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ook hier wat het betekent om écht van iemand te houden.
De gifhouten bijbel Barbara Kingsolver 2014-08-14 Eind jaren vijftig trekt Nathan Price met zijn vrouw
Orleanna en hun vier dochters naar een dorp in Congo om de bevolking tot het christendom te bekeren. De
onderneming is van begin af aan gedoemd te mislukken. Het gezin is niet ingesteld op de harde, primitieve
levensomstandigheden, en Nathans fanatisme en onbegrip voor zijn omgeving roepen gevaarlijke reacties
over hen af. Als de kerk zijn handen van Nathan aftrekt en de onrust in Congo toeneemt, vlucht Orleanna
met haar dochters door het oerwoud naar de bewoonde wereld. De gifhouten bijbel is een meeslepende
familiegeschiedenis en een ontnuchterend verslag van de gruwelen van religieus fundamentalisme in een
uitgebuit land tussen kolonialisme en onafhankelijkheid. Barbara Kingsolver publiceerde diverse
verhalenbundels en romans. Voor De gifhouten bijbel ontving ze internationaal diverse prijzen, waaronder
The American Booksellers Book of the Year. `Dit boek raakt je op een onvergetelijke manier. Oprah Winfrey
`Een geweldige roman () die de schrijfster nieuwe fans zal bezorgen. The Library Journal
`Onweerstaanbare familiegeschiedenis met een scherpzinnige kijk op westers imperialisme in Afrika.
Publishers Weekly `Kingsolver is een subliem stiliste. NRC Handelsblad
De structuur van wetenschappelijke revoluties Thomas S. Kuhn 1972
Ontdek je sterke punten Marcus Buckingham 2002 Adviezen om de eigen sterke punten te ontdekken, te
ontplooien en te benutten.
Toen God een konijn was Sarah Winman 2011-09-05 1968. Het jaar dat heel Parijs de straat opgaat. Het
jaar dat Martin Luther King zijn leven verliest om een droom. Het jaar dat Eleanor Maud Portman wordt
geboren. Het wereldbeeld van de jonge Elly wordt gevormd door de mensen om haar heen: haar
liefhebbende maar hinderlijk afwezige ouders; een beste vriendin die naar patat ruikt; een lesbische tante
die filmster is, een oude joodse buurman die het niet zo nauw neemt met de waarheid; een bejaarde dandy
die al dansend haar leven in komt, meteen gevolgd door een Shirley Bassey-imitator, en, natuurlijk, een
konijn dat god heet. In een kindertijd die zowel gewoon is als buitengewoon, is Elly's enige constante haar
broer Joe. Twintig jaar later zijn Elly en Joe volwassen en nog net zo close als ze altijd waren. Totdat, op
een zonnige ochtend, een wereldschokkende gebeurtenis hun band voor altijd dreigt te verbreken. Toen
god een konijn was is een roman over een kindertijd, over opgroeien, over vriendschap en familie, triomf en
tragedie en alles daartussenin. Maar bovenal is het een roman over de liefde in al haar vormen.
Als ik het leven over mocht doen Bronnie Ware 2012-11-27 'Hartverscheurend.' - The Sunday Times Na een
aantal jaar zoeken naar een baan die haar écht voldoening gaf, accepteerde Bronnie Ware zonder de juiste
diploma's of ervaring een baan in de palliatieve zorg. Al snel bleek ze haar ware roeping gevonden te
hebben. In de jaren dat ze stervenden begeleidde, veranderde haar leven compleet door alle inzichten en
lessen die ze van hen leerde. Op internet schreef ze een blog over de openhartige uitlatingen van mensen in
de laaste fase van hun leven: waar hebben ze spijt van, wat zouden ze nu anders aanpakken? Binnen een
jaar was haar weblog meer dan drie miljoen keer bezocht, en besloot ze haar ervaringen te verwerken in dit
boek. In prachtige, onvergetelijke hoofdstukken beschrijft Bronnie Ware de ongelooflijke visionaire
helderheid van deze mensen aan het einde van hun levens, en hoe wij van hún wijsheid kunnen leren.
