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Right here, we have countless ebook Financial Intelligence Karen Berman and collections to check out. We additionally pay for variant types and then type of the books to browse. The welcome book, fiction, history, novel, scientific research,
as well as various new sorts of books are readily manageable here.
As this Financial Intelligence Karen Berman, it ends occurring bodily one of the favored books Financial Intelligence Karen Berman collections that we have. This is why you remain in the best website to see the unbelievable book to have.
employees at leading organizations worldwide, the authors illuminate the basics of financial management and
Financial Intelligence from SmarterComics Karen Berman 2012-06-01 Want to know what accounting numbers really
measurement and provide hands-on activities for practicing what you are reading. You'll discover: · Why the
mean without flatlining your pulse? Ditch the dry numbers and allow the authors, through the story of Toms bike
assumptions behind financial data matter · What your company's income statement, balance sheet, and cash flow
shop, to give you easy-to-understand pointers on assets, liabilities, income statements and other finance and
statement reveal · How to use ratios to assess your company's financial health · How to calculate return on IT
accounting tools of the trade. Whether your business is a sole proprietorship or a 5000 employee corporation, these
investments · Ways to use financial information to support your company's business units and do your own job better ·
vividly illustrated financial concepts and tools will keep you in the black without making you see red.
How to instill financial intelligence throughout your team Authoritative and accessible, Financial Intelligence for IT
Antifragiel / druk 1 Nassim Nicholas Taleb 2013-05-04 Filosofische studie over de betekenis van toeval, onzekerheid,
Professionals empowers you to "talk numbers" confidently with your boss, colleagues, and direct reports -- and
risico en menselijk falen.
understand how the financials affect your part of the business.
Lean in Sheryl Sandberg 2013-03-12 Website van de Lean in-community Volg Lean in op Facebook Volg Lean in op
Financial Intelligence for IT Professionals Karen Berman 2008-04-15 As an IT manager, you're expected to make key
Twitter
decisions and recommend major investments. And that means understanding your decisions' financial impact on your
Big magic Elizabeth Gilbert 2015-10-07 In Big Magic moedigt Elizabeth Gilbert ons aan om onze verborgen talenten te
company. But if you're like many information technology practitioners, you may feel uncomfortable incorporating the
ontdekken. Balancerend tussen spiritualiteit en vrolijk pragmatisme laat ze zien hoe we onze idee n kunnen omarmen, nieuwe financials into your day-to-day work. Using the groundbreaking formula they introduced in their book Financial
uitdagingen het hoofd kunnen bieden en onze dagen kunnen vullen met meer passie en mindfulness. Op weg naar het leven
Intelligence: A Manager's Guide to Knowing What the Numbers Really Mean, Karen Berman and Joe Knight present the
waar je altijd van hebt gedroomd.
essentials of finance specifically for IT experts. Drawing on their work training tens of thousands of managers and
Financial Intelligence for HR Professionals Karen Berman 2008 As an HR manager, you're expected to use financial data employees at leading organizations worldwide, the authors illuminate the basics of financial management and
to make decisions, allocate resources, and budget expenses. But if you're like many human resource practitioners, you
measurement and provide hands-on activities for practicing what you are reading. You'll discover: · Why the
may feel uncertain or uncomfortable incorporating financial numbers into your day-to-day work. In Financial
assumptions behind financial data matter · What your company's income statement, balance sheet, and cash flow
Intelligence for HR Professionals, Karen Berman and Joe Knight tailor the groundbreaking work they introduced in their
statement reveal · How to use ratios to assess your company's financial health · How to calculate return on IT
book Financial Intelligence: A Manager's Guide to Knowing What the Numbers Really Mean to present the essentials of
investments · Ways to use financial information to support your company's business units and do your own job better ·
finance specifically for HR experts. Drawing on their work training tens of thousands of managers and employees at
How to instill financial intelligence throughout your team Authoritative and accessible, Financial Intelligence for IT
leading organizations worldwide, Berman and Knight provide you with a deep understanding of the basics of financial
Professionals empowers you to "talk numbers" confidently with your boss, colleagues, and direct reports -- and
management and measurement, along with hands-on activities to practice what you are reading. You'll discover: · Why
understand how the financials affect your part of the business.
