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De plakfactor Chip Heath 2015-03-10 Waarom zijn broodjeaapverhalen zo
Manual" Steve Blank 2014-10-30
hardnekkig en vergeten we alledaagse waarheden zo gemakkelijk? Hoe maakt een
Macbeth William Shakespeare 1800
krant een kop die ervoor zorgt dat we door willen lezen? En waarom onthouden
Entrepreneurial Leap Gino Wickman 2019-10-15 You've thought about starting
we complexe verhalen wel, maar complexe feiten niet? Waarom floreren sommige
your own business . . . but how can you decide if you should really take the leap?
idee n van meet af aan, terwijl andere razendsnel ter ziele gaan? En hoe verbeter je There's a lot on the line, and you have to ask yourself difficult questions: Do I
de kansen van waardevolle idee n? In De plakfactor leggen Chip en Dan Heath uit have what it takes? Is it worth it? And how the hell do I do it? You need
hoe je de kleefkracht van idee n kunt versterken. Deze onmisbare gids laat zien dat answers, not bullshit. This book has them. Entrepreneurial Leap: Do You Have
‘sticky’ idee n hun kracht ontlenen aan zes belangrijke eigenschappen, die ook jij
What it Takes to Become an Entrepreneur? is an easy-to-use guide that will help
kunt leren beheersen. Dit boek gaat over een van de belangrijkste aspecten van
you decide, once and for all, if entrepreneurship is right for you—because success
menselijk gedrag en zal de manier waarop je idee n overbrengt ingrijpend veranderen. as an entrepreneur depends on far more than just a great idea and a generous
De plakfactor is provocerend, onthullend en vaak verrassend grappig. Het
helping of luck. In this three-part book, Gino Wickman, bestselling author of
onthult de cruciale principes van succesvolle idee n en de strategie n om je eigen Traction, reveals the six essential traits that every entrepreneur needs in order
boodschap meer kleefkracht te geven.
to succeed, based on real-world startups that have reached incredible heights. If
Slicing Pie Mike Moyer 2014-11-07 Maak op een andere manier gebruik van de
these traits ring true for you, you'll get a glimpse of what your life would
aandelen in je bedrijf en bouw eerlijk en eenvoudig je onderneming op. Goede ideeen zijn
look like as an entrepreneur. What's more, Wickman will help you determine what
er in overvloed. Maar wat moet je met je idee als je geen overvloed aan geld hebt?
type of business best suits your unique skill set and provide a detailed roadmap,
Met Slicing Pie kun je heel makkelijk een onderneming beginnen zonder enige vorm van
with tools, tips, and exercises, that will accelerate your path to startup
cash. In de begindagen gebruik je aandelen voor de dingen die je nodig hebt voor je
success. Packed with real-life stories and practical advice, Entrepreneurial Leap
onderneming, zoals ondersteuning, apparatuur, voorraden, huur en zelfs krediet. In
is a simple how-to manual for BIG results. Should you take the leap toward
Slicing Pie wordt uitgelegd hoe je aandelen eerlijk kunt uitdelen en je ontdekt de
entrepreneurship? Find out today and let tomorrow be the first step in your new
'tricks of the trade': Hoe bereken je de theoretische waarde van je onderneming? Hoe journey, whatever shape it may take.
ken je waarde toe aan de verschillende soorten bijdragen aan je onderneming? Hoe
Studyguide for the Startup Owners Manual: the Step-By-Step Guide for Building
ga je om met een vertrekkende oprichter? Hoe zit het met de aandelenverhoudingen
a Great Company by Steve Blank, ISBN 9870984999309 Cram101 Textbook
als je iemand moet ontslaan? Wanneer wordt het tijd voor advocaten,
Reviews 2013-08 Never HIGHLIGHT a Book Again! Virtually all of the testable
notarissen en accountants? Deze unieke gids geeft antwoord op de lastige vragen
terms, concepts, persons, places, and events from the textbook are included.
van beginnende ondernemers.
Cram101 Just the FACTS101 studyguides give all of the outlines, highlights,
De Virgin-Way Richard Branson 2015-05-19 Dit is geen conventioneel boek over
notes, and quizzes for your textbook with optional online comprehensive
leiderschap. Er zijn volgens Branson namelijk geen regels, maar wel geheimen die hij
practice tests. Only Cram101 is Textbook Specific. Accompanys:
heeft geleerd in zijn tijd bij onder andere Virgin Records. In De Virgin-Way deelt
9870984999309 .