De edele kunst van not giving a f*ck Mark Manson 2017-04-11 Van populair weblog naar New York Timesbestseller is dit hét boek voor zelfhulphaters! Stop met altijd maar positief zijn, en leer in plaats daarvan

Dochters van het daglicht Judy Batalion 2021-03-10 Het indrukwekkende Dochters van het daglicht van
Judy Batalion vertelt het verhaal van joodse gettomeisjes die zich verzetten tegen de nazi’s. Voor de lezers
van Mijn naam is Selma en 't Hooge Nest. Dochters van het daglicht van Judy Batalion vertelt het vergeten
verhaal van de joodse gettomeisjes die in opstand kwamen tegen de nazi’s. Voor de lezers van Mijn naam is
Selma en 't Hooge Nest. In de krochten van de British Library stuitte kunsthistoricus Judy Batalion vijftien
jaar geleden op een obscuur Jiddisch boekje uit 1946, Freuen in di Ghettos. Deze ‘gettomeisjes’ brachten
hun vijanden al flirtend het hoofd op hol, kochten ze om, maar vermoordden ze als het moest in koelen
bloede. Ze saboteerden de Duitse spoorwegen, bouwden bunkers en smokkelden wapens, maar droegen
ook zorg voor de kinderen en de zieken. In Dochters van het daglicht brengt Batalion al deze
indrukwekkende verhalen samen in een magistraal en meeslepend historisch epos. Middelpunt vormt de
hechte verzetsgroep rond de achttienjarige Poolse Renia Kukielka, die haar leven zonder aarzeling in de
waagschaal stelt om Hitler te verslaan. Met centrale thema’s als vrouwenverzet, vriendschap en feminisme
in oorlogstijd is Dochters van het daglicht van Judy Batalion een boek dat geen lezer onberoerd zal laten.
‘Deze geschiedenis van joodse verzetsvrouwen blijft nog lang nagalmen in je hoofd. Met haar krachtige
verhaal geeft Batalion een genuanceerd beeld van geschiedenissen die te snel worden vergeten.’ – Kirkus
Reviews (starred) ‘Dochters van het daglicht brengt een levendig eerbetoon aan vrouwelijke moed in de
breedste zin van het woord.’ – Publishers Weekly
De Da Vinci code Dan Brown 2009 Robert Langdon, een Amerikaanse kunsthistoricus, wordt verdacht van
moord in het Louvre, wat hem dwingt via cryptische aanwijzingen de ware schuldige te vinden. Vanaf ca.
16 jaar.
Elke nieuwe morgen Karen Kingsbury 2013-08-16 Ali is een fervent paardrijdster. Behalve haar naaste
familie weet niemand hoe slecht dat voor haar is: ze lijdt namelijk aan taaislijmziekte. Maar Ali is
vastbesloten te léven voordat het onvermijdelijke einde komt. Een dappere jonge vrouw met taaislijmziekte.
Tot tranen toe ontroerend Cody is een stoere rodeorijder. Zijn woede jegens zijn vader, die hem in de steek
liet toen hij acht jaar was, geeft hem de kracht waarmee hij de stieren in de rodeoarena de baas kan. Voor
mensen sluit hij zich af. Al neemt altijd deel aan de paardenraces die aan rodeo"s voorafgaan. Ze houdt
haar ziekte angstvallig geheim. Wanneer Cody echter haar geheim ontdekt, laat ze hem aarzelend toe in
haar wereld. Bij elkaar vinden ze ware liefde, en Cody vindt genezing voor de wonden uit zijn jeugd. Maar
hun tijd samen is slechts kort en elke nieuwe morgen is oneindig kostbaar.
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
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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.