the assumptions behind financial data matter · What your company's income statement, balance sheet, and cash flow
CIO 2006-01-15
statement really reveal · How to use ratios to assess your company's financial health · How to calculate return on
Ontdek je sterke punten Marcus Buckingham 2002 Adviezen om de eigen sterke punten te ontdekken, te ontplooien en te
investment · Ways to use financial information to support your business units and do your own job better · How to
benutten.
instill financial intelligence throughout your team Authoritative and accessible, this book empowers you to "talk
Financial Intelligence for Entrepreneurs Karen Berman 2008-10-07 Using the groundbreaking formula they introduced in
numbers" confidently with your boss, colleagues, and direct reports--and with the finance department.
their book Financial Intelligence: A Manager's Guide to Knowing What the Numbers Really Mean, Karen Berman and Joe
Finance Basics for Tough Times Harvard Business Press 2009 These days, everyone is talking about "the numbers," and
Knight present the essentials of finance specifically for entrepreneurial managers. Drawing on their work training tens of
more of us are being held accountable for them. But how many of us know what they really mean? This collection gives thousands of people at leading organizations worldwide, the authors provide a deep understanding of the basics of
you smart, succinct guidance on understanding the essentials of business finance.
financial management and measurement, along with hands-on activities to practice what you are reading. You'll
HBR Guide to Finance Basics for Managers Harvard Business Review 2012 Discusses financial basics, introduces the
discover: Why the assumptions behind financial data matter - What income statements, balance sheets, and cash flow
language of finances, and describes decision making with data.
statements really reveal - How to use ratios to assess your venture's financial health - How to calculate return
Drive Daniel Pink 2010-10-11 Vergeet alles wat je weet over hoe je mensen moet motiveren, het zit anders in elkaar dan
on your investments in your enterprise - Ways to use financial information to do your own job better - How to instill
je dacht. Het geheim van goed presteren, plezier en zin in je leven en werk is de intrinsieke motivatie. Dat is je diepe wens om je
financial intelligence throughout your team Authoritative and accessible, Financial Intelligence for Entrepreneurs
eigen leven te bepalen, nieuwe dingen te leren en te creeren en bij te dragen aan zinvolle zaken. Daniel Pink toont aan dat de
empowers you to "talk numbers" confidently with colleagues, partners, and employees-- and fully understand how to
geaccepteerde wijsheid over mensen motiveren niet strookt met hoe wij thuis en op het werk elke dag te werk gaan. De oude use financial data to make better decisions for your business.
manier van belonen en straffen werkt voor de meeste taken niet meer. Kijk maar naar de bonuscultuur bij bedrijven: een
High Finance: The Secrets Wall Street wil niet dat je het weet Logan C. Kane 2020-05-25 High Finance heeft duizenden
slecht middel voor een goed doel. Het gevolg van verkeerde beloning is dat we slechte kwaliteit leveren en uiteindelijk
mensen geholpen de tafel te draaien op Wall Street, niet alleen in de Verenigde Staten en Canada, maar ook in 17 andere
minder betrokken raken bij wat we doen. 'Een van de goeroes van morgen' Management Team Over Een compleet nieuw brein:
landen, zoals Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Zuid-Korea en China. Het hoofdthema van het boek is dat Wall Street
Dit boek is een wonder. Volstrekt origineel en diepgravend Tom Peters, auteur van Excellente ondernemingen Dit is een van particuliere beleggers verslaat door een reeks kleine voordelen, zoals commissies, vergoedingen, bied / laat-spreads en
die zeldzame boeken die een omslagpunt markeren, een boek dat je wilt lezen voordat iemand anders het leest Seth Godin,
margerente, net als het voordeel van het huis in het casino of sportsbook. U kunt identificeren waar deze randen zijn en ze
auteur van Purple Cow Daniel Pink schrijft over technologie en het zakenleven in onder meer The New York Times, Fast
vermijden. Door uw kosten te beheersen, hebt u een veel betere kans om een substanti le winst te behalen, of u nu voor de