Richard Branson deze geheimen over authentiek leiderschap en succes. Aan de hand
Creativity, inc. Ed Catmull 2014-08-29 Creativity, Inc. is een boek voor
van persoonlijke anekdotes en ervaringen van mensen die hem hebben ge nspireerd –
managers die hun werknemers willen leiden naar excellentie, een handleiding voor
van politici, zakenmannen, ontdekkingsreizigers, wetenschappers en filantropen –
iedereen die streeft naar originaliteit, en de allereerste, all-access reis naar het
laat hij zien hoe belangrijk plezier, passie, familie en de uitstervende kunst van het
hart van Pixar Animation Studios. Het neemt je mee naar de story meetings, de
luisteren zijn voor wat zijn werknemers over de hele wereld ‘The Virgin Way’
postmortems en de Braintrust-sessies en laat zien hoe je een cultuur bouwt waar
noemen. Of je nu aan het begin van je carri re staat of het hoofd van een Fortune creativiteit ontstaat en floreert. Pixar domineert al bijna 20 jaar de
500-bedrijf bent – De Virgin-Way helpt je om je eigen directeur te zijn en een ware
animatiewereld. Films als de Toy Story-trilogie, Monsters, Inc., Finding Nemo, The
leider te worden, niet zomaar een baas.
Incredibles, Up en WALL-E hebben box-office records gevestigd en wonnen samen
Het oneindige spel Simon Sinek 2019-10-15 We kiezen het spel niet. We bepalen de
27 Academy Awards. Het plezier in het vertellen van verhalen, de inventieve plots
regels niet. Maar we kiezen wel hoe we spelen. Simon Sinek bereikte miljoenen lezers
en de emotionele authenticiteit laten zien wat creativiteit werkelijk is. In dit boek
met zijn bestseller ‘Begin met het Waarom’, nu is er de langverwachte opvolger
onthult Catmull de idee n en technieken achter het succes en de winstgevendheid.
‘Het oneindige spel’. In ‘Het oneindige spel’ laat Sinek zien dat ondernemen en werken
Bij Pixar is een unieke omgeving gecre erd met processen die creativiteit beschermen
wel een duidelijk begin hebben, maar geen echt einde: ze vormen een oneindig spel.
en die ingaan tegen conventies: - Geef een goed idee aan een middelmatig team en ze
Anders dan bij voetbal of schaken, met hun heldere spelregels en duidelijke einde, kun verkloten het. Geef een middelmatig idee aan een fantastisch team en ze repareren
je nooit van een eindoverwinning spreken; telkens vind je nieuwe uitdagingen op je
het of verzinnen iets beters. - Als je er niet naar streeft om het onzichtbare
pad. De beste leiders spelen instinctief volgens de regels van het oneindige spel. Ze
zichtbaar te maken en het te begrijpen, dan ben je slecht voorbereid om leiding te
beseffen dat het niet gaat om de volgende kwartaalcijfers of de volgende
geven. - Managers zijn er niet om risico’s te vermijden. Ze moeten een omgeving
verkiezingsresultaten; het gaat om de volgende generatie. Aan de hand van vele
cre ren waar het veilig is voor anderen om risico’s te nemen. - De kosten om fouten
voorbeelden laat Sinek zien hoe zij organisaties bouwen die sterker, innovatiever en te voorkomen zijn vaak hoger dan de kosten om fouten te herstellen. - De
inspirerender zijn en waar mensen elkaar en hun leiders vertrouwen. Ze kunnen iedere
communicatiestructuur van het bedrijf is niet gelijk aan de organisatiestructuur.
storm trotseren en leiden ons de toekomst in.
Iedereen moet elkaar kunnen praten. - Ga er niet vanuit dat algemene
Military Review 2017
overeenstemming leidt tot verandering – zelfs als iedereen aan boord is, kost het
Schitterende kleine dingen Cheryl Strayed 2021-09-23 Geestig, intelligent,
veel energie om een groep in beweging te krijgen.
empatisch en onvoorwaardelijk eerlijk Het leven kan hard zijn: je wordt bedrogen
The Innovator's Method Nathan Furr 2014-08-19 Have you ever come up with
door je geliefde, je verliest een vriend of familielid of je zit diep in de schulden. Maar
an idea for a new product or service but didn’t take any action because you
het kan ook fantastisch zijn: je vindt de liefde van je leven, hebt de kracht om van
thought it would be too risky? Or at work, have you had what you thought
baan te switchen of raapt eindelijk de moed bij elkaar om je eerste roman te
could be a big idea for your company—perhaps changing the way you develop or
schrijven. Tienduizenden mensen met grote en kleine problemen vroegen
distribute a product, provide customer service, or hire and train your employees?
bestsellerauteur Cheryl Strayed om raad. En ze werden geholpen. Haar adviezen
If you have, but you haven’t known how to take the next step, you need to
zijn humoristisch, empathisch, wijs en onvoorwaardelijk eerlijk.
