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Praten met vreemden Malcom Gladwell 2019-10-15 In ‘Praten met vreemden’ laat Malcolm Gladwell zien dat het regelmatig
misgaat als we geconfronteerd worden met onbekenden. Steeds weer blijkt dat we totaal niet toegerust zijn om vreemden
open en onbevooroordeeld tegemoet te treden. We schatten mensen verkeerd in, herkennen leugens vaker niet dan wel,
interpreteren gezichtsuitdrukkingen niet goed en blijven hangen in onze eerste indruk. En de conflicten en het onbegrip
die daar het gevolg van zijn, hebben een diepgaand effect op onszelf en op de hele maatschappij. ‘Praten met vreemden’
is een klassieke Gladwell: een intellectueel avontuur waarin de auteur ons meeneemt op een reis langs verwarrende
ontmoetingen, ingewikkelde puzzels en fatale misverstanden. Gladwell analyseert waar het misgaat en leert ons zo steeds
iets meer over de ander – maar vooral ook over onszelf. Een meeslepende gids voor moeilijke tijden.
28 Stephanie Nolen 2012-08-15 Op nauwelijks acht uur vliegen hier vandaan heerst een verwoestende epidemie: in Afrika
lijden ruim 28 miljoen mensen aan aids. In 28. Verhalen over aids in Afrika geeft de Canadese journalist en Afrikacorrespondent Stephanie Nolen deze mensen een gezicht. Zij schreef 28 ontroerende portretten van 28 aidspatiënten: één
voor elk miljoen. 28 miljoen levens die door deze verschrikkelijke ziekte worden verwoest. Stephanie Nolen sprak met
vrouwen die na verkrachting door hun familie zijn verstoten en met kinderen die hun beide ouders aan de ziekte
verloren. Ze reisde mee met een vrachtwagenchauffeur die bij elke truckstop een liefje heeft en ontdekte zo dat
vrachtwagenchauffeurs behoren tot de belangrijkste verspreiders van het virus. Maar ze vertelt ook over mannen en
vrouwen die leven tussen hoop en vrees, maar desondanks blijven vechten en hun dromen proberen waar te maken.
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.
Switch Chip Heath 2015-04-02 We weten allemaal dat het moeilijk is om te veranderen. Het kost veel tijd en vaak geven
we op bij de eerste tegenslag. Maar waarom zien we wel de beren op de weg en niet de bestemming? Deze vraag
beantwoorden Chip en Dan Heath in dit fascinerende boek. We hoeven slechts te begrijpen hoe onze hersenen werken om
snelle veranderingen in ons gedrag te realiseren. Op basis van wetenschappelijke studies en opmerkelijke casestudy’s
laten ze zien dat ogenschijnlijk simpele methodes leiden tot fantastische resultaten.
De beslissende voorsprong Patrick Lencioni 2013-07-19 Wie zoekt naar manieren om de concurrentie voor te blijven, komt
al snel op het terrein van marketing, innovatie of strategie. Je wilt in feite slimmer zijn dan de rest. Maar ook de
concurrentie volgt de ontwikkelingen op de voet, zodat je je behaalde voorsprong vaak al snel weer kwijt bent. Patrick
Lencioni laat in dit toegankelijke maar diepgravende boek zien dat er een wereld te winnen is door niet slimmer maar
gezonder te worden: wie politieke spelletjes, gebrekkige communicatie en slecht leiderschap weet uit te wieden, kan
alle aanwezige ervaring, kennis en energie in zijn bedrijf maximaal inzetten. Een gezonde organisatie weet management,
werkvloer en cultuur tot één geheel te smeden en dat is de enige manier om duurzaam concurrentievoordeel te behalen.
Aan de hand van voorbeelden en tips uit zijn eigen praktijk laat Lencioni zien hoe uw organisatie gezond kan worden. Zo
krijgt ook u de beslissende voorsprong.