Company en Wired. Hij schreef ook de succesvolle boeken Een compleet nieuw brein en De avonturen van Johnny Bunko: de
lange termijn handelt of investeert. Er zijn veel nee-zeggers die zullen zeggen dat het voor u onmogelijk is om geld te
eerste carrieregids in stripvorm. Daniel Pink is een prachtige combinatie van Seth Godin en Malcolm Gladwell
verdienen op de aandelenmarkt. Ze hebben het mis. Of u er nu voor kiest om uw kapitaal gestaag te laten groeien door
Finance for Nonfinancial Managers, Second Edition (Briefcase Books Series) Gene Siciliano 2014-08-26 AN
voorzichtige, goedkope investeringen of door winstgevende handel na winstgevende handel na te jagen, u bent in staat uw
INTRODUCTION TO FINANCIAL REPORTS--WITH NEW TACTICS FOR BUDGETING AND PINPOINTING KEY FINANCIAL
doelen te bereiken als u begrijpt hoe het systeem werkt. Er is geen tekort aan geld in deze wereld; het geld is gewoon niet
AREAS Financial decisions impact virtually every area of your company. As a manager, it's up to you to understand
gelijk verdeeld. Iemand komt in elk landhuis en penthouse over de hele wereld wonen, wat als jij het zou kunnen zijn? Slim
how and why. Finance for Nonfinancial Managers helps you understand the information in essential financial reports and beleggen en handelen kan u meer geld opleveren dan u ooit had gedroomd; sneller dan je dacht dat mogelijk was. 90
then shows you how to use that understanding to make informed, intelligent decisions. It provides a solid working
procent van de beleggers verliest geld of breekt alleen maar uit. Je verdient beter! De haaien op Wall Street hebben een
knowledge of: Basic Financial Reports--All about balance sheets, income statements, cash flow statements, and more
constante aanvoer van vis en dit boek is slechts een druppel in de oceaan. Omdat je aan het lezen bent, voeg je je bij de
Cost Accounting--Methods to assess which products or services are most profitable to your firm Operational
winnende partij. Leer hoe het spel werkt, wat de regels zijn, hoe je kunt winnen. Binnen: Voorbeelden van winnende aandelen
Planning and Budgeting--Ways to use financial knowledge to strengthen your company Briefcase Books, written
en optiehandel die de auteur heeft gemaakt en hoe u deze kunt repliceren. Waarom commissies en vergoedingen het grootste
specifically for today's busy manager, feature eye-catching icons, checklists, and sidebars to guide managers step-byobstakel vormen voor de meeste beleggers en handelaren, en hoe u deze drastisch kunt verminderen, ongeacht uw
step through everyday workplace situations. Look for these innovative design features to help you navigate through
handelsstijl. Een e
each page: Key Terms: Clear defi nitions of key terms and concepts Smart Managing: Tactics and strategies for managing
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change Tricks of the Trade: Tips for executing the tactics in the book Mistake Proofing: Practical advice for minimizing
Lessons from the Great Recession James Barrood 2012-05-10 The Great Recession was a brutal period for small
the possibility of error Caution: Warning signs for when things are about to go wrong For Example: Examples of
business owners. But they are a pretty resilient bunch, and they've learned plenty of lessons: not just about how to
successful change-management tactics Tools: Specific planning procedures, tactics, and hands-on techniques
survive, but also about how to position themselves to thrive. This book is a compilation of the most valuable
Financial Intelligence for Entrepreneurs Karen Berman 2008 "In this essential guide, Karen Berman and Joe Knight
lessons and insights written by an extraordinary group of experts: people who are completely locked in to the
customize the approaches and insights from their acclaimed book Financial Intelligence specifically for entrepreneurs.
challenges real small businesses and entrepreneurs face. They include:- Business planning, by Tim Berry, founder of Palo
The authors not only demystify common financial terms and tools, they also show how you can use this knowledge to Alto Software and a foremost expert on writing effective business plans· Reducing costs and negotiating debts, by
gauge your company's performance and make better decisions."--Back cover.