De testamenten Margaret Atwood 2019-09-11 Het verhaal van de Dienstmaagd, Margaret Atwoods
meesterwerk over een afschrikwekkende toekomst, is uitgegroeid tot een moderne klassieker en bewerkt
tot de zeer succesvolle tv-serie The Handmaid's Tale. De testamenten is Atwoods langverwachte,
adembenemende nieuwe roman. Vijftien jaar na de gebeurtenissen in Het verhaal van de Dienstmaagd
heeft het totalitaire regime van de Republiek Gilead nog altijd de macht in handen, maar van binnenuit
begint het scheuren te vertonen. Op dit allesbepalende punt in de geschiedenis komen de levens van drie
verschillende vrouwen samen, met mogelijk explosieve gevolgen. Twee van hen groeiden op aan
weerszijden van de grens: de bevoorrechte dochter van een hoogstaande bevelvoerder in Gilead en een
meisje in Canada dat de verschrikkingen op tv ziet en meeloopt in demonstraties tegen het regime. De
derde vrouw is een van de machthebbers in Gilead, die al jaren aan de top weet te blijven door schandelijke
geheimen te verzamelen en in te zetten tegen haar concurrenten. Diep verborgen geheimen brengen deze
vrouwen uiteindelijk samen, en confronteren hen met zichzelf en met de vraag hoever ze willen gaan voor
waar zij in geloven. Aan de hand van de persoonlijke verhalen van de drie vrouwen biedt Margaret Atwood
de lezer een kijkje in het corrupte systeem van Gilead. Dat doet ze met een indrukwekkende mengeling van
spanning, fijnzinnige humor en een virtuoos verteltalent. Margaret Atwood (Ottawa, 1939) wordt
beschouwd als de 'grande dame' van de Canadese literatuur. Ze woont en werkt in Toronto en verwierf de
afgelopen halve eeuw een miljoenenpubliek met haar boeken, die in 45 landen worden uitgegeven. The
Handmaid's Tale, haar bekendste roman, werd bewerkt tot een uiterst populaire bekroonde televisieserie,
met in de hoofdrol Elisabeth Moss. Atwood heeft verschillende keren op de shortlist van de Man Booker
Prize gestaan. De blinde huurmoordenaar werd bekroond met deze prijs, en nog voor de daadwerkelijke
publicatie stond De testamenten al op de shortlist.
Harvard Business School Core Collection Baker Library 1999
Het explosieve kind 2005
Facilities Manager's Desk Reference Jane M. Wiggins 2020-12-14 A practical guide to the principle services
of facilities management, revised and updated The updated third edition of Facilities Manager's Desk
Reference is an invaluable resource covering all the principal facility management (FM) services. The
author—a noted facilities management expert—provides the information needed to ensure compliance to
current laws, to deliver opportunities to adopt new ways of using built environments, and to identify
creative ways to reduce operational occupancy costs, while maintaining appropriate and productive
working environment standards. The third edition is fully updated and written in an approachable and
concise format. It is comprehensive in scope, the author covering both hard and soft facilities management
issues. Since the first edition was published it has become a first point of reference for busy facilities
managers, saving them time by providing access to the information needed to ensure the safe, effective and
efficient running of any facilities function. This important book: Has been fully updated, reviewing the
essential data covering the principal FM services Is highly practical, ideal for the busy FM practitioner
Presents information on legal compliance issues, the development of strategic policies, tactical best
practices, and much more Is a time-saving resource that brings together essential, useful, and practical FM
information in one handy volume; Written for students and professional facilities managers, Facilities
Manager's Desk Reference is designed as a practical resource that offers FMs assistance in finding
solutions to the myriad demands of the job.
De moordclub (op donderdag) Richard Osman 2020-09-03 In een prettig en rustig bejaardenhuis vormen
vier bewoners een onwaarschijnlijk clubje. Een keer per week, op de donderdag, ontmoeten ze elkaar om
onopgeloste moorden te onderzoeken. Als een vastgoedontwikkelaar uit het nabijgelegen stadje wordt
vermoord komt ‘de moordclub’ in actie; het is hun eerste grote zaak. Tot hun verbazing lijkt de moord alles
te maken te hebben met hun eigen verzorgingshuis. De vier vrienden mogen dan wel behoorlijk op leeftijd
zijn, ze hebben allemaal meer dan genoeg levenservaring. Maar zijn ze nog in staat om een moordenaar te
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vinden voor hij weer toeslaat?
Antifragiel / druk 1 Nassim Nicholas Taleb 2013-05-04 Filosofische studie over de betekenis van toeval,
onzekerheid, risico en menselijk falen.
Ego is de vijand Ryan Holiday 2017-06-13 Het heeft de carrières van jonge, veelbelovende genieën doen
stranden. Het heeft fortuinen in rook doen opgaan en bedrijven aan de rand van de afgrond gebracht. Het
heeft tegenslag ondraaglijk gemaakt en leren van fouten in schaamte veranderd. Zijn naam? Ego, onze
innerlijke tegenstander. In een tijd waarin social media, reality-tv en andere vormen van schaamteloze
zelfpromotie worden verheerlijkt, moet de strijd tegen ego op vele fronten worden gestreden. Maar
gewapend met de lessen uit dit boek zul je, zoals Holiday schrijft, ‘minder bezig zijn met het vertellen van
verhalen over hoe bijzonder jij bent en daardoor vrijer zijn om jouw wereldveranderende doelen te
bereiken.’
