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Vooruitgang Johan Norberg 2016-12-06 Vooruitgang is een oproep tot hernieuwde hoop in weerwil van het doemdenken van politici en media. We worden elke dag geteisterd door het
nieuws over hoe erg het met de wereld gesteld is - die lijkt op de rand van de afgrond te balanceren, en toch: we hebben meer vooruitgang geboekt in de afgelopen 100 jaar dan in de
eerste 100.000, de afgelopen 25 jaar hebben elke dag 285.000 meer mensen toegang gekregen tot veilig water en in de afgelopen 50 jaar is de armoede in de wereld meer afgenomen dan
in de voorgaande 500 jaar. Met welke maat je wat ook maar meet, nagenoeg alles staat er opmerkelijk beter voor dan sinds mensenheugenis ooit het geval is geweest. Op basis van
onbetwistbare feiten schetst Johan Norberg nuchter en aanstekelijk hoever we zijn gekomen in het aanpakken van de problemen waarvoor onze soort zich geplaatst ziet. We weten zelfs
wat er nodig is om de vooruitgang voort te zetten. Contra-intuïtief, spectaculair, een hart onder de riem stekend. 'Een opbeurend boek. Met de combinatie van fascinerende verhalen en
frappante feiten zal Vooruitgang uw begrip veranderen van wat we al achter ons hebben en van wat we nog zouden kunnen bereiken.' Steven Pinker 'Johan Norberg vertelt het verhaal van
de nog grotendeels onbekende realiteit dat de mensheid nu gezonder, gelukkiger, schoner, slimmer, vrijer en vreedzamer is dan ooit tevoren. In dit voortreffelijke boek legt hij ook uit hoe
dat komt.' Matt Ridley 'Norberg doet op onderhoudende wijze uit de doeken wat elke deskundige weet maar wat de meeste nieuwslezers moeilijk zullen kunnen geloven: de wereld wordt
steeds rijker, gezonder, vrijer en vreedzamer.' The Observer
De wegen van het hart Catherine Cookson 2015-06-22 Joseph Rooney Smith is een eenvoudige, verlegen man die zijn brood verdient op de vuilniswagen. Hij heeft een duidelijk doel: een
warm, comfortabel thuis. Maar zijn leven delen met een vrouw, dat durft hij niet aan. Diep in zijn hart is hij een romanticus, maar hij sterft nog liever dan dat te tonen. De leuke vrouwen die
in hem geïnteresseerd zijn, en dat zijn er genoeg, ontwijkt hij zo veel hij kan. Toch komt er op een dag verandering in Rooneys vrijgezellenbestaan als hij Nellie ontmoet. Zij lijkt net zo
verlegen en teruggetrokken als hijzelf. Maar wanneer ze, geheel in tegenspraak met haar karakter, haar hart bij hem uitstort, brengt ze de zachtaardige Rooney in verwarring en maakt ze
gevoelens bij hem los waarvan hij niet wist dat hij ze had.
Het zelf en de anderen Ronald David Laing 1978 De auteur, een vooraanstaand vertegenwoordiger van de anti-psychiatrie, beschrijft de interpersoonlijke ervaring en interpersoonlijke
actie, hoe de mens zichzelf ervaart en hoe de ander daarop reageert
De verkeerde bruid Stephanie Laurens 2012-08-01 Gyles Rawlings, de vijfde graaf van Chillingworth, heeft besloten te trouwen met een echte lady die hem veel zonen zal schenken,
gehoorzaam is, en een oogje dichtknijpt als hij zijn maitresse bezoekt. Francesca lijkt hem een geschikte keuze, ook al heeft hij haar nog nooit ontmoet. Voor het altaar ontdekt Gyles tot zijn
stomme verbazing dat hij de verkeerde bruid te pakken heeft. Francesca blijkt allesbehalve gedwee.
