
grondvesten door de onverwachte val van
Lehman, en als Jende zijn baan dreigt te
verliezen, komt de relatie met zijn vrouw Neni
ook in het gedrang. De levens van de Jonga's en
de Edwards krijgen een dramatische wending,
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die Jende en Neni voor een uiterst moeilijke
keuze plaatst. Met empathie, inzicht en droge
humor vertelt Imbolo Mbue een meeslepend
verhaal over de klassenmaatschappij, raciale
kwesties, het huwelijk en de valkuilen van de
Amerikaanse Droom.
Starting Your Career as an Artist Angie
Wojak 2015-11-03 In this comprehensive
manual, veteran art career professionals Angie
Wojak and Stacy Miller show aspiring artists
how to evaluate their goals and create a plan of
action to advance their professional careers, and
use their talents to build productive lives in the
art world. In addition, the book includes
insightful interviews with professional artists
and well-known players in the art scene. The
second edition features a new chapter on social
media and includes interviews with artists,
museum professionals, and educators. All
chapters cover topics essential to the emerging
artist, such as: •Using social media to advance
your practice •Health and safety for artists
•Artist’s resumes and CVs •Finding alternative
exhibition venues •Building community through
networking •Collaborating and finding mentors
•Refining career aspirations This invaluable
resource is sure to encourage and inspire artists
to create their own opportunities as they learn
how the creativity that occurs inside the studio
can be applied to developing a successful career
in the art world. Allworth Press, an imprint of
Skyhorse Publishing, publishes a broad range of
books on the visual and performing arts, with
emphasis on the business of art. Our titles cover
subjects such as graphic design, theater,
branding, fine art, photography, interior design,
writing, acting, film, how to start careers,
business and legal forms, business practices,
and more. While we don't aspire to publish a
New York Times bestseller or a national
bestseller, we are deeply committed to quality
books that help creative professionals succeed
and thrive. We often publish in areas overlooked
by other publishers and welcome the author
whose expertise can help our audience of
readers.
Steal Like an Artist Austin Kleon 2012-02-28
Artist Austin Kleon’s beautifully illustrated
bestseller teaches readers how to use their
surroundings and their own creativity to
discover their own artistic paths. Filled with
show-your-work-10-ways-to-share-your-creativity-and-get-discovered

clever infographics and words of wisdom from
Kleon, and peppered with quotes from other
successful artists, Steal Like an Artist, is an
inspiration for both veteran and aspiring artists
everywhere.
Pompeï Robert Harris 2015-02-05 Het is een
hete, broeierige week aan het eind van augustus.
De beste plaats om aan de hitte te ontsnappen is
de prachtige baai van Napels. Langs de kust
vertoeven de rijken van het Romeinse Rijk in hun
pompeuze villas. Maar er zijn onheilspellende
waarschuwingen die niet genegeerd kunnen
worden. Bronnen en rivieren drogen op, mensen
verdwijnen, en het grootste aquaduct ter wereld,
het enorme Aqua Augusta, stroomt ineens niet
meer. Robert Harris vertelt op de van hem zo
geroemde wijze het verhaal van een decadente
wereld aan de vooravond van de totale
vernietiging.
Show Your Work! Austin Kleon 2014-03-06 In
his New York Times bestseller Steal Like an
Artist, Austin Kleon showed readers how to
unlock their creativity by “stealing” from the
community of other movers and shakers. Now, in
an even more forward-thinking and necessary
book, he shows how to take that critical next
step on a creative journey—getting known. Show
Your Work! is about why generosity trumps
genius. It’s about getting findable, about using
the network instead of wasting time
“networking.” It’s not self-promotion, it’s selfdiscovery—let others into your process, then let
them steal from you. Filled with illustrations,
quotes, stories, and examples, Show Your Work!
offers ten transformative rules for being open,
generous, brave, productive. In chapters such as
You Don’t Have to Be a Genius; Share
Something Small Every Day; and Stick Around,
Kleon creates a user’s manual for embracing the
communal nature of creativity— what he calls
the “ecology of talent.” From broader life lessons
about work (you can’t find your voice if you don’t
use it) to the etiquette of sharing—and the
dangers of oversharing—to the practicalities of
Internet life (build a good domain name; give
credit when credit is due), it’s an inspiring
manifesto for succeeding as any kind of artist or
entrepreneur in the digital age.
Durf! Seth Godin 2011-03-28 Dit is wat er mist:
Opruiing. Initiatief. De voorwaartse beweging
die leven in een organisatie blaast en ons leert
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wat werkt. We wachten op degene die verkent,
creëert en tumult maakt. We hebben jou nodig
om het systeem op te schudden en te zien wat er
gebeurt, ervan te leren, aan te passen en dit te
herhalen. Jouw organisatie heeft alles wat er
nodig is: de fabriek, het merk, de mensen, alles.