The Care and Keeping of Cultural Facilities Angela Person-Harm 2014-03-25 Museum facility management
is a vital part of running a museum, but can involve special challenges that even knowledgeable facility
managers have not encountered before. Museum administrators who need to learn more about facility
management and facility managers who are stepping into the museum environment for the first time will
find this book is a wealth of information. The Care and Keeping of Cultural Facilities: A Best Practice
Guidebook for Museum Facility Management fills provides best practices guidance that can be used to
increase efficiency, save money, and improve the guest experience.
Emotionele flexibiliteit Susan David 2017-01-17 Een revolutionaire aanpak die ons in staat stelt
negatieve emoties te begrijpen en te omarmen, ontwikkeld door dé expert op het gebied van menselijk
gedrag en emoties De weg naar succes, of dat nu thuis is of op het werk, verloopt bijna nooit in een rechte
lijn. Vraag het iemand die zijn grote doel heeft bereikt of een goede relatie heeft, en je krijgt te horen over
alle omwegen die hij heeft moeten maken. Wat is het verschil tussen mensen die zich niet uit het veld laten
slaan en mensen die de weg kwijtraken? Het antwoord is emotional agility: emotionele flexibiliteit.
Emotionele flexibiliteit is een vierstappenplan dat je leert omgaan met onverwachte wendingen in het
leven. Op basis van twintig jaar onderzoek constateert Susan David dat het niet uitmaakt hoe intelligent,
veerkrachtig of creatief je bent; als je je niet bewust bent van hoe je je voelt in situaties en gesprekken, dan
mis je de kans om inzichten te krijgen en kom je vast te zitten in gedachten, emoties en gewoonten die je
ervan weerhouden je volledige potentieel te bereiken. Emotioneel flexibele mensen ervaren evenveel stress
en tegenslag als anderen, alleen weten zij ermee om te gaan en hun reacties op dezelfde lijn te krijgen als
hun waarden. Met kleine veranderingen bereiken ze een leven vol groei. Op basis van uitvoerig onderzoek
en persoonlijke ervaring laat Susan David zien hoe je emotioneel flexibel wordt en kunt gedijen in een
onzekere wereld. Emotionele flexibiliteit laat je het beste uit je leven halen, wie je ook bent en wat je ook
tegenkomt. De pers over Emotionele flexibiliteit 'Baanbrekend idee van het jaar.' Harvard Business Review
‘Op basis van haar werk als een van de toonaangevende onderzoekers op het gebied van emoties, schrijft
David met gezag, mededogen en inzicht. Essentieel leesmateriaal.’ Susan Cain, auteur van Stil ‘In
Emotionele flexibiliteit biedt Susan David een baanbrekende manier om onze gevoelens te herkennen..’
Gretchen Rubin, auteur van Het happiness project ‘Susan David combineert overtuigend onderzoek met
praktische wijsheid waarmee ze laat zien hoe je een betekenisvolle verandering kunt creëren om zo de
beste versie van jezelf te zijn.’ Peter Salovey, bestuursvoorzitter Yale University en bedenker van het
concept ‘Emotionele Intelligentie’
Na de regen Karen Kingsbury 2013-08-21 Twee broers op zoek naar hun bestemming Krachtig boek dat je
nog lang bijblijft De dood van zijn vrouw hangt al jaren als een donkere wolk boven het leven van Cody
Gunner. Ooit zeer succesvol als rodeorijder heeft hij nu zijn passie opgegeven en keert huiswaarts. Daar
richt Carl Joseph, zijn gehandicapte broer, zich onder leiding van de stralende Elle juist op de toekomst.
Brave New Work Aaron Dignan 2019-08-31 In ‘Brave New Work’ doet Aaron Dignan uit de doeken hoe je je
organisatie opnieuw kunt uitvinden. Ondanks alle technologische vooruitgang blijkt er fundamenteel weinig
veranderd te zijn op ons werk: gebrek aan vertrouwen, trage besluitvorming, een overmaat aan zinloze
vergaderingen en mailwisselingen, en moeizame budgetdiscussies. Aaron Dignan laat zien dat er bij veel
bedrijven een grondige transformatie van het operating system nodig is: de principes en werkvormen die de
bedrijfscultuur bepalen. Want je repareert een team, afdeling of organisatie nu eenmaal niet door quick
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fixes en wat gerommel in de marge. ‘Brave New Work’ leert je op een andere manier naar je organisatie te
kijken en laat zien hoe je de werkprincipes van Dignan ook binnen jouw bedrijf kunt toepassen. Met als
resultaat werknemers die met meer plezier en energie en ongehinderd door frustraties hun werk uitvoeren
en zo veel meer waarde toevoegen.