Ebook: Crafting and Executing Strategy Alex Janes 2017-02-16 This new edition of Craftingand Executing Strategy continues to provide a valuable resource forEuropean readers while
embracing new and updated core concepts and key theoriesin strategy. Throughout the text you will find a range of examples thatillustrate how strategy works in the real world and
encourage the practicalapplication of learning. Complementing the chapters is a section of new casesproviding in-depth analysis of the challenges of strategic management at arange of
companies. This edition includes: • A new 6Ds framework, allowing readers to structure theirapproach to strategic management around the fundamental elements of thestrategy process
(Diagnosis, Direction, Decisions and Delivery) and the contextwithin which that process is managed (Dynamism and Disorder). • Opening cases that begin each chapter and feature reallifebusiness scenarios from companies such as Tinder, Ikea and Victorinox,introducing strategic concepts and theories. • Illustration Capsules, which have been updated to
illustratecontemporary business concerns and demonstrate how companies have reactedstrategically, increasing understanding of successful strategies. Companiesfeatured include
Burberry, TOMS, Aldi, Novo Nordisk and more. • Key Debates that stimulate classroom discussion and encouragecritical analysis. • Emerging Themes that present contemporary
strategicopportunities and issues such as ripple intelligence and technology and neworganizational structures. • A Different View encouraging readers to appreciate differingviewpoints on
strategic concepts and theories. • End of chapter cases that capture each chapter s main theoriesthrough engaging cases on companies such as Adidas and Nike, Lego and Uber. • New
recommended reading at the end of each chapter which help tofurther knowledge, including classic texts and advanced reading, and authornotes providing context Connect is McGraw-Hill
Education s learning and teachingenvironment that improves student performance and outcomes while promotingengagement and comprehension of content. New for this edition are
interview-style videos, featuring authorAlex Janes in discussion with business leaders, exploring how organizationalstrategy has developed within companies as diverse as Jeep, Levi
Strauss, NovoNordisk and a prestigious oil and gas company. The videos are provided infull-length or in segments, with questions aimed at encouraging classroomdiscussion or self-testing.
This new edition is available with SmartBook, McGraw-HillEducation s adaptive, digital tool that tests students knowledge of key conceptsand pinpoints the topics on which they need to
focus study time. Crafting and Executing Strategy is also available with both TheBusiness Strategy Game and GLO-BUS ‒ the world sleading business strategy simulations.
Kennis delen in de praktijk 2000
Zakelijke etiquette voor dummies Sue Fox 2011
Blijf bij me Ayobami Adebayo 2018-09-04 Er zijn dingen die zelfs de liefde niet kan doen. Als de last te zwaar is en te lang aanhoudt, krijgt zelfs de liefde barsten, scheuren, tot zehij bijna
breekt en dat soms ook doet. Maar zelfs als zehij in duizend stukjes aan je voeten ligt, wil dat nog niet zeggen dat het niet langer liefde is. br? Yejide hoopt op een wonder, op een kind. Dat
is het enige wat haar echtgenoot en schoonmoeder willen en ze heeft alles al geprobeerd: zware pelgrimstochten, medische afspraken, dansen met profeten en vurige gebeden. Als haar
schoonfamilie aandringt op een echtgenote erbij, knapt er iets in Yejide. Hoe moet haar huwelijk standhouden onder deze druk? Ze raakt uiteindelijk zwanger, maar tegen een veel hogere
prijs dan ze ooit had gedacht.br
Parijs na de bevrijding Antony Beevor 2011-04-13 Eind augustus 1944 werd Parijs bevrijd. De bevrijding werd groots gevierd, maar ook gemarkeerd door de verschrikkingen van de
oorlog en het trauma van de zuiveringen. In de jaren na de oorlog werd Parijs het diplomatieke strijdtoneel voor de beginfase van de Koude Oorlog. Tegen deze explosieve politieke
achtergrond tonen Antony Beevor en Artemis Cooper de vele aspecten van het naoorloge Parijse leven: de velen die berecht werden zonder eerlijk proces, de handelaren op de zwarte
markt die rijk werden ten koste van de bevolking die honger leed, en de intellectuelen en kunstenaars - onder wie Hemingway, Beckett, Camus, Sartre, De Beauvoir, Cocteau en Picasso - die
met nieuwe ideeën en enorme vitaliteit een bijdrage leverden aan deze uitzonderlijke tijd. Parijs na de bevrijding is een briljante mix van sociale, politieke en culturele geschiedenis en
schetst een levendig en fascinerend portret van de lichtstad in de onzekere jaren na de TweedeWereldoorlog.,
Champagne in Chateau Marmont Lauren Weisberger 2011-10-26 Brooke en Julian hebben het prima samen in New York. Zij heeft twee banen, waarvan ze kunnen rondkomen en hij
timmert aan de weg als muzikant. Maar als Julian na een tv-optreden door een groot platenlabel wordt benaderd neemt hun leven een radicale wending. Al snel bevinden ze zich in een
compleet nieuwe wereld: dinertjes in de duurste restaurants, te gast bij de meest exclusieve feesten, op en neer reizen naar de hipste clubs van LA en overnachtingen in het ultieme
celebrity-hotel Chateau Marmont. Maar Julians roem leidt er ook toe dat zij slachtoffer worden van meedogenloze paparazzi. Is hun relatie sterk genoeg om alle bizarre roddels en
bemoeienissen te overleven? Brooke wordt gedwongen om te kiezen: vluchten of vechten...