understand what the authors call the innovator’s method—a set of tools
Ondernemingsplannen voor Dummies [pocketeditie] Paul Tiffany 2010 Adviezen en
emerging from lean start-up, design thinking, and agile software development that
tips voor het opstellen van een ondernemingsplan.
are revolutionizing how new ideas are created, refined, and brought to market. To
Digitaal minimalisme Cal Newport 2019-02-22 Aandachtsexpert Cal Newport
date these tools have helped entrepreneurs, designers, and software developers
legt in ‘Digitaal minimalisme’ uit hoe je doelbewust kan omgaan met digitale
manage uncertainty—through cheap and rapid experiments that systematically
overvloed. Steeds meer mensen maken zich zorgen over de invloed van de computer
lower failure rates and risk. But many managers and leaders struggle to apply
en met name de smartphone op onze concentratie, sociale relaties en tevredenheid.
these powerful tools within their organizations, as they often run counter to
Op z’n minst zien we dat ze ons enorm veel tijd kosten – tijd die niet aan andere
traditional managerial thinking and practice. Authors Nathan Furr and Jeff Dyer
zaken kan worden besteed. In dit boek biedt Newport je een eenvoudige en praktische
wrote this book to address that very problem. Following the breakout success
methode om je tijd online radicaal terug te brengen door je alleen nog te richten op
of The Innovator’s DNA—which Dyer wrote with Hal Gregersen and bestselling
een selecte hoeveelheid activiteiten en doelen. Niet minderen, laat staan stoppen,
author Clay Christensen to provide a framework for generating ideas—this book
maar de technologie zeer doelbewust gebruiken. Newport doet dit vanuit de
shows how to make those ideas actually happen, to commercialize them for
overtuiging dat e-mail, sociale media en andere online tools zinvolle hulpmiddelen
success. Based on their research inside corporations and successful start-ups,
zijn. Deze hulpmiddelen mogen ons gedrag en onze dagindeling echter niet gaan
Furr and Dyer developed the innovator’s method, an end-to-end process for
beheersen.
creating, refining, and bringing ideas to market. They show when and how to apply
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the tools of their method, how to adapt them to your business, and how to
answer commonly asked questions about the method itself, including: How do we
know if this idea is worth pursuing? Have we found the right solution? What is
the best business model for this new offering? This book focuses on the
“how”—how to test, how to validate, and how to commercialize ideas with the
lean, design, and agile techniques successful start-ups use. Whether you’re
launching a start-up, leading an established one, or simply working to get a new
product off the ground in an existing company, this book is for you.
Hoe Proust je leven kan veranderen Alain de Botton 2010 Causerie over het werk
van de Franse schrijver (1871-1922) als gids voor levenskunst.
Open Innovation Results Henry Chesbrough 2019-12-04 To get real results
from innovation, businesses must open up their innovation process and finish more
of what they start. This book offers the latest theory and evidence from
innovation processes, and discusses how they can, and must, connect to the
organization as a whole in order to have real long-term value.
Rocket surgery made easy 2011 Handleiding voor het verbeteren van de
gebruiksvriendelijkheid van een website.
Do + Make: The Handbook for Starting Your Very Own Business Angela Lussier
2015-12-09 Do+Make: The Handbook for Starting Your Very Own Business is
the second book in a two-part series. Following up book 1, Who’s With Us?
From Wondering to Knowing if You Should Start a Business in 21 Days, readers
get the opportunity to build their very own business as they journey through the
pages of each interactive chapter. While millions of people are thinking about
starting a business each day, brave and curious dreamers who read this book
will be given the tools and steps needed to make their vision a new way of life. In
these pages, Angela Lussier expertly shares her experiences, teaches you what
you need to know to get started, and leaves you with an entire business
blueprint created by, and for, you. No longer wonder what business ownership
might be like. Stop waiting and start creating your new future by picking up this
book.
The Startup Owner's Manual Steve Blank 2020-03-17 More than 100,000
entrepreneurs rely on this book for detailed, step-by-step instructions on
building successful, scalable, profitable startups. The National Science
Foundation pays hundreds of startup teams each year to follow the process
outlined in the book, and it's taught at Stanford, Berkeley, Columbia and more
than 100 other leading universities worldwide. Why? The Startup Owner's
Manual guides you, step-by-step, as you put the Customer Development process
to work. This method was created by renowned Silicon Valley startup expert
Steve Blank, co-creator with Eric Ries of the "Lean Startup" movement and
tested and refined by him for more than a decade. This 608-page how-to guide
includes over 100 charts, graphs, and diagrams, plus 77 valuable checklists
that guide you as you drive your company toward profitability. It will help
you: • Avoid the 9 deadly sins that destroy startups' chances for success • Use
the Customer Development method to bring your business idea to life •
Incorporate the Business Model Canvas as the organizing principle for startup
hypotheses • Identify your customers and determine how to "get, keep and grow"
customers profitably • Compute how you'll drive your startup to repeatable,
scalable profits. The Startup Owners Manual was originally published by K&S
Ranch Publishing Inc. and is now available from Wiley. The cover, design, and
content are the same as the prior release and should not be considered a new or
updated product.