Moenie kyk nie Henk van Woerden 2011-09-02 Moenie kyk nie schetst de lotgevallen van een Nederlands gezin dat in de
jaren vijftig naar Zuid-Afrika emigreert. De ik-figuur is dan negen jaar oud. Zijn moeder sterft niet lang na aankomst
in het door apartheid verscheurde land en zijn vader begint een verhouding met een jongere vrouw. Behalve een portret
van ontheemding in het Afrikaanse land, is deze roman de geschiedenis van een oog. De twee verschillende ogen van de
jonge hoofdfiguur - het blinde, afwezige, en het zo gretig observerende - verlenen deze roerende vertelling een
vertekenend perspectief, dat gaandeweg voor de gespleten toestand in het land gaat staan. Moenie kyk nie is een
hoogtepunt in Van Woerdens betoverende oeuvre. 'Moenie kyk nie moest zo geschreven worden als het geschreven is, tot in
de details perfect. Dat maakt het tot een droomdebuut.' Elsbeth Etty in 1993 in NRC Handelsblad Henk van Woerden
(1947-2005) woonde twaalf jaar van zijn jeugd in Zuid-Afrika. Hij debuteerde in 1998 met Moenie kyk nie; daarna
verschenen achtereenvolgens Tikoes (1996), Een mond vol glas (1998, Sunday Times Alan Paton Award), Notities van een
luchtfietser (2002) en Ultramarijn (2005, Gouden Uil Literatuurprijs). Van Woerden genoot als schrijver en als schilder
internationale bekendheid.
Voor het donker thuis Riley Sager 2021-03-12 Voor het donker thuis is de nieuwste thriller van Riley Sager, bekend van
De laatste meisjes en Mijn laatste leugen. Voor de fans van Netflix' The Haunting of Hill House. Spannend van begin tot
eind. Voor het donker thuis is de razend spannende nieuwe thriller van bestsellerauteur Riley Sager, auteur van De
laatste meisjes, Mijn laatste leugen en Sluit alle deuren. Hoe was het om in dat huis te wonen? Maggie Holt is die
vraag wel gewend. Vijfentwintig jaar geleden verhuisde ze met haar ouders, Ewan en Jess, naar Baneberry Hall, een
negentiende-eeuws landhuis in Vermont. Drie weken later waren ze er halsoverkop uit vertrokken; een traumatische
gebeurtenis waarover Ewan later een bestseller zou schrijven. Tegenwoordig knapt Maggie oude woningen op en ze kan zich
de gebeurtenissen van toen nauwelijks herinneren. Ze gelooft ook eigenlijk geen woord van wat er in haar vaders boek
staat. Wanneer ze na zijn dood Baneberry Hall erft, gaat ze terug naar de plek waar het allemaal begon. Ze is van plan
om het pand een facelift te geven en te verkopen. Haar terugkeer wordt met argusogen bekeken door de inwoners, want het
kleine stadje is er niet goed vanaf gekomen in haar vaders boek. Zodra Maggie over de drempel van Baneberry Hall stapt
begint ze zich af te vragen of er toch geen waarheid in het boek schuilt. Van Riley Sagers boeken zijn inmiddels ruim
40.000 exemplaren verkocht in Nederland en België. Voor het donker thuis is de perfecte read voor de fans van Netflix'
The Haunting of Hill House. ‘Deze pakkende thriller is een must-read!’ – J.D. Barker ‘Een heerlijk beangstigend boek.
Dit moet je lezen wanneer het donker wordt, als de wind huilt en er in de verte een raam klappert. Zorg dat je dicht
bij een lichtschakelaar zit. Die zou je weleens nodig kunnen hebben.’ – Ruth Ware ‘Wederom een adembenemende hit van
Sager.’ – Booklist ‘King of thrillers Sager is terug met een verhaal over een vrouw die terugkeert naar haar ouderlijk
huis; een horrorsetting bij uitstek en goed voor een razendsnelle hartslag en kippenvel.’ – Newsweek ‘Een verslavende
thriller.’ – The Washington Post
H. Grottii de Jure Belli ac Pacis libri tres, etc Hugo Grotius 1631
Luc Tuymans Luc Tuymans 2003 Artwork by Luc Tuymans. Edited by Stephan Berg. Text by Konrad Bitterli.