Getto in het centrum van de wereld Gordon Mathews 2012-09-13 De geglobaliseerde wereld in één gebouw Bordelen, internetcafés,winkels met goederen van dubieuze herkomst, halal
eettentjes, een pornozaak, geldwisselkantoortjes, een islamitische boekhandel. In het hart van het toeristendistrict van Hongkong staat een vervallen gebouw van zeventien
verdiepingen.Het wordt bevolkt door een bont gezelschap van kleine handelaren, arbeiders, asielzoekers, verslaafden en backpackers.Het is misschien wel de meest geglobaliseerde plek ter
wereld.Het complex, dat in schril contrast staat met de glimmende hoofdkantoren van de internationale bedrijven, laat heel concreet zien wat globalisering betekent in het leven van
gewone mensen. In de openhartige en boeiende (levens)verhalen legt de auteur de ingewikkelde relaties bloot tussen de bewoners van Chungking Mansions en het internationale verkeer
van goederen, geld en ideeën. Getto in het centrum van de wereld is het even informatieve als onderhoudende verhaal van het leven van mensen in de lagere regionen van het internationale
kapitalisme. Gordon Mathews is hoogleraar antropologie aan The Chinese University of Hong Kong. Hij schreef diverse boeken over globalisering en Azië.
Fatale zuiverheid Ruth Scurr 2006 Levensbeschrijving van de Franse advocaat en revolutionair (1758-1794), een van de leidende politici tijdens de Terreur (1793-1794).
Defining Moments Joseph L. Badaracco Jr. 2016-09-06 When Business and Personal Values Collide "Defining moments occur when managers face business decisions that trigger
conflicts with their personal values. These moments test a person s commitment to those values and ultimately shape their character. But these are also the decisions that can make or
break a career. Is there a thoughtful, yet pragmatic, way to make the right choice? Bestselling author Joseph Badaracco shows how to approach these dilemmas using three case examples
that, when taken together, represent the escalating responsibilities and personal tests managers face as they advance in their careers. The first story presents a young manager whose
choice will affect him only as an individual; the second, a department head whose decision will influence his organization; the third, a corporate executive whose actions will have much
larger, societal ramifications. To guide the decision-making process, the book draws on the insights of four philosophers--Aristotle, Machiavelli, Nietzsche, and James--who offer distinctly

practical, rather than theoretical, advice.Defining Moments is the ultimate manager s guide for resolving issues of conflicting responsibility in practical ways.
Hoeve Sofie Gerda van Wageningen 2015-02-11 Hoeve Sofie, het eerste deel van een historische trilogie van Gerda van Wageningen. Ze is niet verdrietig, weet Nele Los diep in haar hart,
als ze onverwacht weduwe wordt. Haar huwelijk is zwaar geweest. Ze wil voortaan leven voor haar twee kinderen en Hoeve Sofie voortzetten tot haar zoon oud genoeg is om de opvolger te
worden van zijn vader. Haar schoonmoeder heeft echter heel andere plannen met de vlasteelthoeve. Gerda van Wageningen is een van de bekendste familie- en streekromanauteurs van
Nederland. Ze heeft al meer dan honderd romans op haar naam staan. Hoeve Sofie is het eerste deel van een trilogie over de vlasteelt in de Hoeksche Waard.