Jerry Silberman, Founder and CEO of Corporate Turnaround and co-author of The Small Business Survival Book ·
De 5 frustraties van teamwork Patrick Lencioni 2012-06-19 In De vijf frustraties van teamwork legt Patrick Lencioni
Financing small businesses, by Joe Knight and Karen Berman, Founders of the Business Literacy Institute and authors of
de kern van samenwerking in teams bloot. Dat doet hij aan de hand van deze parabel, waarin Catherine Petersen als ceo
Financial Intelligence for Entrepreneurs· Using outside contractors, consultants, and virtual assistants, by
een team moet leiden dat onderling zo in conflict is geraakt dat het de hele organisatie negatief be nvloedt. Gaandeweg nationally-known small business finance expert Barbara Weltman· Innovating more profitably, by Steve Wunker, top
openbaren zich vijf grote frustraties waarmee teamleden worstelen, frustraties die de samenwerking saboteren: gebrek
innovation consultant and author of Capturing New Markets: How Smart Companies Create Opportunities, and James
aan betrokkenheid, afschuiven van verantwoordelijkheid en niet-resultaatgericht werken. Lencioni laat middels dit
Barrood, head of on of the top entrepreneurship centers in the nation, the Rothman Institute of Entrepreneurship at
verhaal zien hoe deze hindernissen ontstaan en hoe je ze achter je kunt laten. Vervolgens werkt hij het onderliggende model Fairleigh Dickinson University· Using technology for competitive advantage, by Heather Clancy, an award-winning
uit. Een boek met een krachtige boodschap voor iedereen die in of met teams werkt.
business journalist and contributor to SmartPlanet· Leveraging social media, by Brian Moran, one of the nation's top
Financial Intelligence, Revised Edition Karen Berman 2013-02-19 Explains what business numbers mean and why they
small business leaders· Coping with regulations, by Karen Kerrigan, President of the Small Business & Entrepreneurship
matter, and addresses issues that have become more important in recent years, including questions about the financial
Council· Mergers and acquisitions, by Andrew Sherman, partner at the Jones/Day law firm, and author of Grow
crisis and accounting literacy.
Fast/Grow Right and 16 other books· Plus an epilogue by Rieva Lesonsky, nationally known speaker and authority on
American Book Publishing Record 2005
entrepreneurship and CEO of GrowBiz Media.
Presence Amy Cuddy 2016-02-25 'Verplicht leesvoer voor iedereen die het allerbeste uit zichzelf wil halen.' — Kim
Harvard Business Review Guides Ultimate Boxed Set (16 Books) Harvard Business Review 2019-02-26 The perfect
Hubbard, auteur van People Heb je dat wel eens – dat je na een zenuwslopende uitdaging meteen verlangt naar een
gift for aspiring leaders: 16 volumes of HBR Guide. This 16-volume, specially priced boxed set makes a perfect gift for
herkansing? Misschien na een sollicitatiegesprek, een optreden of een lastige presentatie? Juist op momenten die
aspiring leaders looking for trusted advice on such diverse topics as data analytics, negotiating, business writing, and
authenticiteit en kracht van je vragen, kun je je onecht en krachteloos voelen. En kun je daarna jezelf allerlei verwijten
coaching. This set includes Persuasive Presentations, Better Business Writing, Finance Basics, Data Analytics, Building
maken en er nog jarenlang met spijt op terugkijken. Amy Cuddy heeft miljoenen kijkers in vervoering gebracht met haar TEDYour Business Case, Making Every Meeting Matter, Project Management, Emotional Intelligence, Getting the Right Work
talk over ‘power poses’. Nu geeft ze ons de intrigerende wetenschappelijke feiten. Ze leert ons eenvoudige technieken die ons
Done, Negotiating, Leading Teams, Coaching Employees, Performance Management, Delivering Effective Feedback, Dealing
helpen om los te komen van angst op spannende momenten en het beste uit onszelf te halen. Presence kenmerkt zich door een
with Conflict, and Managing Up and Across. Arm yourself with the advice you need to succeed on the job, from the
stevige wetenschappelijke onderbouwing die op een toegankelijke manier wordt gebracht door een gepassioneerde auteur.
most trusted brand in business. Packed with how-to essentials from leading experts, the HBR Guides provide smart
Het boek staat vol persoonlijke verhalen van mensen die ooit in de greep waren van angst maar dankzij de adviezen van
answers to your most pressing work challenges Also available as an ebook set.