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
Mansfield Park Jane Austen 2013-02-18 De belangstelling voor het werk van Jane Austen (1775-1817) is de
laatste jaren sterk toegenomen. De oude kritiek op haar centrale thema: hoe een jonge vrouw aan de juiste
(welgestelde) man komt om voor het vreselijke lot van de verzurende oude vrijster te worden gespaard is
verstomd. Met is gaan waarderen hoe briljant zij dit schijnbaar beperkte thema uitwerkt en hoe kostelijk
haar zedenschilderingen van de gegoede middenklasse zijn. Zo is het respect gegroeid voor haar prachtige
stijl, scherpe observatievermogen, haar ironie, humor en levendige pen. Alles vlinderlicht van toon, met een
fijn getekende, bijna onderkoelde bewogenheid en een innemende afkeer van hypocrisie. Ook in Mansfield
Park (1814) komt het via tal van intriges tot huwelijken. Heldin van dit als een detective opgebouwde
verhaal is de jonge, timide en kwetsbare Fanny Price, dochter van behoeftige ouders, die opgroeit in het
gezin van haar oom Sir Thomas Bertram, bezitter en bewoner van Mansfield Park. Het lijkt een sprookje,
want Fanny krijgt inderdaad haar droomprins en wordt hierdoor meesteres op Mansfield Park en de
geliefde en gewaardeerde steunpilaar van de familie. Maar de grote onderstroom van deze prachtige roman
– die als de meest diepzinnige van Austens oeuvre geldt – bestaat uit het fascinerende tijdsbeeld dat zij
tekent: Engeland in de jaren 1811-1813, toen het leven van de "landedgentry" nog in scherper contrast
stond tot de elegante maar oppervlakkige "London style" waarvan Beau Brummel een exponent was. Een
korte periode waarin waarden tegen elkaar worden afgemeten, aan de vooravond van Waterloo...
De vervlogen helft Brit Bennett 2020-08-28 De tweelingzussen Desiree en Stella Vignes zijn elkaars
spiegelbeeld. Op zestienjarige leeftijd lopen ze samen weg van de kleine, zuidelijke zwarte gemeenschap
waarin ze zijn opgegroeid, maar al snel scheiden hun wegen. Eenmaal volwassen lijkt hun spiegelbeeld te
zijn vervlogen. Niet alleen de invulling van hun dagelijks leven verschilt, alles is anders: hun families, hun
gemeenschap, hun identiteit. Jaren later leeft een van de zussen met haar zwarte dochter in hetzelfde
zuidelijke stadje dat ze ooit probeerde te ontvluchten. De ander gaat door het leven als witte vrouw en
vertelt haar witte echtgenoot niets over haar verleden. Maar gescheiden door vele kilometers en evenzoveel
leugens blijft het lot van de tweeling vervlochten. Wat zal er met de volgende generatie gebeuren, wanneer
de paden van hun eigen dochters zich kruisen?
Don't give a fuck Sarah Knight 2016-04-23 Don’t Give a Fuck gaat over het terugwinnen van de kwaliteit
van je leven. Sarah Knight geeft een eenvoudig te gebruiken tweestappenmethode om je eigen tijd terug te
claimen. Niet meer als een kip zonder kop rondrennen om vooral anderen ter wille te zijn. Er zijn genoeg
dingen in je leven waar je je wél druk om moet maken – en daar heb je meer tijd voor als je de dingen waar
je eigenlijk geen bal om geeft, kunt laten schieten. Ruim na je huis met Marie Kondo nu je hoofd op met
Sarah Knight. En dat zonder excuses: #geensorry.
De morgenster Karl Ove Knausgård 2021-10-02 Het is nazomer en heet in het Noorse Bergen, heter dan
ooit. Opeens verschijnt er een enorme ster aan de hemel. Niemand weet waar hij vandaan komt. En het
duurt niet lang voor zich nog meer ongebruikelijke verschijnselen beginnen voor te doen. De morgenster is
een roman over het onbevattelijke, over het grote drama gezien door de beperkte lens van het kleine leven.