Kaizen in business Robert Maurer 2013-11-06 De principes uit de bestseller De kunst van Kaizen toegespitst op de werkvloer. Elk doel kan gehaald worden als je er met kleine stappen
consistent naar toe werkt. Bijvoorbeeld: verlaag kosten door kleine beloningen uit te loven; haal het beste uit mensen door kleine veranderingen te vragen; verbeter sfeer en productiviteit
door vijf minuten per dag te investeren. Kortom: realiseer grote ideeën in kleine maar effectieve stappen.
Kopgeld Ad van Liempt 2009-10-31 Begin maart 1943, wanneer de jodendeportaties in Nederland enige stagnatie vertonen, besluit de Duitse bezetter het premiewapen in te zetten. Een
groep van dertig, later vijftig, Nederlandse collaborateurs wordt vrijgesteld voor de betaalde jodenjacht. De leden van de Colonne Henneicke, zo genoemd naar de leider ervan, krijgen zeven
gulden vijftig per ingeleverde jood. Op deze manier hebben de Nederlandse jagers tussen de 8000 en 9000 slachtoffers opgespoord van wie de meesten via de Hollandse Schouwburg en
kamp Westerbork in de vernietigingskampen terecht kwamen. Kopgeld van Ad van Liempt is een verbijsterend en adembenemend boek, vol onbekende feiten en huiveringwekkende
details. Het schetst een beklemmende wereld: gewone Nederlandse mannen, maatschappelijk mislukt, bleken bereid uit zucht naar macht en welstand hun joodse landgenoten uit te leveren
aan de Duitsers. Even nuchter als genadeloos reisden ze door het land en arresteerden mannen en vrouwen, en kinderen van twee, drie jaar oud. De wellicht zwartste bladzijde uit onze
geschiedenis wordt door Ad van Liempt tastbaar dichtbij gebracht.
De zoon van Kazan James Oliver Curwood 1918
Tot overmaat van geluk Jos van Manen - Pieters 2012-11-27 Jos van Manen Pieters, een van de populairste auteurs van Nederland, schreef de klassieke, ontroerende Rosemarie-trilogie,
over de belevenissen van de jonge Rosemarie en haar familie, tijdens een woelige periode in hun leven. Na de Tuinfluiter-trilogie is dit Jos van Manen Pieters' meest geliefde boek.
Rosemarie heeft geen gemakkelijke jeugd gehad, als gevolg van een lichte lichamelijke handicap. De liefde die zij opvat voor Menno Colenbrander betekent een ommekeer ten goede.
Achter zijn schijnbare zorgeloosheid gaat een grote innerlijke kracht schuil, waardoor hij in staat is Rosemarie door een zware crisis heen te slepen. Met Menno leert zij het geluk kennen,
dat zij nooit meer zal verliezen. De Rosemarie-trilogie bestaat uit de boeken: - 'Rosemarie' - 'Dat lieve, gevaarlijke leven' - 'Tot overmaat van geluk'
Questions of Character Joseph Badaracco 2006 Through rich analysis of the main characters in "The Death of a Salesman, The Secret Sharer, The Last Tycoon," and other stories,
Badaracco addresses complex issues leaders face, such as the soundness of their vision, their readiness to take on responsibility, the depth of their compassion, and their ability to manage
success.
Terugkeer naar Eden Rosalind Miles 2000 Een rijke vrouw meent na twee mislukte huwelijken eindelijk het grote geluk gevonden te hebben.
