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Ongeldigheid van rechtshandelingen Eduard Belinfante 1901
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.
E-business en e-commerce Dave Chaffey 2011
Human Resource Management Dessler Gary 2011
ILMU MANAJEMEN DI ERA 4.0 Rinnanik, Eka Pariyanti, Syaiful Bakhri, Buchori, Susi Sulastri, Dede, Tri Mardiono, Sugiono, Miswan Gumanti,
Misubargo 2021-02-13 Judul : Ilmu Manajemen di Era 4.0 Penulis : Rinnanik, Eka Pariyanti, Syaiful Bakhri, Buchori, Susi Sulastri, Dede, Tri
Mardiono, Sugiono, Miswan Gumanti, Misubargo. Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 178 Halaman ISBN : 978-623-6872-70-3 Sinopsis Buku Ilmu
Manajemen Era 4.0 Revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan besar di berbagai bidang, terutama ilmu manajemen. Perkembangan Ilmu
manajemen era revolusi industri 4.0 mengarah mengarah pada teknologi informasi dan komunikasi, internet of things, big data dan
komputerisasi. Isu-isu penting yang berkembang dalam Manajemen Sumber Daya Manusia (Human Resources Management), Manajemen Pemasaran, dan
Manajemen Keuangan dibahas dalam buku ini. Isu penting dalam Manajemen Sumberdaya Manusia pada era revolusi industri 4.0, yaitu adanya
konsep automatisasi berbasis data dan internet yang dilakukan oleh mesin, sehinnga banyak menghilangkan peran tenaga manusia dalam
pengoperasian alat-alat. Secara makro, revolusi industri 4.0 dipercaya dapat meningkatkan ekonomi dan kualitas kehidupan secara signifikan.
Dalam bidang manajemen pemasaran, lahirnya Marketing 4.0, atau Marketing Digital. Marketing 4.0 merupakan pendekatan baru dalam dunia
pemasaran yang memungkinkan perusahaan, pemasar, dan pelanggan dapat berinteraksi langsung baik online maupun offline. Terutama, peran media
sosial menjadi tempat strategis untuk promosi secara online. Begitu pula dalam bidang manajemen keuangan, juga mengalami perkembangan yang
signifikan. Materi yang disajikan dalam buku ini meliputi Ruang Lingkup Ilmu Manajemen, Peran Baru Manajemen Sumberdaya Manusia (SDM),
Implementasi Manajemen Karir di Era 4.0, Budaya Organisasi, Kepemimpinan, Manajemen Pemasaran 4.0, Promosi Online, Analisa Perilaku
Konsumen, Segmentasi Pasar, Strategi Memenangkan Pasar, serta Manajemen Keuangan dan Perusahaan Multinasional.
Who's who in America 1899
Onderhandelen en privaatrecht H. J. de Kluiver 1992
Medical and Health Care Books and Serials in Print 1986
Human Resource Management Gary Dessler 2011 Authoritative and current information on Human Resource Management that ALL managers can use.
This best-selling HRM text is designed to provide authoritative and accurate information on HR-related responsibilities and personnel
management by focusing on practical applications, concepts, and techniques that ALL managers can use in business. The twelfth edition
contains major changes and revisions, as well as new material, while keeping its focus on the practical applications all managers need to
know.
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
Human Resource Management Pravin Durai 2010
Human Resource Management Robert L. Mathis 2010-08-19 Put the authoritative resource for human resource management into the hands of your
students with Mathis/Jackson's HUMAN RESOURCE MANAGEMENT, Thirteenth Edition. The best-selling HR text worldwide, this text offers the most
current look at HR and its impact on today's organizations with new or thoroughly updated cases and more than 90 percent of the book's
examples from 2006 and beyond. Whether your students are future or currently practicing HR professionals, this text is a trusted resource in
preparing for today's HR professional examinations. Updated strong academic coverage, including the latest 2009 HRCI outline, ensures this
edition addresses all major topics for professional examinations (PHR, SPHR) given by the Human Resource Certification Institute (SHRM). The
latest HR research, meaningful discussions, and a wealth of new and proven learning features in every chapter demonstrate how HR impacts
organizational strategy. Reorganized and streamlined topics in this significant revision deliver a presentation that flows smoothly with an
appropriate blend of theory and practice. Students examine emerging trends in technology, globalization, and HR Metrics as they see, firsthand, how current events shape the study and practice of HR today. A complete package of teaching and learning resources, including new
CourseMate online learning tools, helps you most effectively prepare today's aspiring professionals for career and future HR success.
Important Notice: Media content referenced within the product description or the product text may not be available in the ebook version.
Rechtshandeling en overeenkomst Jacob Hijma 2019 'Rechtshandeling en Overeenkomst' buigt zich over de vermogensrechtelijke rechtshandeling
en dan met name de meest belangrijke verschijningsvorm daarvan: de (obligatoire) overeenkomst. Kernleerstukken worden in deze titel op
overzichtelijke wijze uiteengezet. Na een algemene inleiding maakt de lezer kennis met de volgende thema's: de totstandkoming van
overeenkomsten en andere rechtshandelingen, met inbegrip van de totstandkoming door middel van een tussenpersoon, de nietigheid en
vernietigbaarheid van overeenkomsten en andere rechtshandelingen en de rechtsgevolgen van de overeenkomst, zowel tussen partijen als ten
opzichte van eventuele derden. Deze negende druk is weer volledig geactualiseerd naar de laatste stand van zaken. Wetswijzigingen,
jurisprudentie en literatuur van de laatste drie jaar zijn verwerkt.