Cuddy tijdens spannende momenten (weer) een beroep kunnen doen op hun persoonlijke kracht. Amy Cuddy liep op 19-jarige
De plakfactor Chip Heath 2015-03-10 Waarom zijn broodjeaapverhalen zo hardnekkig en vergeten we alledaagse
leeftijd ernstig hoofdletsel op. Medici betwijfelden of ze ooit haar mentale capaciteit terug zou krijgen en haar opleiding
waarheden zo gemakkelijk? Hoe maakt een krant een kop die ervoor zorgt dat we door willen lezen? En waarom onthouden
af zou kunnen maken. Inmiddels is zij sociaal psycholoog, professor en onderzoeker op Harvard Business School. Zij
we complexe verhalen wel, maar complexe feiten niet? Waarom floreren sommige idee n van meet af aan, terwijl andere
imponeerde in 2012 kijkers over de hele wereld met haar ted-talk over ‘power poses’, die nog steeds in de top-drie van
razendsnel ter ziele gaan? En hoe verbeter je de kansen van waardevolle idee n? In De plakfactor leggen Chip en Dan Heath
meest bekeken ted-talks aller tijden staat. 'Cuddy legt een hartverwarmende bescheidenheid aan de dag. Haar eigen
uit hoe je de kleefkracht van idee n kunt versterken. Deze onmisbare gids laat zien dat ‘sticky’ idee n hun kracht ontlenen
"presence" – haar hartsverlangen om de onzekeren en twijfelaars onder ons te helpen in dit tijdperk van angst – is
aan zes belangrijke eigenschappen, die ook jij kunt leren beheersen. Dit boek gaat over een van de belangrijkste aspecten van
voelbaar op iedere bladzijde. Presence is concreet n inspirerend, eenvoudig n ambitieus. Maar boven alles: heel krachtig.' menselijk gedrag en zal de manier waarop je idee n overbrengt ingrijpend veranderen. De plakfactor is provocerend,
— New York Times 'Amy Cuddy maakt de wereld moediger met haar boek. Moed is op een goede manier besmettelijk en
onthullend en vaak verrassend grappig. Het onthult de cruciale principes van succesvolle idee n en de strategie n om je
presentie zet aan tot presentie. Ze wisselt wetenschap, praktijkvoorbeelden en individuele verhalen af om duidelijk te
eigen boodschap meer kleefkracht te geven.
maken hoe we in uitdagende situaties ons moedigste, meest authentieke zelf kunnen aanspreken en anderen kunnen uitnodigen
Build a Successful Business: The Entrepreneurship Collection (10 Items) Joe Knight 2016-09-20 Learn what it takes
om hetzelfde te doen. Dit boek is een game-changer!' — Brene Brown
to build a great business with this digital collection curated by Harvard Business Review; it contains everything you
Unf*ck je financi nMelissa Browne 2018-11-28 Laten we eerlijk zijn: het in orde maken van financi n is voor (bijna)
need to know about entrepreneurship, from leadership traits and a willingness to fail to financial intelligence and tips
niemand een favoriete bezigheid. Het is niet leuk, en we lopen rond met verknipte idee n over geld die een goede financi le
for building a business case. Includes Financial Intelligence for Entrepreneurs; Fail Better; Heart, Smarts Guts, and
basis in de weg staan. Melissa Browne daagt je uit en geeft praktische tips om je manier van denken over geld n je
Luck; Entrepreneur’s Toolkit; HBR on Entrepreneurship; HBR Guide to Building Your Business Case; HBR Guide to
banksaldo ten goede te veranderen. Unf*ck je financi n helpt een financieel vangnet te cre ren zodat je uiteindelijk
Negotiating; How I Did It; and the Harvard Business Review articles “Five Stages of Small Business Growth,” and “Why
financieel gezond kunt worden. Browne geeft heldere, duidelijke adviezen en vertelt hoe je slimme spaarrekeningen opent, de
Entrepreneurs Don’t Scale.”