Het verhaal van het menselijk lichaam Daniel Lieberman 2014-06-25 Daniel Lieberman onderzoekt de grote transformaties
die ons lichaam gedurende miljoenen jaren onderging: het ontstaan van de tweevoeter, de overgang naar een
voedselpatroon dat uit meer dan fruit bestond, de ontwikkeling van ons uitzonderlijk grote brein en ons atletische
vermogen. Ons hoofd, onze ledematen, onze stofwisseling, geen deel van het lichaam blijft onbesproken. Continue
adaptaties brachten ons veel voordeel, maar creëerden een omgeving waartegen ons lichaam niet bestand is, met als
resultaat vermijdbare ziektes zoals obesitas en diabetes type 2. Lieberman noemt dit `dysevolutie : we leven steeds
langer, maar zijn vaker chronisch ziek. Met Darwin als leidraad propageert hij een gezondere leefomgeving, voor ons
eigen bestwil.
Generalist Case Management + Mindtap Counseling, 1 Term - 6 Months Access Card
Het uitdrukken der gemoedsaandoeningen bij den mensch en de dieren Charles Darwin 1873
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 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.
Objectgeorinteerde software engineering Stiller 2002
Human Development + Mindtap Psychology, 1 Term 6 Months Access Card 2018
De afstamming van den mensch, en de seksueele teeltkeus Charles Darwin 1872
Black Beauty Anna Sewell 1985 Op menselijke wijze vertelt een Engels raspaard zijn levensgeschiedenis, waarin hij
wreedheid onderging, droevige maar ook gelukkige ervaringen had.
Mijn zoete wraak Jane Fallon 2018-06-19 Met ‘Mijn zoete wraak’ (‘My Sweet Revenge’) is Jane Fallon terug, scherper en
sterker dan ooit! Paula heeft Robert al sinds de toneelschool altijd gesteund, ze heeft haar eigen dromen opgegeven
zodat hij de zijne kon waarmaken, en nu hij een gevierd acteur is ziet hij haar niet meer staan. Andere vrouwen
daarentegen ziet hij maar al te graag. Paula heeft een plan. Ze zorgt dat Robert weer hopeloos verliefd op haar wordt,
dat hij beseft hoeveel hij aan haar te danken heeft, en wat er op het spel staat. Pas daarna zal zij hem aan de kant
zetten. Want wraak is zoet. Toch? Jane Fallon is televisieproducent en auteur. Mijn zoete wraak is haar zesde roman. Ze
woont samen met acteur Ricky Gervais.
Dans van woede Harriet G. Lerner 2014-02-11 Veel vrouwen beschouwen woede als een emotie die zwakte verraadt,
machteloosheid aanduidt en dus onderdrukt worden. Aan de hand van de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek en
nieuwe, bevindingen in de psychoanalyse toont Harriet G. Lerner aan hoe -en waarom onze woede bestaande relationele
patronen eerder beschermt dan uitdaagt. Ze verklaart ook waarom het voor vrouwen niet alleen moeilijk is om boos te
worden, maar ook om hun boosheid te gebruiken om zichzelf sterker en onafhankelijk te maken.
Human Development + Mindtap Psychology, 1 Term 6 Months Printed Access Card
Marketing, de essentie Philip J. Kotler 2009
Bndl: Life-Span Human Development 2014-02-07
Customer Relationship Management E. Peelen 2009 Gids voor bestuurders en managers voor strategie, beleid, instrumenten
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en operationele toepassingen van CRM.
Drie vrouwen Lisa Taddeo 2019-07-03 Lisa Taddeo is een groot nieuw talent. Voor Drie vrouwen volgde ze acht jaar lang
de sekslevens en verlangens van drie gewone Amerikaanse vrouwen. Een journalistieke én literaire tour de force. Lina,
een huisvrouw in een buitenwijk van Indiana, zit al een jaar of tien in een doodgebloed huwelijk. Ze hunkert naar seks,
maar haar man raakt haar nauwelijks aan. Ze begint een affaire die haar volledig verzwelgt. Sloane, een glamoureuze
ondernemer, laat haar echtgenoot toekijken terwijl ze seks heeft met anderen. Voor wie doet ze dat? Maggie, een
middelbare scholier in een klein gehucht in North Dakota, wordt verleid door haar leraar Engels. De gevolgen zijn enorm
wanneer een rechtszaak volgt en niemand in het kleine stadje haar verhaal gelooft. Drie vrouwen is een baanbrekend boek
waarin de vrouwelijke begeerte in al haar heftigheid en schoonheid wordt neergezet. Na een verhitte veiling sloot Nijgh
een deal voor drie boeken. De verhalenbundel en de roman zijn zo goed als gereed.