Wat een vogeltje mij influisterde Biz Stone 2014-08-25 Biz Stone vertelt het
opmerkelijke verhaal van zijn leven en carri re. Hoe hij platzak en wel ging bloggen
over zijn (fictieve) ervaringen als ondernemer en hoe dat hem uiteindelijk een baan bij
Google opleverde, hoe hij van een oude omslagontwerper leerde denken in omwegen
en hoe hij telkens weer zijn behaalde succes opzijschoof om te kunnen werken met de
mensen en de producten waar hij enthousiast van werd.Een rijk boek vol
onverwachte inzichten, kijkjes in de keuken van de begintijd van Google, Silicon
Valley en Twitter, en de lessons learned van een van de meest geslaagde
ondernemers van de eenentwintigste eeuw.
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 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.
Het innovatiedilemma Clayton M. Christensen 2015-03-27 Geroemd door iedereen
van Steve Jobs en Jeff Bezos tot Malcolm Gladwell, is dit boek een bijbel voor
iedereen die begrijpt dat je ontwrichtende veranderingen een stap voor moet zijn.
Deze bestseller presenteerde als eerste de baanbrekende gedachte dat fantastische
bedrijven ten onder kunnen gaan, juist omdat ze alles goed doen – voor hun
bestaande klanten. Ze worden links en rechts ingehaald door nieuwkomers die, met
aanpassingen aan de technologie of dienst, nieuwe klanten weten te vinden. Denk
aan Apple en Tesla, die respectievelijk de telefoon- en auto-industrie op hun kop
zetten. Bedenker Clayton Christensen legt uit hoe dit kan gebeuren, en wat een
bedrijf kan doen om hetzelfde lot te ontlopen. Het innovatiedilemma is ‘een
waarschuwing voor ondernemers die zich onverslaanbaar achten – en een bron van
the-startup-owners-manual-steve-blank
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inspiratie voor hen die klaarstaan om ze te verslaan’.
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 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 mentaliteit kunt
veranderen, problemen op kunt lossen en je baan tot iets kunt maken waar je cht
trots op kunt zijn. Zijn aanpak is een grote inspiratie voor iedereen die succesvol
zakendoen wil laten samengaan met het streven naar een betere wereld.
Het businessmodellenboek Oliver Gassman 2015-09-19 De wereld verandert snel.
Om te overleven moet vrijwel ieder bedrijf het huidige businessmodel tegen het licht
houden en nieuwe businessmodellen ontwikkelen. En niet
n keer, maar eigenlijk
voortdurend, want verandering is het nieuwe normaal. Maar waar begin je met het
innoveren van je businessmodel? Je hoeft niet zelf vanuit het niets een
revolutionair nieuw businessmodel te bedenken. Laat je gewoon inspireren door
bestaande modellen die zich al hebben bewezen. Het is veel effectiever om de
businessmodellen van succesvolle bedrijven te bekijken en die aan te passen, te
combineren en af te stemmen op je eigen product of markt. De kern van dit boek is
daarom een uniek overzicht van 55 krachtige en innovatieve businessmodellen. Van
het add-onmodel van Ryanair tot het razor-and-blademodel van Nespresso en het
abonnementenmodel van Spotify. Na jarenlang onderzoek en bestudering van
honderden modellen bleken deze 55 basismodellen te worden toegepast door 90
procent van alle succesvolle bedrijven. In het boek wordt duidelijk uitgelegd wat
businessmodelinnovatie is en hoe je het zelf kunt aanpakken. Daarvoor introduceren
de auteurs een slimme en eenvoudige methode, de Business Model Navigator, die je in
staat stelt meteen met de principes uit het boek aan de slag te gaan. Het boek
barst bovendien van de aansprekende cases en voorbeelden. Oliver Gassmann is
hoogleraar Innovatiemanagement aan de Universiteit van St. Gallen en directeur
van het Institute of Technology Management (ITEM). Hij is een veelgevraagd
spreker en adviseert talloze bedrijven binnen en buiten Europa. Karolin
Frankenberger is universitair docent aan het ITEM en hoofd van het BMI Lab. Als
McKinsey-adviseur hielp ze bedrijven met businessmodelinnovatie en strategische
verandering. Michaela Csik was senior adviseur bij het BMI Lab en is nu actief als
innovatiemanager bij Holcim Technology.