Maar bovenal is het een roman over wat er gebeurt als de duistere krachten in de wereld worden
losgelaten. ‘Een duivels goede roman. Knausgårds comeback als romanschrijver biedt een uiterst
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onderhoudende en fascinerende leeservaring.’ – Politiken
De dienstmeid van Fairbourne Hall Julie Klassen 2012-09-27 Margaret Macy vlucht weg uit Londen om
onder een huwelijk met een onbetrouwbare man uit te komen. Om in haar onderhoud te voorzien gaat ze
aan het werk als bediende in het huis van Nathaniel Upchurch, een vrijgezel die ze ooit afwees in de hoop
het hart van zijn knappe broer te veroveren. Als ze het volhoudt tot haar verjaardag, zal ze een erfenis van
een oudtante krijgen. Maar kan ze als bediende onherkenbaar blijven als er meer spiedende ogen te gast
blijken te zijn op Fairbourne Hall?
Extreem eigenaarschap Jocko Willink 2020-09-18 In ‘Extreem eigenaarschap’ vertalen Jocko Willink en
Leif Babin de krachtige leiderschapslessen van het slagveld naar heldere principes die toegepast kunnen
worden in ieder team en elke organisatie. Toen de Navy SEAL-taskforce van Willink en Leif in 2006 in Irak
voor een mission impossible stond: Ramadi veiligstellen, een stad die al min of meer als verloren wordt
beschouwd, wisten Willink en Babin onder extreme druk hun team naar de overwinning te leiden. De
overwinning is grotendeels te danken aan een teamcultuur van eigenaarschap en discipline. Leiderschap,
op ieder niveau, blijkt de doorslaggevende factor voor het succes van het team. In ‘Extreem eigenaarschap’
delen ze niet alleen hun eigen oorlogservaringen, maar ook praktijkverhalen van de bedrijven die ze na hun
militaire loopbaan zijn gaan coachen. Met dit meeslepende boek, waarvan wereldwijd al bijna twee miljoen
exemplaren verkocht werden, kun je direct aan de slag met de principes van extreem eigenaarschap.
De boekwinkel Deborah Meyler 2013-12-18 Esmee studeert kunstgeschiedenis in New York. Ze houdt van
de stad en is stapelverliefd op haar vriend. Tot Mitchell haar dumpt - net voordat ze hem wil vertellen dat
ze zwanger is. Esmee besluit haar kind alleen op te voeden. Ze vindt een baantje bij De Uil, een rommelige
tweedehands boekwinkel in Manhattan, met een kleurrijke personeelsbezetting en een aantal tijd-, tact- en
thuisloze vaste bezoekers. In De Uil voelt Esmee zich op haar gemak. Tot de berouwvolle Mitchell alles op
alles zet om haar terug te krijgen.
Uitblinkers Malcolm Gladwell 2010-05-26 Uitblinkers is een stimulerende en verbazende zoektocht naar
de herkomst van succes. Vanuit het niets bestaat niet Wat is er zo bijzonder aan een uitzonderlijke
prestatie? Dat lijkt een vreemde vraag, maar met vreemde vragen is Malcolm Gladwell op zijn best.
Uitblinkers is een stimulerende en verbazende zoektocht naar de herkomst van succes. En die ligt niet,
zoals meestal wordt gedacht, in een bijzonder brein of een verbluffend talent. Uitblinkers hebben iets
bijzonders, maar dat zit hem vooral in wat ze meegemaakt hebben: hun cultuur, familie, en alle
eigenaardigheden waarmee ze in aanraking zijn geweest. De geheimen van de softwaremiljardair, de
briljante voetballer, de geniale wiskundige en The Beatles zijn níet onbegrijpelijk. In Uitblinkers laat
Malcolm Gladwell zien waarom sommige mensen succes hebben, en anderen niet. Zijn beste en
bruikbaarste boek: spannende wetenschap, zelfhulp en amusement in één! entertainment weekly Malcolm
Gladwell is hij vaste medewerker bij The New Yorker. Daarvoor was hij wetenschapsjournalist bij de
Washington Post. Van Het beslissende moment zijn wereldwijd meer dan twee miljoen exemplaren verkocht
en Intuïtie stond twee jaar onafgebroken op de New York Times bestsellerlijst. Gladwell won de National
Magazine Award en was in 2005 volgens Time een van de honderd invloedrijkste mensen.