juiste investeringen doet en waarom budgetteren onverstandig is. Dit begint bij jezelf: je gedrag onder ogen zien, kijken naar
De beslissende voorsprong Patrick Lencioni 2013-07-19 Wie zoekt naar manieren om de concurrentie voor te blijven,
wat jij belangrijk vindt, ontdekken waarom budgetteren onverstandig is, een bewuste consument worden, meer te weten
komt al snel op het terrein van marketing, innovatie of strategie. Je wilt in feite slimmer zijn dan de rest. Maar ook de
komen over aandelen, huizenbezit, 'seksueel overdraagbare schulden' en leren hoe je je financi le zaken nu cht goed regelt. concurrentie volgt de ontwikkelingen op de voet, zodat je je behaalde voorsprong vaak al snel weer kwijt bent. Patrick
De Formule Albert-Laszlo Barabasi 2018-11-15 In ‘De formule’ doet hoogleraar Albert-L szl Barab si zijn
Lencioni laat in dit toegankelijke maar diepgravende boek zien dat er een wereld te winnen is door niet slimmer maar
baanbrekend onderzoek naar de principes achter succes uit de doeken. We hebben geleerd dat hard werken en je talenten
gezonder te worden: wie politieke spelletjes, gebrekkige communicatie en slecht leiderschap weet uit te wieden, kan alle
benutten de sleutels tot succes zijn. Hoewel ons harde werk in de praktijk vaak onvoldoende erkenning of andere vormen
aanwezige ervaring, kennis en energie in zijn bedrijf maximaal inzetten. Een gezonde organisatie weet management, werkvloer
van beloning oplevert, blijven we resoluut volharden in deze aanpak – we kennen immers geen andere. Barab si laat zien
en cultuur tot
n geheel te smeden en dat is de enige manier om duurzaam concurrentievoordeel te behalen. Aan de hand
waarom dit niet werkt en wat succes werkelijk is, namelijk een netwerkeffect gebaseerd op de perceptie en waardering van
van voorbeelden en tips uit zijn eigen praktijk laat Lencioni zien hoe uw organisatie gezond kan worden. Zo krijgt ook u de
de mensen om je heen. Respect en waardering blijken cruciaal te zijn voor de erkenning van jouw werk en voor je succes.
beslissende voorsprong.
Plat gezegd: je bent pas succesvol als genoeg mensen tegen elkaar z ggen dat jij succesvol bent. Met behulp van big data Financial Planning, Budgeting, and Forecasting: Financial Intelligence Collection (7 Books) Harvard Business Review
en vele casestudy’s formuleerde Barab si principes die bepalen wie nu werkelijk vooruitkomt in de wereld en wie niet. In ‘De 2015-11-10 Don’t let your fear of finance get in the way of your success. This digital collection, curated by
formule’ worden ze uitgelegd en beargumenteerd en leer je hoe je ze kunt gebruiken in je eigen leven.
Harvard Business Review, brings together everything a manager needs to know about financial intelligence. It includes
Financial Intelligence for IT Professionals Karen Berman 2008-04-07 As an IT manager, you're expected to make key
Financial Intelligence, called a “must-read” for decision makers without expertise in finance; A Concise Guide to
decisions and recommend major investments. And that means understanding your decisions' financial impact on your
Macroeconomics, which covers the essentials of macroeconomics and examines the core ideas of output, money, and
company. But if you're like many information technology practitioners, you may feel uncomfortable incorporating the
expectations; Essentials of Finance and Budgeting, which explains everything HR professionals need to know to make
financials into your day-to-day work. Using the groundbreaking formula they introduced in their book Financial
wise financial decisions; Ahead of the Curve, Joseph H. Ellis’s forecasting method to help managers and investors
Intelligence: A Manager's Guide to Knowing What the Numbers Really Mean, Karen Berman and Joe Knight present the
understand and predict the economic cycles that control their businesses and financial fates; Beyond Budgeting; which
essentials of finance specifically for IT experts. Drawing on their work training tens of thousands of managers and
offers a coherent management model that overcomes the limitations of traditional budgeting; Preparing a Budget,
financial-intelligence-karen-berman
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packed with handy tools, self-tests, and real life examples to help you hone critical skills; and HBR Guide to Finance
Basics for Managers, which will give you the tools and confidence you need to master the fundamentals of finance.
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 inspiratie voor hen die klaarstaan om ze te verslaan’.
Scaling up Verne Harnish 2015-10-21 Succesauteur en consultant Verne Harnish beantwoordt de belangrijkste vragen
over groei voor jouw bedrijf. Met inzichten die toepasbaar zijn bij elke groeifase. Verne Harnish biedt met ‘Scaling up’ een
beproefd recept waarmee je groei initieert en begeleidt. Hij beantwoordt hierin vragen als: hoe kan ik mijn organisatie laten
groeien dit jaar? En daarna? Hoe richt ik mijn organisatie in voor duurzame en constante groei? Hoe maak ik een helder
strategisch n operationeel plan voor mijn mensen? Hoe haal ik meer uit mijzelf en mijn team? ‘Scaling up’ is een praktische,
gedegen methode om een langetermijnstrategie op te zetten en die vervolgens terug te brengen tot wat de organisatie het
komend kwartaal moet doen. De methode is een combinatie van effectiviteit (met de juiste mensen de goede dingen doen) en
effici ntie (de dingen goed doen). Naast een gezonde basis voor groei biedt dit boek ook een eenvoudig model om de groei
inzichtelijk te maken en te bewaken. Je beperkt je tot vier beslissingsvelden: mensen, strategie, uitvoering en cashflow. Zo
kost een effectieve uitvoering minder dan vijf uur per week! Met dit werkboek houd je de vinger aan de pols van de
bedrijfsgroei.