Superfreakonomics Steven D. Levitt 2011-07-19 Wat hebben de verdwijning van paardenmest en de introductie van
kabeltelevisie met elkaar te maken? Waarom is het beter om dronken achter het stuur te stappen dan te gaan lopen? In
vervolg op de internationale bestseller Freakonomics, werpt SuperFreakonomics opnieuw onverwachte, verrassende en
prikkelende vragen op. Steven Levitt en Stephen Dubner gaan op zoek naar de antwoorden en laten zien dat ons gedrag
gestuurd wordt door economische motieven. Of het nu gaat om prostituees, zelfmoordterroristen, klimaatdeskundigen of
artsen: zij worden uiteindelijk allemaal gedreven door economische prikkels. SuperFreakonomics gaat over dingen waarvan
je altijd dacht dat je ze wist maar die niet waar bleken te zijn, of dingen waarvan je nooit wist dat je ze wilde
weten. Dit boek onderzoekt kortom de verborgen kant van de wereld en daagt ons uit die opnieuw te definiëren.
Inleiding informatica J. Glenn Brookshear 2005
The Hate U Give Angie Thomas 2017-05-29 Starr Carters beste vriend Khalil wordt doodgeschoten door een politieagent.
Khalil had geen wapen op zak maar was 'vermoedelijk' een drugsdealer. Verslagen door emoties probeert Starr zichzelf te
herpakken in een samenleving vol ongelijkheid. De armoedige buurt waarin ze woont geeft een groot contrast met de
school waar ze elke dag naartoe gaat. Overleven in deze twee werelden wordt steeds lastiger en de waarheid spreken
krijgt een hoge prijs.
Verstrengeld met jou Sylvia Day 2020-02-14 ‘Dit had ik nooit verwacht. Ik ben gesetteld, heb een huis dat ik volledig
heb gerenoveerd, leuke vrienden en een baan die me veel voldoening schenkt. Ik denk niet veel meer aan vroeger.
Vergeven en vergeten, weet je wel. Alleen had ik er even geen rekening mee gehouden dat Garrett Frost naast me zou
komen wonen. Hij is stug en brutaal, een natuurkracht die de grond onder mijn voeten wegslaat. Ik ben te kwetsbaar om
me met zijn problemen bezig te houden. Hij is gevaarlijk. Maar ook vastberaden. En héél aantrekkelijk…’
De geheime orde Daniel Silva 2020-11-10 De nieuwe thriller van bestsellerauteur Daniel Silva zit wederom boordevol
actie en internationale intrige, waar meesterspion en kunstrestaurateur Gabriel Allon zich met overgave in stort. Met
tweeëntwintig thrillers op zijn naam heeft Daniel Silva lezers wereldwijd vermaakt met mysterieuze plots en
ijzingwekkende cliffhangers. Aan de hand van diverse personages en afwisselende locaties neemt Silva de lezer mee in
verschillende complotten. En nu is hij terug met De geheime orde: een blockbuster van een thriller met een verhaal dat
je niet meer loslaat. Gabriel Allon reist af naar het Vaticaan waar hij samen met zijn vriend, aartsbisschop Luigi
Donati, een mysterie moet oplossen. Een must-read voor de fans én voor lezers die verre reizen willen maken zonder hun
stoel te verlaten.
De man die zijn vrouw voor een hoed hield Oliver Sacks 2015-08-28 In De man die zijn vrouw voor een hoed hield vertelt
Oliver Sacks de verhalen van mensen die lijden aan perceptuele en intellectuele afwijkingen: patiënten die hun
herinneringen kwijt zijn, niet langer in staat zijn om geliefden of alledaagse voorwerpen te herkennen, of patiënten
die te maken hebben met tics en die zonder dat te willen obsceniteiten schreeuwen. Hoewel deze gevallen ons vaak bizar
voorkomen, worden ze door Sacks’ respectvolle en sympathieke wijze van vertellen diep menselijk. Aan de hand van
fascinerende en vaak ontroerende ziektegeschiedenissen laat Sacks zien hoe het is om te moeten leven met een
neurologische afwijking.