De intelligente belegger Benjamin Graham 2015-03-25 Volgens Warren Buffet verreweg het beste boek
over beleggen dat ooit is geschreven. De klassieker ‘De intelligente belegger’ uit 1949 wordt zelfs na ruim
70 jaar nog steeds geprezen als de bijbel die iedere belegger gelezen moet hebben. De filosofie van
Benjamin Graham heeft zich door de jaren heen keer op keer bewezen – hij behoedt beleggers voor
kostbare fouten en leert ze een succesvolle langetermijnstrategie te ontwikkelen. Omdat Graham niet
vertelt wélke aandelen je zou moeten kopen, maar juist een effectieve manier van denken en handelen
aanleert, is het boek nog steeds verbazingwekkend actueel. ‘De intelligente belegger’ is in de loop der jaren
in talloze talen vertaald en sinds verschijnen zijn er wereldwijd meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht.
Niet voor niets door Warren Buffet uitgeroepen tot verreweg het beste boek over beleggen dat ooit is
geschreven. Met een uitgebreide inleiding van superbelegger John C. Bogle, oprichter van The Vanguard
Group.
Meisje in brand Claire Messud 2018-04-30 In Meisje in brand van Claire Messud zijn Julia Robertson en
Cassie Burnes al sinds de kleuterklas bevriend; een vriendschap waarin ze alles met elkaar delen.
Naarmate de meisjes ouder worden, tekenen de verschillen zich af. Wanneer Bev, de moeder van Cassie,
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een nieuwe man ontmoet, wordt de toekomst van Cassie ongewisser, terwijl Julia’s pad steeds duidelijkere
contouren krijgt. Ze kan niet anders dan toekijken hoe Cassie, die ze ooit beter kende dan wie ook, steeds
verder van haar verwijderd raakt. Meisje in brand van Claire Messud is een bezwerend coming-ofageverhaal over de band tussen hartsvriendinnen. 4 sterren, ‘Van alle hedendaagse Amerikaanse auteurs
zijn er weinigen die zo fijnzinnig in de psyche van hun personages graven als Messud.’ – De Standaard
Catalog of Copyright Entries. Third Series Library of Congress. Copyright Office 1973
We worden steeds slimmer Clive Thompson 2014-06-16 We ervaren dagelijks hoe we dankzij slimme
zoektermen op Google een bijna oneindig geheugen hebben. Uit onderzoek blijkt dat intensieve gebruikers
van Twitter en Facebook voor bepaalde onderwerpen een vorm van intuïtie, ook wel ‘ambient awareness’,
ontwikkelen die tien jaar geleden nog onbekend was. Wetenschappers gebruiken software om denkstappen
te maken die met alleen hun hersenen onmogelijk zouden zijn. En miljoenen mensen blijken het schrijven
van een e-mail te gebruiken om hun gedachten te ordenen. In We worden steeds slimmer laat Clive
Thompson zien dat onze denkwerelden rijker en complexer worden naarmate we meer op techniek
vertrouwen. We leren en onthouden meer, nemen de wereld om ons heen anders waar en hebben zelfs
totaal nieuwe gedachten. Thompson vertelt hoe we smartphones, social media, zoekmachines,
tekstverwerkers en nog talloze andere technologieën kunnen gebruiken om de capaciteit van onze hersenen
te vergroten. Zo kunnen we een samenwerkingsverband aangaan met de schaakcomputer, of een soort
extern geheugen aanleggen – net als een 76-jarige miljonair die digitaal letterlijk alles opneemt wat er in
zijn leven gebeurt. Volgens Thompson zijn we bij elke technologische innovatie bang dat ons leven nooit
meer hetzelfde zal zijn. Maar net als in het verleden leren we hoe we het nieuwe kunnen gebruiken en
houden we vast aan wat goed is van het oude. We worden steeds slimmer presenteert in heldere taal een
vernieuwend perspectief op het heden en de toekomst. Want ook onze huidige wereld is ooit sciencefiction
geweest.
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 vertaald; wereldwijd zijn er vijf miljoen exemplaren van verkocht.
