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De zwakste schakel
Eliyahu Goldratt 2012-11-06 Eliyahu Goldratt is wereldberoemd geworden
door de bestseller Het doel, waarin hij zijn Theory of Constraints (beperkingentheorie) uitlegt in
romanvorm. In De zwakste schakel verlegt hij deze theorie naar het projectmanagement. Deze
inspirerende businessroman laat zien hoe je projecten in veel minder tijd kunt afronden, binnen
het budget en zonder concessies te doen aan kwaliteit of functionaliteit. Krachtige technieken
zorgen ervoor dat projectmanagers ook bij problemen gefocust blijven zodat de gewenste
resultaten worden behaald. De zwakste schakel is een belangrijk boek voor iedereen die
dagelijks de uitdaging aangaat om innovatieve, nieuwe producten of diensten te leveren.
`Iedereen die geen exemplaar van dit boek weet te bemachtigen,mist een fantastische kans om
zich zowel zakelijk als persoonlijk te ontwikkelen. Assembly Eliyahu Goldratt is bij miljoenen
lezers een begrip als wetenschapper, leermeester en managementgoeroe. Over de hele wereld
passen economen, bedrijfskundigen en managers zijn gedachtegoed toe in hun eigen
organisaties.
Nee, je bent geen gadget
Jaron Lanier 2011-07-14 provocatief en controversieel: een
Amerikaanse bestseller Jaron Lanier, computergoeroe sinds het begin van de jaren tachtig, was
een van de eersten die voorspelde hoe groot de invloed van internet zou worden op onze
cultuur. Nu, meer dan dertig jaar later, kijkt hij met zorg terug. Want sommige keuzes die we nu
voor vanzelfsprekend aannemen – dat de gebruiker van internet anoniem is bijvoorbeeld – zijn
door programmeurs gemaakt toen de gevolgen niet waren te overzien. En nu zitten we ermee:
met onoverzichtelijke discussies vol gescheld, intimidatie op sociale netwerken, diefstal van
bestanden, en steeds meer websites die inbreuk maken op privacy. De mens moet weer
belangrijker worden dan de techniek: Nee, je bent geen gadget is een bezield pleidooi voor het
individu van een auteur die als geen ander begrijpt wat technologie voor ons kan betekenen.
Over Jaron Lanier: ‘Lanier vindt het belangrijk dat wij achteloze skypers en msn-ners beseffen
dat internet een publieke ruimte is. Een plek dus die we niet alleen als consument, maar ook als
bewuste burger dienen te betreden.Dat een ervaringsdeskundige als Lanier snakt naar slimme
sturing en beperking, zou ons daarbij te denken moeten geven.’ NRC HANDELSBLAD ‘Een
provocatief en bij voorbaat controversieel boek: helder, krachtig en overtuigend. Iedereen die
geïnteresseerd is in internet, en de manier waarop het ons alledaagse leven beïnvloedt, moet dit
boek lezen.’ MICHIKO KAKUTANI, THE NEW YORK TIMES ‘Een noodzakelijk tegenwicht voor
de holle retoriek waarmee discussies over technologie meestal gepaard gaan.’ JOHN FREEMAN
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Jaron Lanier is kunstenaar, muzikant en internetvisionair – en op al deze terreinen behoorlijk
succesvol. Hij werkte samen met onder anderen Philip Glass, Vernon Reid, George Clinton,
Ornette Coleman, Terry Riley. Hij was adviseur voor diverse universiteiten op het gebied van
moderne media. Ook is hij de bedenker van de term virtual reality. Hij schrijft voor onder andere
Wired, Edge, en natuurlijk voor talloze online-media.
Jung, C.G., Psychologische typen
Carl Gustav Jung 2003
Onder de sterren der woestijn
Nevil Shute 196? In een sfeer van vriendschap zetten twee jonge
mannen hun gehele persoonlijkheid in voor de ontwikkeling van het luchtverkeer in Azië.
Rapport van de Club van Rome
Dennis L. Meadows 1972
De autobiografie van Charles Darwin
Charles Darwin 2008-12
De structuur van wetenschappelijke revoluties
Thomas S. Kuhn 1972
Computernetwerken
James F. Kurose 2003-01-01
Digitaal is het nieuwe normaal (E-boek)
Peter Hinssen 2010-10-11 Peter Hinssens uitdagend
boek over de toekomst van onze digitale wereldPeter Hinssen is een van de internetpioniers in
België en Europa. Hij is een veelgevraagde keynotespreker over de hele wereld en zal in de
tweede helft van 2010 speciaal adviseur zijn tijdens het Belgische voorzitterschap van de EU.
Zijn nieuwe boek vertrekt van de stelling dat wij slechts halverwege de digitale revolutie staan.
We gaan nu over naar het diepe deel van het zwembad. Het volgende stuk zullen we echt
moeten zwemmen. Het gebruik van technologie is immers geen nieuwigheid meer. Digitaal is
het nieuwe normaal. We zullen ons enkel kunnen onderscheiden door de intelligente manier
waarop we met technologie omgaan. Over die attitude en de bijbehorende
gedragsaanpassingen gaat dit boek.
De westerse architectuur
David J. Watkin 1994 Architectuurgeschiedenis in woord en beeld.
Discipline, toezicht en straf
Michel Foucault 1989 Rechtsfilosofische beschouwing over het
ontstaan en de ontwikkeling van het gevangeniswezen en de in de westerse samenleving
werkzame controlemechanismen sinds de achttiende eeuw.
Het einde van het begin
Arthur C. Clarke 2017-12-03 n de tweede helft van de 20e eeuw zijn de
Verenigde Staten en de Sovjet-Unie in een verwoede militaire strijd verwikkeld om de eerste
lancering van een raket. Die strijd wordt echter bruut verstoord als enorme ruimteschepen zich
boven de belangrijkste wereldsteden positioneren, bestuurd door de militair superieure
Overlords. In eerste instantie lijken hun eisen goedbedoeld: oorlog en armoede elimineren, de
wereldbevolking verenigen en het uitsterven van de mensheid voorkomen. Maar welke prijs
moet daarvoor betaald worden? Betekent hun gestage overname van de aarde het einde van de
mensheid... of juist het begin? Het einde van het begin wordt sinds de publicatie in 1953 niet
alleen als een sciencefictionklassieker gezien, maar ook als een literaire roman van het hoogste
niveau. Geen wonder dat de jaarlijkse prijs voor de beste literaire sciencefictionroman de Arthur
C. Clarke Award heet.
Motivatie en persoonlijkheid
Abraham Harold Maslow 1981 Standaardwerk waarin de
Amerikaanse psycholoog, aanhanger van de zogenaamde humanistische psychologie, zijn
theorie ontwikkelt van de fundamentele behoeften, die ten grondslag ligt aan zijn ideeën over de
mens op weg naar zelfverwerkelijking.
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