Het weekend van zeven dagen Ricardo Semler 2015-03-26 De meesten van ons zijn er goed in om lange dagen te werken. Maar we zijn er minder goed in een keer op maandagmiddag
naar de film gaan. Ricardo Semler is daar wél goed in. In Het weekend van zeven dagen laat Semler zien hoe hij Semco, een klein familiebedrijf, wist om te bouwen tot een bedrijf met
veertigmaal de oorspronkelijke omzet ‒ terwijl hij tijdens kantooruren genoot van een goede film of met zijn zoon de eendjes ging voeren. Semler laat zien dat het veel eenvoudiger is dan
het lijkt om een goede balans te vinden tussen werk en vrije tijd. Het natuurlijke resultaat is een weekend van zeven dagen.
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 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.
Slapende reuzen Sylvain Neuvel 2017-06-01 De vertaalrechten van Slapende reuzen werden internationaal overgenomen en de filmrechten zijn verkocht aan Sony, waar het scenario
geschreven wordt door David Koepp, scenarioschrijver van o.a. Jurassic Park, Mission: Impossible en Spider-Man. Slapende reuzen is het debuut van Sylvain Neuvel en het eerste deel in een
tweeluik. Deel 2, Ontwakende Goden, verschijnt november 2017. Hoeveel mensenlevens is wetenschappelijke vooruitgang waard? Als Rose Franklin op haar nieuwe fietsje vlak bij haar
huis in Deadwood, South Dakota rijdt, valt ze plotseling in een enorm gat in de aarde. Ze komt bij op de bodem van een nagenoeg perfect vierkante kuil, waarvan de muren vol staan met
ingewikkelde graveringen die licht geven en lijken te pulseren. Maar de brandweermannen die haar komen redden, staren naar een nog vreemder schouwspel: een klein, geschrokken
meisje in de palm van een reusachtige metalen hand. Zeventien jaar later is het mysterie van dit bizarre artefact nog altijd onopgelost; de oorsprong, de maker en het doel zijn onbekend.
Rose Franklin is inmiddels een hoogopgeleide natuurkundige die een topgeheim team leidt om het mysterie van de gigantische hand te ontrafelen. Samen met haar collega's wordt ze
aangestuurd door een naamloze man wiens macht en functie net zo mysterieus zijn als de herkomst van het object. Duidelijk is dat Rose en haar onderzoekers op het punt staan de meest
merkwaardige ontdekking in de geschiedenis te ontrafelen, en de betekenis ervan voor de mensheid bloot te leggen. Maar als de stukjes van de puzzel eenmaal op hun plaats liggen, zal het
resultaat dan juist een middel voor eeuwige vrede of een wapen voor massavernietiging blijken te zijn?
Eén wereld 2003 Pleidooi voor een ethiek die niet uitgaat van het belang van een nationale staat, maar van het gezamenlijke belang van een wereldwijde gemeenschap.
De zeven eigenschappen van effectief leiderschap Stephen R. Covey 2010
Maudy, een mensenkind Henny Thijssing-Boer 2013-03-04 In Maudy, een mensenkind leren we Maudy, het zusje van Anne van Wiersum kennen. Anne trouwt met Tom Steendam, die
ook al jong zijn ouders verloor. De zorg voor de vijftienjarige Maudy gaat gepaard met veel onrust in het leven van Tom en Anne. Dit is het eerste deel van de Maudy trilogie. Deel twee en
drie heten resp. In het teken van de vreemdeling en Het meisje Jennifer.
Legende van een zelfmoord David Vann 2011-02-23 Roy Fenn is nog jong wanneer zijn vader - een mislukte tandarts en een matige visser - op zijn geliefde boot de loop van zijn geweer in
zijn mond steekt en de trekker overhaalt. De rest van zijn leven komt Roy altijd weer uit bij die ene, allesbepalende gebeurtenis die een schaduw over zijn jeugd werpt. In het semiautobiografische Legende van een zelfmoord
De weg uit de financiele crisis George Soros 2012-07-02 George Soros staat bekend om zijn visionaire ideeën over de wereldeconomie en -politiek. In dit boek beschrijft hij hoe de
financiële crisis in Europa en de VS zich heeft kunnen verdiepen in de jaren 2008-2011, en waarom hij voor de komende jaren een globalisering van de crisis voorziet. De maatregelen die
tot nu toe door de overheden zijn genomen, schieten volgems hem tekort. Soros stelt in dit boek alternatieve oplossingen voor. Hij pleit voor vergaande aanpassing van het financiële
systeem, roept op tot gemeenschappelijke internationale actie, en geeft daarvoor concrete suggesties.