CIO. 2006 A resource for information executives, the online version of CIO offers executive programs, research
centers, general discussion forums, online information technology links, and reports on information technology issues.
Financial intelligence Karen Berman 2021 On financial statements and cash management.
Darwins gevaarlijke idee Daniel Clement Dennett 2001 Filosofische benadering van de geschiedenis van de evolutietheorie.
Het pijnstillerimperium Patrick Radden Keefe 2021-09-21 'Een non-fictie-tegenhanger van de Great American Novel.' ·····
NRC De naam Sackler prijkt groots op de muren van het Louvre, het Metropolitan Museum of Art, Oxford en Harvard
University. De familie staat bekend om de omvangrijke donaties aan kunst en wetenschap. De bron van het familiefortuin
was jarenlang onbekend, totdat uitkwam dat de Sacklers miljarden verdienden aan het produceren en op de markt brengen
van de pijnstiller OxyContine. Dit verslavende medicijn was de aanjager van de wereldwijde opiatencrisis die
honderdduizenden mensen fataal werd. In dit literaire meesterwerk onthult Patrick Radden Keefe de schokkende waarheid
die schuilgaat achter een van de rijkste en meest gesloten families ter wereld. Het pijnstillerimperium is het verhaal van de
opkomst en de val van een Amerikaanse dynastie, en een aanklacht tegen de hebzucht van de superrijken in de
eenentwintigste eeuw. 'Als er een non-fictie-tegenhanger zou bestaan van de Great American Novel dan zou dit boek daar
een geslaagd voorbeeld van zijn. [...] een knap staaltje onderzoeksjournalistiek.' in NRC Handelsblad 'Dit boek zal je bloed

doen koken [...] Een vernietigend portret van een familie die door hebzucht gedreven wordt en die weigert ook maar een
greintje verantwoordelijkheid te nemen voor wat zij teweeg heeft gebracht.' John Carreyrou, auteur van Bad Blood, in
The New York Times
Financial Intelligence for Beginners, Entrepreneurs: Learn Cashflow, Money Management Skills, Covid-19, Startup Guide
Julia Patel 2020-07-20 Do you struggle to understand numbers? Can't balance a checkbook? Return on investments
ROI got you lost? Then this is the right book! Financial Intelligence This book is not packed with new information, No,
but it is all you need to know when it comes to: Leadership in business Self-discipline, mindset and mental toughness How
to not be a procrastinator Management in business Time management Understanding income statements Balance sheet,
BEP, revenue, margin And much much more! This book is a must have, doesn't matter if you are advanced or a beginner, the
format is easy to follow and step by step. If you enjoyed authors Damon Zahariades, and Karen Berman, then you are
sure to love this book! Get it now! Buy the paperback and the eBook is FREE!
The 100 Best Business Books of All Time Jack Covert 2016-08-02 Thousands of business books are published every
year— Here are the best of the best After years of reading, evaluating, and selling business books, Jack Covert and
Todd Sattersten are among the most respected experts on the category. Now they have chosen and reviewed the one
hundred best business titles of all time—the ones that deliver the biggest payoff for today’s busy readers. The 100
Best Business Books of All Time puts each book in context so that readers can quickly find solutions to the problems
they face, such as how best to spend The First 90 Days in a new job or how to take their company from Good to Great.
Many of the choices are surprising—you’ll find reviews of Moneyball and Orbiting the Giant Hairball, but not Jack
Welch’s memoir. At the end of each review, Jack and Todd direct readers to other books both inside and outside The 100
Best. And sprinkled throughout are sidebars taking the reader beyond business books, suggesting movies, novels, and
even children’s books that offer equally relevant insights. This guide will appeal to anyone, from entry-level to CEO,
who wants to cut through the clutter and discover the brilliant books that are truly worth their investment of time
and money.
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 ge mplementeerd 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.
Choice 2007
2006
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