I Don't Know What I Want, But I Know It's Not This Julie Jansen 2016-03-01
The quintessential guide to kick-starting your career, fully revised and updated
for the ever-changing modern job market Despite a recovering economy, many
Americans are still losing their jobs, while many who do have jobs are
overworked, maxed out, and miserable. In this fully revised and updated edition of
I Don’t Know What I Want, But I Know It’s Not This, career coach Julie Jansen
shows how anyone—whether you’re unhappy with your job, or without
one—can implement a real and satisfying transformation. Changing careers,
conducting a job search, or starting a business is more complicated than ever
before. Jansen has updated her classic guide to address the unique challenges of
today’s job market, from the ever-more important world of social media to new
ways of funding your own endeavors online. Filled with quizzes, personality
assessments, and real-life examples, this guide helps you identify the type of work
you’re best suited for and provides the know-how—and the inspiration—for
transforming an uncertain time into an opportunity for meaningful change.
Finding my Virginity Richard Branson 2018-05-22 Deze nieuwe autobiografie is
intiemer en persoonlijker dan ooit Een inkijkje in het leven van Richard Branson: wat
maakt hem al vijftig jaar lang de succesvolste ondernemer ter wereld? Vijftig jaar
geleden begon Sir Richard Branson zijn eerste commerci le bedrijf. In zijn nieuwe
autobiografie deelt de oprichter van Virgin Group zijn persoonlijke ervaringen als
’s werelds bekendste en succesvolste ondernemer. In Finding my Virginity onthult
Branson hoe hij zijn familiebedrijfje liet uitgroeien tot een wereldwijd merk, hoe hij
zijn kinderdroom liet uitkomen door gewone burgers de ruimte in te sturen en hoe hij
besloot de bedrijfswereld compleet op zijn kop te zetten. Ook krijgen we een
persoonlijk inkijkje in wat hem beweegt. Branson combineert zijn huwelijk en het
opvoeden van zijn kinderen met zijn werk en toch slaagt hij erin over de hele wereld
miljardenbedrijven op te zetten. Dat deze levensstijl de nodige avonturen oplevert,
bewijzen behind the scenes-verhalen over ontmoetingen met Bill Gates, Kate Moss
en voormalig president Barack Obama. Kom alles te weten over hoe Sir Richard
Branson de eerste commerci le ruimtevaartmaatschappij ter wereld, Virgin
Galactic, opzette en hoe hij het hoofd moest bieden aan de grootste crisis ooit.
Nog steeds overtreedt hij alle regels, zoekt hij de grenzen op en reikt hij naar de
sterren. Dit is het verhaal achter de man die het allemaal klaarspeelt, steeds
maar weer. De pers over de boeken van Richard Branson: ‘Inspirerend voor iedereen
die op een verantwoordelijke, respectvolle manier zijn of haar dromen waar wil
maken.’ Susan Smit in Happinez ‘Een inspirerend en openhartig inzicht in wat Branson
gedurende zijn uitzonderlijke leven geleerd heeft.’ Het Financieele Dagblad ‘Bransons
lessen bieden volop inspiratie om nieuwe uitdagingen aan te gaan in het dagelijks
leven.’ Noordhollands Dagblad ‘Verplichte kost.’ FHM ‘Zakelijk goeroe Richard
Branson geeft les in het leven en inspirerende tips.’ Metro
Campus Crisis James D. Hardy, Jr. 2017-06-30 An existential necessity in
Western culture, universities have stood for 900 years with their institutional
structures essentially unchanged. They still serve three basic functions:
educating the faculty, teaching students and gathering knowledge. Funding is, and
always has been, the main difficulty within universities and most of the problems
critics point to can be traced to a lack of it--universities, it seems, are always
in crisis. The authors demonstrate that universities are in fact doing well. They
generate an immense amount of research and drive the development of new
technologies. On the whole, faculty members teach pretty well and students are
learning (at least something), and the challenges of inadequate funding are faced
with adequate success.
De Zwarte Zwaan 2008 Essay over de onzin van economische en andere
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voorspellingen en onze gebrekkige perceptie van de werkelijkheid.