Wit is het nieuwe zwart Jennifer Close 2012-01-09 Isabella, Mary en Lauren worden bruidsmeisje op Kristi s
trouwdag. En ja, ze zijn heel blij voor haar. Maar hun eigen leven, met alle bijbehorende ups en downs, gaat
intussen ook gewoon door. Isabella is zeer succesvol maar diepongelukkig in haar werk. Mary is verliefd op
iemand die waarschijnlijk nooit zo veel van een vrouw zal houden als van zijn moeder. En Lauren,
serveerster in een eetcafé, voelt zich aangetrokken tot de foutste man ooit. Met blind dates,
drankovergoten uitstapjes en een eindeloze reeks bruiloften en vrijgezellenfeestjes trekt Wit is het nieuwe
zwart je diep in deze vriendenkring. De hoge pieken en diepe dalen van het moderne leven zijn perfect
verwoord.
Leven aan de onderkant Theodore Dalrymple 2012-09-20 Een vernieuwende en confronterende visie op het
systeem dat de onderklasse instandhoudt. Leven aan de onderkant is het relaas van een psychiater over het
leven in de onderklasse en een felle aanklacht tegen de mentaliteit die mensen daarin gevangen houdt.
Dalrymple werkt in een gevangenis en een ziekenhuis in een grote achterstandswijk. Hij baseert zijn
analyse op de duizenden gesprekken die hij voerde met daders en slachtoffers van roof, drugsmisbruik,

facilities-managers-desk-reference-author-jane-m-wiggins-aug-201

mishandeling en andere vormen van geweld. Het resultaat is een indringend portret van een wereld waarin
relaties vluchtig en gewelddadig zijn, waarin vaders afwezig zijn, waarin zelfbeheersing en eigen
verantwoordelijkheid niet of nauwelijks een rol spelen. Volgens Dalrymple wordt de onderklasse vooral
instandgehouden door het waarderelativisme waarvan de westerse wereld sinds de jaren zestig van de
twintigste eeuw is doortrokken. Dat komt vooral tot uiting in het goedpraten van criminaliteit door die voor
te stellen als een onontkoombaar gevolg van armoede of discriminatie, maar ook in het verdacht maken van
prestatiedrang in het onderwijs. Aan de onderkant van de samenleving heeft dit geleid tot een
slachtoffercultuur, die verhindert dat mensen hun lot in eigen handen nemen, met alle kwalijke gevolgen
van dien.
Facilities Manager's Desk Reference Jane M. Wiggins 2020-12-18 A practical guide to the principle
services of facilities management, revised and updated The updated third edition of Facilities Manager's
Desk Reference is an invaluable resource covering all the principal facility management (FM) services. The
author—a noted facilities management expert—provides the information needed to ensure compliance to
current laws, to deliver opportunities to adopt new ways of using built environments, and to identify
creative ways to reduce operational occupancy costs, while maintaining appropriate and productive
working environment standards. The third edition is fully updated and written in an approachable and
concise format. It is comprehensive in scope, the author covering both hard and soft facilities management
issues. Since the first edition was published it has become a first point of reference for busy facilities
managers, saving them time by providing access to the information needed to ensure the safe, effective and
efficient running of any facilities function. This important book: Has been fully updated, reviewing the
essential data covering the principal FM services Is highly practical, ideal for the busy FM practitioner
Presents information on legal compliance issues, the development of strategic policies, tactical best
practices, and much more Is a time-saving resource that brings together essential, useful, and practical FM
information in one handy volume; Written for students and professional facilities managers, Facilities
Manager's Desk Reference is designed as a practical resource that offers FMs assistance in finding
solutions to the myriad demands of the job.
Wat een man is David Szalay 2016-11-08 Negen mannen. Allen in een verschillende levensfase, allen weg
van huis, en allen proberen ze – in de buitenwijken van Praag, naast een Belgische snelweg, in een
goedkoop Cypriotisch hotel – te begrijpen wat het betekent om te leven, in het hier en nu. Szalay trekt een
lijn van de lente van de jeugd tot de winter van de oude dag, en brengt in Wat een man is deze
verschillende levens samen om mannen te laten zien zoals ze zijn: lachwekkend en niet in staat zich goed
uit te drukken, shockerend en verachtelijk, levenslustig, meelijwekkend, hilarisch en vol oprecht verlangen.
Terwijl de jaren deze mannen achtervolgen, wordt de inzet verbijsterend hoog in dit doordringende portret
van eenentwintigste-eeuwse mannelijkheid.
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.
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