Behalve... Het enige wat er mist is jouw durf om
uit te lokken, aan te wakkeren en te ontdekken.
Go, go, go! 'Snel, kort en vlot. Een prima boekje,
heerlijk inspirerend en... geloof het of niet: goed
te geloven. [...] Het was, in ieder geval, een
bijzonder inspirerende bezigheid dit boek door
te lezen.' – Lekkerlezen.net 'Lees Durf! van Seth
Godin! Durf! is één grote inspiratiebom om
mensen in beweging te zetten. Met bijzondere
voorbeelden uit de praktijk laat Godin ziet dat
het tien keer beter is je ideeën uit te voeren dan
af te wachten op het juiste moment of een beter
idee of... [...] Ik heb Durf! gister in één ruk
uitgelezen en het heeft mij zeker geïnspireerd
die dingen te gaan doen die ik altijd al heb
willen doen.’ – Boeken.blogo.nl
Durf te leiden Brené Brown 2019-02-12 Brené
Brown heeft de afgelopen twintig jaar onderzoek
gedaan naar de emoties en ervaringen die
betekenis geven aan ons leven, en werkte de
afgelopen zeven jaar nauw samen met leiders en
cultuurveranderaars over de hele wereld. Ze
ontdekte dat allerlei bedrijfstakken, van kleine
start-ups tot Fortune 50-bedrijven, met dezelfde
vraag worstelen: ‘Hoe ontwikkelen we moediger
leiders en hoe verankeren we moed en durf in
onze bedrijfscultuur?’ In dit nieuwe boek
combineert Brené haar onderzoeksresultaten
met persoonlijke verhalen en voorbeelden om
deze vraag te beantwoorden. Durf te leiden gaat
over echt leiderschap: vanuit het hart en vol
moed.
De kracht van kwetsbaarheid Brené Brown
2016-02-23 Brené Brown beschrijft in haar boek
wat het betekent om je kwetsbaar op te stellen
in een wereld die gericht is op perfectionisme en
het nemen van risico’s zonder dat succes
gegarandeerd is. Of het nu om werk, relaties of
opvoeding gaat: het is eng en moeilijk om je
kwetsbaar op te stellen, maar het is nog veel
moeilijker om het niet te doen en jezelf af te
blijven vragen: wat als ik het wel had
geprobeerd? We verwachten van onszelf en van
anderen dat we elke dag de schijn ophouden om
anderen te laten zien hoe goed we alles voor
show-your-work-10-ways-to-share-your-creativity-and-get-discovered

elkaar hebben. Kwetsbaarheid is een emotie
waar bijna niemand zich prettig bij voelt. We
associëren het met onzekerheid en risico’s. Toch
zegt Brené Brown dat juist kwetsbaarheid de
basis is van alle mooie dingen in het leven als
liefde, vertrouwen en vreugde. Ze moedigt de
lezer in De kracht van kwetsbaarheid aan om
perfectionisme te laten varen, kwetsbaarheid en
te omarmen en uitdagingen aan te gaan.
De edele kunst van not giving a f*ck Mark
Manson 2017-04-11 Van populair weblog naar
New York Times-bestseller is dit hét boek voor
zelfhulphaters! Stop met altijd maar positief zijn,
en leer in plaats daarvan om te gaan met je
tekortkomingen en de tegenslagen in het leven.
Zodra je niet meer wegrent voor je angsten,
fouten en onzekerheden maar de pijnlijke
waarheid onder ogen durft te zien, vind je de
moed en het zelfvertrouwen waar je in deze tijd
zo'n behoefte aan hebt. Mark Manson geeft je de
tools om te kiezen waar jij om geeft, en dus ook
waar je niet om geeft. Dat idee omarmen werkt
bevrijdend. Humoristisch en vol goede grappen,
maar bovenal ondersteund door
wetenschappelijk onderzoek.
Show Your Work! Austin Kleon 2014-03-06 A
guide to self-promotion explains how to become
more known by letting other artists glean
inspiration from one's original work, sharing
illustrations, quotes and stories that
demonstrate key strategies in generosity-based
self-promotion. By the best
Shoe Dog Phil Knight 2016-05-04 Autobiografie
van de grootste sportschoenenmaker ter wereld
Phil Knight richtte in 1964 samen met
hardloopcoach Bill Bowerman Blue Ribbon
Sports op, in het begin als distributeur voor de
Japanse schoenmaker Onitsuka Tiger. Ze
begonnen met een startkapitaal van slechts
$1200. In 1971 ging het bedrijf verder als Nike
Inc. Knight wilde het oorspronkelijk Dimension 6
noemen. Jeff Johnson, Knights eerste
werknemer, verzon de naam Nike – uitgesproken
als naikie. Phil Knight over de naam Nike: 'Er
spookten een heleboel dingen door mijn hoofd.