Het beslissende moment Malcom Gladwell 2013-09-20 Er is meestal maar een klein zetje nodig om de bal aan het rollen te krijgen. Wie het beslissende moment herkent, heeft een recept
voor succes in handen. Hoe wordt een onbekende debutant een bestsellerauteur? Waarom is een televisieprogramma als Sesamstraat zo goed om kinderen te leren lezen? Malcolm Gladwell
onderzoekt waarom grote veranderingen vaak zo plotseling beginnen. Ideeën, gedrag, meningen en producten verspreiden zich als ziektes. Zoals één zieke een griepepidemie kan starten, zo
kan één graffitimaker de criminaliteit doen toenemen of één tevreden klant de lege tafels in een restaurant vullen. Het beslissende moment leest als een avonturenverhaal vol aanstekelijk
enthousiasme over de macht van nieuwe ideeën. Het is een kaart voor verandering, met een hoopvolle boodschap: één creatieve persoon kan de wereld veranderen.
Drie vrouwen Robert Musil 1989 Drie novellen over vrouwen die het slachtoffer worden van hun geliefden.
Perverse globalisering Joseph Eugene Stiglitz 2002 Kritische analyse van de gevolgen van de globalisering en de maatregelen van Wereldbank, IMF en WTO voor de economie van de nietwesterse landen.
Ontdek je sterke punten Marcus Buckingham 2002 Adviezen om de eigen sterke punten te ontdekken, te ontplooien en te benutten.
De kunst van het oorlogvoeren voor vrouwen Chin-ning Chu 2009-10-28 Dit is geen feelgoodboek. (Maar ik weet zeker dat je je goed voelt nadat je dit boek hebt gelezen.) Dit is geen
motivatieboek. (Maar ik beloof je dat je als je het boek uit hebt gemotiveerd zult zijn om te bereiken wat je wilt.) Het uiteindelijke doel van het boek is vrouwen strategieën aan te reiken die
ze nodig hebben om alles te bereiken wat ze willen. Chin-Ning Chu De klassieker De kunst van het oorlogvoeren van de taoïstische filosoof-generaal Sun Tzu is veelgelezen, maar weinig
begrepen. Het wordt al honderden jaren bestudeerd door militair leiders, politici en zakenmensen. Eigenlijk gaat het boek helemaal niet over oorlogvoeren, maar leert je hoe je je doelen
kunt bereiken op de efficiëntste manier. De adviezen van Sun Tzu zijn er altijd op gericht om met zo min mogelijk conflict het beste resultaat te behalen. Het is geen boek waar een set
regels wordt gegeven die je in een bepaalde situatie moet toepassen. De strategieën van Sun Tzu vereisen een diep begrip van de mensen en de omgeving waar je mee te maken krijgt. Maar
nog belangrijker is dat je jezelf kent je sterktes en zwaktes, doelen en angsten. De kunst van het oorlogvoeren voor vrouwen is het eerste boek waarin het meesterwerk van Sun Tzu
specifiek voor vrouwen wordt uitgelegd en geïnterpreteerd. In korte hoofdstukken met onderwerpen als Eerst winnen, dan vechten en Verander je zwakheden in je sterke punten en aan de
hand van voorbeelden uit het dagelijks leven laat Chin-Ning Chu zien hoe iedere vrouw kan bereiken wat ze wil. Chin-Ning Chu is een nakomeling van de bedelaar die de eerste keizer van
de Ming-dynastie werd. Op haar tiende begon haar vader haar les te geven over de klassieke Chinese teksten. Als student werkte ze als televisieactrice en later als marketeer voor
Taiwanese en Europese farmaceutische bedrijven. Momenteel is ze een veelgevraagd spreker over de toepassing van de inzichten uit De kunst van het oorlogvoeren van Sun Tzu. Ze werkt
als consultant voor overheden en internationale bedrijven en ze is directeur van het Strategic Learning Institute en Asian Marketing Consultants. Regelmatig wordt ze door de media
gevraagd als expert over de politieke situatie in Azië. Haar boeken zijn vertaald in zeventien talen.