Postkapitalisme Paul Mason 2016-03-24 Het kapitalisme bloeide de afgelopen tweehonderd jaar dankzij zijn
aanpassingsvermogen; op de golven van de economische cycli heeft het zich steeds aangepast en getransformeerd om
uiteindelijk sterker uit verschillende crises op te rijzen. Maar de grens is bereikt, stelt Paul Mason. In de uithoeken
van het marktsysteem ontdekken mensen nieuwe vormen van eigendom, lenen en zaken doen – van 3D-printen tot zelf
managende websites als Wikipedia en van duurzame energiecoöperaties tot parallelle valuta. In het hart van die
veranderingen staat de informatietechnologie, een revolutie die volgens Mason de potentie heeft om onze notie van werk,
productie en waarde totaal te veranderen én om een economie gebaseerd op marktwerking en privaat eigendom te
vernietigen. In dit baanbrekende boek laat Mason zien hoe we, vanuit de as van de recente financiële crisis, de kans
hebben om een meer sociale, rechtvaardige en duurzame, globale economie te bouwen.
Ons feilbare denken Daniel Kahneman 2012-02-02 Kahneman neemt de lezer mee op een ontdekkingsreis door de krochten van
ons brein in dit zeer toegankelijke boek (...). Hij presenteert theorieën, lepelt verrukkelijke anekdotes op, (en)
onderwerpt de lezer aan testjes.' ***** De Volkskrant Daniel Kahneman, een van belangrijkste psychologen ter wereld,
ontving de Nobelprijs voor de Economie voor zijn invloedrijke werk dat het traditionele rationele beslissingsmodel ter
discussie stelde. Zijn gedachtegoed heeft diepgaand effect gehad op vele terreinen - onder andere economie, psychologie
en politiek - en nu geeft hij in één boek een overzicht van al die jaren onderzoek en wetenschap. 'Een verbazingwekkend
rijk boek: helder, diepgravend, vol verrassende inzichten en waardevolle zelfhulptips. Het is altijd vermakelijk en af
en toe zelfs ontroerend, met name als Kahneman zijn samenwerking met Tversky memoreert. (...) Iedereen moet dit kopen
en lezen.' New York Times Book Review
De HR scorecard Mark A. Huselid 2012-08-24 Prestaties van mensen hebben steeds meer invloed op de bedrijfsstrategie.
Die prestaties moeten dan wel gemeten kunnen worden. Op basis van de succesvolle Balanced Scorecard hebben de auteurs
van dit boek een nieuwe methodiek ontwikkeld, de HR-scorecard. Daarmee kan human resources management ingepast worden
in de algemene strategie van bedrijven en kan men human resources managen als een onderdeel van het bedrijfskapitaal.
Bovendien wordt het mogelijk om met de HR-scorecard een koppeling te maken tussen menselijke prestatiemeting enerzijds
en meetfactoren zoals omzet- en winstcijfers anderzijds. Aan de hand van een onderzoek bij 3000 bedrijven hebben de
auteurs een model ontwikkeld dat bestaat uit 7 stappen. Zij beschrijven uitgebreid de verschillende stappen met een
praktische toelichting hoe deze kunnen worden geïmplementeerd in de bedrijfsvoering. 'De HR-scorecard' is daarmee een
boek dat een model neerlegt voor prestatiemeting in relatie tot strategie. Dit zal vele managers behulpzaam zijn in hun
zoektocht naar betere instrumenten voor human-resources-management.
Pelgrim langs Tinker Creek Annie Dillard 2019-01-10 In 1971 woont Annie Dillard, schrijfster van ‘Pelgrim langs Tinker
Creek’, een jaar in de Amerikaanse staat Virginia, in een vallei waardoor de rivier Tinker Creek stroomt. Bijna
dagelijks zwerft ze langs de oevers, waar haar geen detail ontgaat. Energiek en bezield vertelt ze in haar boek over de
vaak genadeloze natuur in en rond de rivier en laat ze zien hoe gedurende de seizoenen alles onophoudelijk aan
verandering onderhevig is. Ze dwingt de lezer voortdurend naar de details te kijken, en confronteert hem aldoor met het
mysterie, de schoonheid én de wreedheid van het leven. En dat is meteen de grootste les van Dillards proza: dat we niet
los van de natuurlijke wereld leven, maar er deel van uitmaken. Het met de Pulitzer Prijs bekroonde ‘Pelgrim langs
Tinker Creek; is een subliem poëtisch essay, een zoektocht naar de betekenis van het leven en een natuurklassieker van
jewelste.