Ten eerste dat Johnson erop gewezen had dat
alle grote merken korte namen hebben. Twee
lettergrepen of minder. En dat ze allemaal een
harde klank in de naam hebben, een letter als de
K of de X, die in je hoofd blijft hangen. Dat klonk
allemaal zinnig. En was van toepassing op Nike.
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Ik vond het mooi dat Nike de godin van de
overwinning was. Ik wilde winnen.' De swoosh
van Nike werd in 1971 voor slechts $ 35
ontworpen door Carolyn Davidson. Knight was
niet razend enthousiast over het logo. 'Ik zal er
wel aan wennen,' was zijn eerste reactie.
12 regels voor het leven Jordan B. Peterson
2018-04-20 Wat moet íedereen in de moderne
wereld weten? Om antwoord te geven op deze
moeilijkste vraag der vragen combineert de
gerenommeerde psycholoog Jordan B. Peterson
de zwaarbevochten waarheden van oude
tradities met verbluffende ontdekkingen van
grensverleggend wetenschappelijk onderzoek.
Op humoristische, verrassende en informatieve
wijze vertelt Jordan Peterson ons waarom
kinderen die aan het skateboarden zijn met rust
gelaten moeten worden, welk verschrikkelijk
noodlot mensen die te snel oordelen te wachten
staat, en waarom je altijd een kat moet aaien als
je er een tegenkomt. Peterson legt grote
verbanden en distilleert daarbij uit alle kennis
van de wereld 12 praktische en fundamentele
leefregels. In 12 regels voor het leven maakt
Jordan Peterson korte metten met de moderne
clichés van wetenschap, geloof en de menselijke
natuur, en tegelijkertijd transformeert en
verrijkt hij de denkwijze van zijn lezers. Dr.
Jordan B. Peterson (1962) is psycholoog,
cultuurcriticus en hoogleraar psychologie aan de
Universiteit van Toronto. Zijn wetenschappelijke
artikelen hebben de moderne kijk op
persoonlijkheid en creativiteit voorgoed
veranderd. Peterson heeft honderdduizenden
volgers op social media en zijn YouTube-clips
zijn meer dan 27 miljoen keer bekeken.
'Peterson is vandaag de dag de invloedrijkste
intellectueel van de westerse wereld. Voor
miljoenen jonge mannen blijkt de methodePeterson het perfecte tegengif voor de
mengeling van knuffelen en beschuldigen waarin
ze zijn grootgebracht.' - DAVID BROOKS, THE
NEW YORK TIMES 'Hoewel ik in veel opzichten
met Peterson van mening verschil, ben ik het
hartgrondig eens met zijn nadruk op het
zorgvuldig, zonder vooroordelen bekijken van
grote maatschappelijke en persoonlijke kwesties
om daar rationele, weloverwogen oplossingen
voor te vinden. Dit boek staat er vol mee.' LOUISE O. FRESCO 'Peterson stapt als een
magiër door de ideeëngeschiedenis van het
show-your-work-10-ways-to-share-your-creativity-and-get-discovered

Westen, en hij maakt alles urgent, en stralend.
Ja, er zijn regels voor het leven, met moeite
gedistilleerd in de wildernis van het bestaan,
gevoed met klassieke waarden en inzichten die
de tand des tijds doorstaan, als wij volharden.
Peterson is momenteel de belangrijkste
"praktische" intellectueel.' - LEON DE WINTER
'Peterson is een genie op vele vlakken. 12 regels
voor het leven is een groot, controversieel,
ontnuchterend boek.' - THE TIMES 'Peterson is
geen gebrek aan empathie te verwijten. Hij is als
een vaderfiguur.' - TROUW
Summary Ryan Mathis 2017-12-18 You have
finally created your masterpiece. You've edited
your work and had other professionals help you
proofread it. Now, you need to promote your
book. One of the most difficult parts of being a
writer is getting your work to the people so that
they can read it. Austin Kleon has the answer
with his new nonfiction book Show Your Work!:
10 Ways to Share Your Creativity and Get
Discovered. Kleon brings the audience through
the process of promoting themselves by sharing
his process and giving realistic advice and
common sense in a positive and encouraging
way. Booklist has said, "Kleon's powerful advice
makes this small-format book not-at-all little."
The book takes very large ideas and makes them
accessible to people in a variety of different
fields by sharing his own lessons and advice. In
Kleon's previous work, he explained how to be
creative. In Show Your Work!, Kleon shares his
advice on how to promote yourself and your
product, specifically explaining his points in the
writing world that he knows and loves. He
accomplishes his goal by using real examples of
success and common sense.