ruzies en de eindeloze re nies, is er de muziek. Na De zon en de maan en de Rolling
Begin met het waarom Simon Sinek 2012-03-08 Simon Sinek laat in ‘Begin met het
Stones wil je alle oude nummers opnieuw beluisteren, n de obscure pareltjes die je
Waarom’ zien dat organisaties en leiders die zich richten op het Waarom van hun
nog nooit hebt gehoord. De muziek zal, samen met Cohens frisse en energieke
bedrijf succesvoller, invloedrijker en innovatiever zijn. Leiderschapsstijlen kunnen
benadering van de band, voor eens en voor altijd duidelijk maken waarom de Stones
verschillen, maar alle grote, inspirerende leiders hebben
n ding met elkaar gemeen: er altijd toe blijven doen. Rich Cohen is journalist en schrijft onder meer voor
ze weten dondersgoed waar m ze doen wat ze doen. Toch sneeuwt bij veel bedrijven Vanity Fair, The New Yorker en Rolling Stone. Daarnaast publiceerde hij tien
het Waarom nogal eens onder in de hectiek van de dag. ‘Begin met het Waarom’
boeken, waaronder Tough Jews en Sweet and Low. Ook schreef hij het script voor
helpt je om het Waarom weer centraal te stellen en zo beter en authentieker
de HBO-serie Vinyl. Cohen ontving meerdere prijzen voor zijn werk.
leiding te geven en je omgeving te inspireren. Met vele voorbeelden uit de praktijk
Zie de dromers Imbolo Mbue 2016-10-05 Jende Jonga is een jonge immigrant uit
toont Sinek aan dat het werkt. Dit boek is gebaseerd op de idee n uit zijn TEDXKameroen, die naar de Verenigde Staten is vertrokken in de hoop op een beter leven
talk over leiderschap, waarmee hij wereldwijd de aandacht trok.
voor hemzelf, zijn vrouw Neni en hun zesjarige zoon. In het najaar van 2007 lijkt
Zero to one: cre er de toekomstPeter Thiel 2014-09-27 De volgende Bill Gates
het geluk hem toe te lachen: hij krijgt een baan als chauffeur van Clark Edwards,
zal geen besturingssysteem ontwerpen, en de nieuwe Mark Zuckerberg geen tweede
een topman bij Lehman Brothers, die van zijn nieuwe werkkracht punctualiteit,
Facebook. Het kopi ren van succesvolle modellen uit Silicon Valley heeft weinig discretie en vooral loyaliteit verlangt. Bovendien biedt Clarks vrouw Cindy Neni
zin. We kunnen w l leren van het vermogen om iets geheel nieuws te cre ren in
een riant betaalde baan als huishoudster. Hoop gloort op een betere toekomst in
plaats van iets toe te voegen aan wat al bestaat. Peter Thiel is medeoprichter
de VS voor Jende en Neni. Maar er schuilen duistere geheimen in de wereld van de
van PayPal en investeerder in vele techbedrijven, zoals Facebook, LinkedIn en
macht en het grote geld, en weldra ontdekken Jende en Neni barsten in de fa ades
Spotify. Dankzij zijn unieke ervaring en strategische inzichten heeft hij met Zero to
van hun werkgevers. De financiele wereld schudt op zijn grondvesten door de
one d bijbel van een nieuwe generatie ondernemers geschreven. Zijn inzichten over
onverwachte val van Lehman, en als Jende zijn baan dreigt te verliezen, komt de
onder andere strategie, teambuilding, concurrentie, verkoop en pitchen zijn breed
relatie met zijn vrouw Neni ook in het gedrang. De levens van de Jonga's en de
toepasbaar. Een must read voor iedere ondernemer!
Edwards krijgen een dramatische wending, die Jende en Neni voor een uiterst moeilijke
New to Big David Kidder 2019-04-02 Serial entrepreneurs David Kidder and
keuze plaatst. Met empathie, inzicht en droge humor vertelt Imbolo Mbue een
Christina Wallace reveal their revolutionary playbook for igniting growth
meeslepend verhaal over de klassenmaatschappij, raciale kwesties, het huwelijk en
inside established companies. Most established companies face a key survival
de valkuilen van de Amerikaanse Droom.
challenge, says David Kidder, CEO of Bionic, lifelong entrepreneur, and angel
Digital DNA Jonathan D. Aronson 2017 Innovation in information and production
investor in more than thirty startups: operational efficiency and outdated
technologies is creating benefits and disruption, profoundly altering how firms
bureaucracy are at war with new growth. Legacy companies are skilled at
and markets perform. Digital DNA provides an in depth examination of the
growing big businesses into even bigger ones. But they are less adept at
opportunities and challenges in the fast-changing global economy and lays out
discovering new opportunities and turning them into big businesses, the way
strategies that countries and the international community should embrace to
entrepreneurs and early-stage investors must. In New to Big, Kidder and Wallace
promote robust growth while addressing the risks of this digital upheaval.
reveal their proprietary blueprint for installing a permanent growth capability
Wisely guiding the transformation in innovation is a major challenge for global
inside any company--the Growth Operating System. The Growth OS borrows the
prosperity that affects everyone Peter Cowhey and Jonathan Aronson
best tools, systems, and mind-sets from entrepreneurship and venture capital and
demonstrate how the digital revolution is transforming the business models of
adapts them for established organizations, leveraging these two distinct skills
high tech industries but also of traditional agricultural, manufacturing, and
as a form of management for building in a future that is uncertain. By focusing on service sector firms. The rapidity of change combines with the uncertainty of
what consumers do rather than what they say, celebrating productive failure,
winners and losers to create political and economic tensions over how to adapt
embracing a portfolio approach, and learning from the outside-in, Kidder and
public policies to new technological and market surprises. The logic of the
Wallace argue any company can go on offense and win the future. This isn't
policy trade-offs confronting society, and the political economy of practical
about a one-off innovation moonshot. It's about building a permanent ladder to
decision-making is explored through three developments: The rise of Cloud
the moon.