List en leugen Maria Konnikova 2016-08-17 Bedriegers en zwendelaars zijn er te over, maar meesteroplichters – zoals
Bernie Madoff, Lance Armstrong, Diederik Stapel – zijn dunner gezaaid. Het zijn charmante persoonlijkheden, kunstenaars
in het overreden, die op geraffineerde wijze het vertrouwen weten te winnen. Hoe doen ze het? Wat bepaalt hun succes?
En hoe komt het dat wij erin trappen, keer op keer? In dit boek ontleedt Maria Konnikova de verschillende vormen van
bedrog – van miljoenenfraudes tot skimming – en beschrijft vanuit psychologische, neurologische en biologische
invalshoeken wat al deze oplichters met elkaar gemeen hebben en hoe zij hun slachtoffers in de val lokken. List en
leugen geeft inzicht in waarom we oplichters vertrouwen, waarom we ze zo graag willen geloven en zo beïnvloedbaar
kunnen zijn, en geeft ons gereedschap in handen om ons tegen toekomstige zwendelpraktijken te wapenen.
Het teken van de vier Arthur Conan Doyle 2015-04-15 Sir Arthur Conan Doyle (1859 - 1930) was historicus, atleet,
spiritist, oorlogscorrespondent maar bovenal schrijver. Doyle schiep met Sherlock Holmes het karakter van de beroemdste
en meest vernuftige detective aller tijden. De spanning, de intriges en de vaart waarmee de verhalen worden verteld,
hebben niets aan zeggingskracht ingeboet. Het vierde deel in de Sherlock Holmes-serie bevat onder andere de verhalen
Het teken van de vier, Het mysterie van het Boscombedal en Het avontuur van de kartonnen doos.
Een vis is een vis Leo Lionni 2007 Een kikkervisje en een karper zijn dikke vrienden. Het kikkervisje wordt een kikker
en gaat aan land. Dat wil de karper ook, maar of dat zo'n goed idee is? Prentenboek met grote, kleurrijke illustraties.
Vanaf ca. 4 jaar.
Adult Development and Aging + Mindtap Psychology, 1 Term 6 Months Access Card John C Cavanaugh 2018 You save money when
purchasing bundled products. This bundle contains Adult Development and Aging, 8th Edition and access to MindTap
Psychology for 1 term (6 months) via printed access card. With a single sign on for MindTap, you can connect with your
instructor, organize coursework, and have access to a range of study tools, including ebook and apps all in one place!
MindTap helps you learn on your terms. Read or listen to textbooks and study with the aid of instructor notifications,
flashcards, and practice quizzes.
De Formule Albert-Laszlo Barabasi 2018-11-15 In ‘De formule’ doet hoogleraar Albert-László Barabási zijn baanbrekend
onderzoek naar de principes achter succes uit de doeken. We hebben geleerd dat hard werken en je talenten benutten de
sleutels tot succes zijn. Hoewel ons harde werk in de praktijk vaak onvoldoende erkenning of andere vormen van beloning
oplevert, blijven we resoluut volharden in deze aanpak – we kennen immers geen andere. Barabási laat zien waarom dit
niet werkt en wat succes werkelijk is, namelijk een netwerkeffect gebaseerd op de perceptie en waardering van de mensen
om je heen. Respect en waardering blijken cruciaal te zijn voor de erkenning van jouw werk en voor je succes. Plat
gezegd: je bent pas succesvol als genoeg mensen tegen elkaar zéggen dat jij succesvol bent. Met behulp van big data en
vele casestudy’s formuleerde Barabási principes die bepalen wie nu werkelijk vooruitkomt in de wereld en wie niet. In
‘De formule’ worden ze uitgelegd en beargumenteerd en leer je hoe je ze kunt gebruiken in je eigen leven.
The Wealth of Nations - Hoe worden landen welvarend? 2009
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