Emotionele intelligentie (Olympus) Daniel
Goleman 2011-10-18 Een hoog IQ biedt geen
garantie op een gelukkig leven; minstens even
belangrijk is het EQ, het ‘emotiequotiënt’. In
'Emotionele intelligentie' laat Daniel Goleman
ons kennismaken met het voelende deel van ons
brein, dat zorgt voor zelfbeheersing, zelfkennis,
geestdrift en het vermogen eigen emoties te
herkennen en onszelf te motiveren. Emotionele
vaardigheden blijken niet alleen belangrijker te
zijn dan rationele, ze zijn ook van
doorslaggevend belang voor succes in relaties en
werk en voor ons lichamelijk welbevinden.
'Emotionele intelligentie' werd in veertig talen
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vertaald; wereldwijd zijn er vijf miljoen
exemplaren van verkocht.
Relentless John Tesh 2020-02-25 John Tesh has
achieved more in life than he ever dreamed
possible. But the road to success has been
anything but easy—and those challenges have
become the secret to his success. Through his
story, we can learn how to be relentless, how to
achieve what we didn’t think was possible, and
how to handle our inevitable discouragements.
Relentless will show you how to… Stop worrying
about short-term failures and start discovering
how to turn them into stepping stones to
success. Discover the secret of being steadfast
when things don’t work out like you expected.
Shift your perspective from disappointment to
positive learning opportunities when faced with
a setback. Learn powerful lessons for personal
growth that you can immediately apply to your
life. In this engrossing memoir, Tesh describes
how the obstacles that shaped him—including
being suspended from college, living homeless
for months, and facing a deadly disease—shaped
his remarkable life. You’ll hear, in never-beforetold stories, how Tesh became the youngest
correspondent at WCBS News less than thirtysix months after he was working at a gas station
and sleeping in a public park. You’ll go inside
the unconventional way he composed the nowiconic theme song for NBC Sports basketball and
how he and his wife, Connie Sellecca, created
the popular, nationally-syndicated Intelligence
for Your Life radio program. From live
commentary for two Olympic Games to his
decade-long role as co-host of Entertainment
Tonight and the outrageous gamble that resulted
in one of the most successful Public Television
concert specials in history, you’ll learn how Tesh
applied his unique process of focused practice,
grit, and perseverance while maintaining a
single-minded pursuit of his goals. In 2015, he
fought and received treatment for a stage-three
cancer diagnosis, but when the cancer returned,

show-your-work-10-ways-to-share-your-creativity-and-get-discovered

he and his wife turned to relentless faith and
divine healing scriptures to manifest a victory
over the disease. Relentless is an astonishing
story of how obstacles create opportunity and
how faith will lead to triumph.
De goede psychopaat Andy McNab 2014-11-28
Wat is een goede psychopaat? En hoe kan het
leren denken als een psychopaat je
vooruithelpen? Professor Kevin Dutton
bestudeert al zijn hele carrière psychopaten.
Toen hij SAS-held Andy McNab tijdens een
onderzoeksproject ontmoette, deed hij een
verrassende ontdekking. McNab is een
gediagnosticeerd psychopaat, maar wel een
goede psychopaat. In tegenstelling tot een
slechte psychopaat is hij in staat om bepaalde
eigenschappen, zoals meedogenloosheid,
onbevreesdheid, geweten en empathie, te
versterken of te onderdrukken. Zo haalt hij het
beste uit zichzelf – en anderen – in allerlei
verschillende situaties. De bijzondere ervaringen
van McNab en de expertise van Dutton laten
zien hoe een psychopaat denkt en wat dat voor
ons kan betekenen. Wat willen we werkelijk in
dit leven en hoe kunnen we kwaliteiten als
charme, rust onder druk, zelfvertrouwen en
moed ontwikkelen en gebruiken om te krijgen
wat we willen? De goede psychopaat is een
uniek en vermakelijk handboek dat je de weg
wijst naar zelfontplooiing in zowel je privéleven
als je carrière. Bestsellerauteur Andy McNab,
bekend van de thrillerreeks rond actieheld Nick
Stone, is het pseudoniem van een voormalig
Brits Special Air Service-soldaat. Hij werd
wereldberoemd toen hij na de Eerste Golfoorlog
in 1993 zijn verslag van de mislukte SAS-missie
Bravo Two Zero publiceerde. Voor deze missie
ontving hij o.a. de Distinguished Conduct Medal.
Professor Kevin Dutton is onderzoekspsycholoog
aan het Calleva Research Centre for Evolution
and Human Science van de universiteit van
Oxford. Eerder schreef hij het boek De lessen
van de psychopaat.
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