Computing and trans-border data flows; international collaboration to reduce
Annals of Entrepreneurship Education and Pedagogy _ 2014 Michael H. Morris
cybersecurity risks; and the consequences of different national standards of
2014-10-31 A sizable gap exists between the ample demands for (and growing
digital privacy protection. The most appropriate global strategies will
supply of) entrepreneurship education and our understanding of how to best
recognize that a significant diversity in individual national policies is inevitable.
approach the teaching and learning of entrepreneurship. To help close this gap,
However, because digital technologies operate across national boundaries there
the United States Association for
is also a need for a common international baseline of policy fundamentals to
Practical Management for the Digital Age Martin Baumers 2022-01-27
facilitate "quasi-convergence" of these national policies. Cowhey and
Practical Management for the Digital Age is an innovative introductory
Aronson's examination of these dynamic developments lead to a measured
management textbook that shows the sweeping impact of information technology proposal for authoritative "soft rules" that requires governments to create
on the business world. At the same time, it addresses the pressing issue of how
policies that achieve certain objectives, but leaves the specific design to
environmental aspects are interwoven with management decisions. This book forms national discretion. These rules should embrace mechanisms to work with expert
an academically rigorous, accurate, and accessible first exposure to a topic
multi-stakeholder organizations to facilitate the implementation of formal
that often challenges novices with competing definitions, inconsistent use of
agreements, enhance their political legitimacy and technical expertise, and build
terminology, methodological variety, and conceptual fuzziness. It has been
flexible learning into the governance regime. The result will be greater
written for readers with little or no prior knowledge of management and is
convergence of national policies and the space for the new innovation system to
compact enough to be read cover-to-cover over the course of a semester.
flourish.
Features of this book: Provides a broad, self-contained treatment of management
Design a Better Business Patrick Van Der Pijl 2016-09-20 This book stitches
for those without prior knowledge of management or commerce, emphasizing core
together a complete design journey from beginning to end in a way that you’ve
ideas that every manager should know. Establishes the context of modern
likely never seen before, guiding readers (you) step-by-step in a practical way
management by characterizing the nature of the private enterprise, the economic
from the initial spark of an idea all the way to scaling it into a better business.
theory of the firm, the economics of digitalization and automation, processes of
Design a Better Business includes a comprehensive set of tools (over 20 total!)
innovation, and life cycle thinking. Introduces readers to various activities of
and skills that will help you harness opportunity from uncertainty by building
managing, including business modeling, new business formation, operations
the right team(s) and balancing your point of view against new findings from the
management, managing people, marketing, and the management of quality and risk.
outside world. This book also features over 50 case studies and real life
Provides practical introductions to broadly applied management techniques,
examples from large corporations such as ING Bank, Audi, Autodesk, and
including financial planning, financial analysis, evaluating flows of money, and
Toyota Financial Services, to small startups, incubators, and social impact
planning and monitoring projects. This book is aimed at a wide range of
organizations, providing a behind the scenes look at the best practices and
undergraduate and postgraduate students in a variety of disciplines, as well as
pitfalls to avoid. Also included are personal insights from thought leaders such
practitioners. It will be especially useful to those in the fields of engineering,
as Steve Blank on innovation, Alex Osterwalder on business models, Nancy
science, computer science, medicine, pharmacy, social sciences, and more. It will
Duarte on storytelling, and Rob Fitzpatrick on questioning, among others.
help student readers engage confidently with project work in the final parts of
De beslissende voorsprong Patrick Lencioni 2013-07-19 Wie zoekt naar manieren
their degree courses and, most importantly, with managerial situations later in
om de concurrentie voor te blijven, komt al snel op het terrein van marketing,
their careers. For instructors, who may not have a management background, this
innovatie of strategie. Je wilt in feite slimmer zijn dan de rest. Maar ook de
book offers content for a self-contained year-long course in management at the
concurrentie volgt de ontwikkelingen op de voet, zodat je je behaalde voorsprong
intermediate undergraduate level. In addition, it has been developed for
vaak al snel weer kwijt bent. Patrick Lencioni laat in dit toegankelijke maar
undergraduate and postgraduate courses with accreditation requirements that
diepgravende boek zien dat er een wereld te winnen is door niet slimmer maar
include a taught element in management, such as the UK Engineering Council’s
gezonder te worden: wie politieke spelletjes, gebrekkige communicatie en slecht
Accreditation of Higher Education (AHEP) framework.