Moral Imagination Catherine Sommervold 2021 This book helps break down and analyze the process of solid decision-making. From the examination of decisions that went poorly, to a
concrete set of steps to consider when making new decisions, the process in this book helps decision makers feel confident in their decisions and be able to communicate their process
clearly. Using the process of moral imagination to make decision includes gathering all perspectives, imagining creative solutions and choosing empathetically. While looking at real world,
predominantly education-based examples, readers are encouraged to see where decisions fell apart and learn how to plan around blind spots. This process includes solutions for common
decision-making mistakes and ways to reflect and improve on what is to come.
Managing in the Gray Joseph L. Badaracco Jr 2016-09-06 It s a manager s job to make the tough calls, but the hardest part of being a manager is resolving those "gray
areas --situations where analysis of the numbers, facts, and data fails to provide a clear answer. These gray areas test not only a manager s skills, but their humanity. You have to choose,
commit, and act, and to live with the consequences. Harder still, you have to be able to explain yourself and your decisions to others. How do you get it right,both as a manager and as a
human being? Bestselling author Joseph Badaracco presents a five-question framework that helps people balance the analytical side of being a manager with the human side and find an
answer when analysis falls short: (1) What are the net, net consequences? (2) What are my core obligations? (3) What will work in the world as it is? (4) What do we really stand for? and
(5) What is my best judgment and best self? Managing in the Gray reflects and distills the timeless wisdom of many of the most powerful, penetrating, and noble minds throughout
history--philosophers ranging from Aristotle to Nietzsche, religious leaders like Confucius and Jesus, political thinkers like Thomas Jefferson, even poets and artists--and is a powerful guide
to managers for resolving their toughest problems at work, the ones that keep them up at night.

De tuin van de avondnevel Tan Twan Eng 2013-05-22 Yun Ling verloor in de Tweede Wereldoorlog haar zus in een kamp en worstelt nog altijd met de vraag waarom zij wel overleefde en
haar zus niet. Na de verschrikkingen van de Japanse bezetting zoekt Yun troost in haar werk als rechter. Maar nu haar geheugen haar steeds vaker in de steek laat besluit ze terug te gaan
naar de plek waar ze opgroeide in de hooglanden van Maleisië, om de herinneringen aan haar zus vast te houden. Dan ontmoet ze de mysterieuze tuinier Aritomo die ooit tuinier van de
Keizer was, en zijn sprookjesachtige ̀Tuin van de avondnevel. Ondanks de verschrikkelijke herinneringen die Yun aan de Japanners heeft, raakt ze in de ban van deze man en zijn tuin.
Terwijl in de omringende jungle een strijd om de toekomst van Maleisië ontbrandt, ontstaat tussen Yun en de mystieke Aritomo een band die ver boven de geschiedenis weet uit te stijgen.
De tuin van de avondnevel is een overweldigende roman waarin liefde en geweld, geheugen en ervaring de hoofdrol spelen tegen het adembenemende decor van een van de mooiste
streken op aarde.
Waarom we werken Barry Schwartz 2016
Het meisje Jennifer Henny Thijssing-Boer 2013-03-04 Het leven van Maudy en Corné is in Het meisje Jennifer gelukkig. Dit is het derde deel van de Maudy trilogie. Als de weerbarstige
tiener Jennifer op hun pad komt, nemen ze haar op in hun gezin. Maar dat leidt tot schokkende gebeurtenissen en Maudy moet opnieuw keuzes maken. Het eerste en derde deel heten resp.
Maudy, een mensenkind en Het teken van een vreemdeling.
De jurk van de kosmonaute Jolande Withuis 1995 Bundel essays waarin aan de hand van belangrijke thema's uit de 20ste eeuw wordt nagegaan wat - voor bepaalde mensen, in een
bepaalde tijd en/of cultuur - de politieke, sociale en persoonlijke betekenis was van het begrip 'sekse'.
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