leiderschap weet uit te wieden, kan alle aanwezige ervaring, kennis en energie in zijn
De zon en de maan en de Rolling Stones Rich Cohen 2017-04-27 Rich Cohen ging in
bedrijf maximaal inzetten. Een gezonde organisatie weet management, werkvloer en
de jaren negentig als jonge verslaggever voor muziekblad Rolling Stone mee op
cultuur tot
n geheel te smeden en dat is de enige manier om duurzaam
tournee met de Rolling Stones. Hij viel als een blok voor hun humor en
concurrentievoordeel te behalen. Aan de hand van voorbeelden en tips uit zijn eigen
camaraderie, het onderlinge geplaag, het harde leven. En dat is zo gebleven. Voor
praktijk laat Lencioni zien hoe uw organisatie gezond kan worden. Zo krijgt ook u
Cohen zijn de Rolling Stones de grootste rock-'n-roll band aller tijden. Het
de beslissende voorsprong.
verhaal begint bij het prille begin, als Mick en Keith elkaar in 1962 ontmoeten op
What's Your Problem? Thomas Wedell-Wedellsborg 2020-03-17 "The author
een perron, en volgt de band langs de vele hoogte- en dieptepunten. Cohen staat
makes a compelling case that we often start solving a problem before thinking
stil bij de momenten die niet alleen aantonen dat de Stones getalenteerde
deeply about whether we are solving the right problem. If you want the
muzikanten en de meest innovatieve songwriters van hun generatie zijn, maar ook de
superpower of solving better problems, read this book." -- Eric Schmidt, former
iconen van onze moderne cultuur. Want uiteindelijk, na de drugs, de vriendinnen, de
CEO, Google Are you solving the right problems? Have you or your colleagues
the-startup-owners-manual-steve-blank
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ever worked hard on something, only to find out you were focusing on the wrong
problem entirely? Most people have. In a survey, 85 percent of companies said
they often struggle to solve the right problems. The consequences are severe:
Leaders fight the wrong strategic battles. Teams spend their energy on lowimpact work. Startups build products that nobody wants. Organizations
implement "solutions" that somehow make things worse, not better. Everywhere
you look, the waste is staggering. As Peter Drucker pointed out, there's nothing
more dangerous than the right answer to the wrong question. There is a way to
do better. The key is reframing, a crucial, underutilized skill that you can master
with the help of this book. Using real-world stories and unforgettable examples
like "the slow elevator problem," author Thomas Wedell-Wedellsborg offers a
simple, three-step method - Frame, Reframe, Move Forward - that anyone can use
to start solving the right problems. Reframing is not difficult to learn. It can be
used on everyday challenges and on the biggest, trickiest problems you face. In
this visually engaging, deeply researched book, you’ll learn from leaders at
large companies, from entrepreneurs, consultants, nonprofit leaders, and many
other breakthrough thinkers. It's time for everyone to stop barking up the wrong
trees. Teach yourself and your team to reframe, and growth and success will
follow.
The Startup Owner's Manual Steve Blank 2020-03-17 More than 100,000

the-startup-owners-manual-steve-blank

entrepreneurs rely on this book for detailed, step-by-step instructions on
building successful, scalable, profitable startups. The National Science
Foundation pays hundreds of startup teams each year to follow the process
outlined in the book, and it's taught at Stanford, Berkeley, Columbia and more
than 100 other leading universities worldwide. Why? The Startup Owner's
Manual guides you, step-by-step, as you put the Customer Development process
to work. This method was created by renowned Silicon Valley startup expert
Steve Blank, co-creator with Eric Ries of the "Lean Startup" movement and
tested and refined by him for more than a decade. This 608-page how-to guide
includes over 100 charts, graphs, and diagrams, plus 77 valuable checklists
that guide you as you drive your company toward profitability. It will help
you: • Avoid the 9 deadly sins that destroy startups' chances for success • Use
the Customer Development method to bring your business idea to life •
Incorporate the Business Model Canvas as the organizing principle for startup
hypotheses • Identify your customers and determine how to "get, keep and grow"
customers profitably • Compute how you'll drive your startup to repeatable,
scalable profits. The Startup Owner's Manual was originally published by K&S
Ranch Publishing Inc. and is now available from Wiley. The cover, design, and
content are the same as the prior release and should not be considered a new or
updated product.
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