De 5 frustraties van teamwork Patrick Lencioni 2012-06-19 In De vijf frustraties van teamwork legt Patrick Lencioni de kern van
samenwerking in teams bloot. Dat doet hij aan de hand van deze parabel, waarin Catherine Petersen als ceo een team moet leiden dat onderling
zo in conflict is geraakt dat het de hele organisatie negatief beïnvloedt. Gaandeweg openbaren zich vijf grote frustraties waarmee teamleden
worstelen, frustraties die de samenwerking saboteren: gebrek aan betrokkenheid, afschuiven van verantwoordelijkheid en niet-resultaatgericht
werken. Lencioni laat middels dit verhaal zien hoe deze hindernissen ontstaan en hoe je ze achter je kunt laten. Vervolgens werkt hij het
onderliggende model uit. Een boek met een krachtige boodschap voor iedereen die in of met teams werkt.
De HR scorecard Mark A. Huselid 2012-08-24 Prestaties van mensen hebben steeds meer invloed op de bedrijfsstrategie. Die prestaties moeten
dan wel gemeten kunnen worden. Op basis van de succesvolle Balanced Scorecard hebben de auteurs van dit boek een nieuwe methodiek
ontwikkeld, de HR-scorecard. Daarmee kan human resources management ingepast worden in de algemene strategie van bedrijven en kan men human
resources managen als een onderdeel van het bedrijfskapitaal. Bovendien wordt het mogelijk om met de HR-scorecard een koppeling te maken
tussen menselijke prestatiemeting enerzijds en meetfactoren zoals omzet- en winstcijfers anderzijds. Aan de hand van een onderzoek bij 3000
bedrijven hebben de auteurs een model ontwikkeld dat bestaat uit 7 stappen. Zij beschrijven uitgebreid de verschillende stappen met een
praktische toelichting hoe deze kunnen worden geïmplementeerd in de bedrijfsvoering. 'De HR-scorecard' is daarmee een boek dat een model
neerlegt voor prestatiemeting in relatie tot strategie. Dit zal vele managers behulpzaam zijn in hun zoektocht naar betere instrumenten voor
human-resources-management.
Proshikhyan 2005
Strategisch merkenmanagement Kevin Lane Keller 2010 Studieboek op hbo-niveau.

Media and Digital Management Eli M. Noam 2019-01-23 Being a successful manager or entrepreneur in the media and digital sector requires
creativity, innovation, and performance. It also requires an understanding of the principles and tools of management. Aimed at the college
market, this book is a short, foundational volume on media management. It summarizes the major dimensions of a business school curriculum
and applies them to the entire media, media-tech, and digital sector. Its chapters cover—in a jargonless, non-technical way—the major
functions of management. First, creating a media product: the financing of projects, and the management of technology, HR, production
operations, intellectual assets, and government relations. Second, harvesting the product created: market research, marketing, pricing, and
distribution. And third, the control loop: media accounting and strategy planning. In the process, this book becomes an indispensable
resource for those aiming for a career in the media and digital field, both in startups and established organizations. This book is designed
to help those aiming to join the media and digital sector to become creative managers and managerial creatives. It aims to make them more
knowledgeable, less blinded by hype, more effective, and more responsible.
De Formule Albert-Laszlo Barabasi 2018-11-15 In ‘De formule’ doet hoogleraar Albert-László Barabási zijn baanbrekend onderzoek naar de
principes achter succes uit de doeken. We hebben geleerd dat hard werken en je talenten benutten de sleutels tot succes zijn. Hoewel ons
harde werk in de praktijk vaak onvoldoende erkenning of andere vormen van beloning oplevert, blijven we resoluut volharden in deze aanpak –
we kennen immers geen andere. Barabási laat zien waarom dit niet werkt en wat succes werkelijk is, namelijk een netwerkeffect gebaseerd op
de perceptie en waardering van de mensen om je heen. Respect en waardering blijken cruciaal te zijn voor de erkenning van jouw werk en voor
je succes. Plat gezegd: je bent pas succesvol als genoeg mensen tegen elkaar zéggen dat jij succesvol bent. Met behulp van big data en vele
casestudy’s formuleerde Barabási principes die bepalen wie nu werkelijk vooruitkomt in de wereld en wie niet. In ‘De formule’ worden ze
uitgelegd en beargumenteerd en leer je hoe je ze kunt gebruiken in je eigen leven.
Staffing the Contemporary Organization: A Guide to Planning, Recruiting, and Selecting for Human Resource Professionals, 3rd Edition Donald
L. Caruth 2008-12-30 Few business functions are more important than putting people where they can do the most good. Get it right, and the
business soars. Get it wrong, and the business pays dearly in reduced sales, profits, and productivity. Staffing the Contemporary
Organization provides a comprehensive treatment of staffing procedures, policies, techniques, and problems. It includes a number of human
resources topics not usually covered in one volume—HR planning, legal aspects of staffing, recruiting, selecting, performance appraisal,
career development, and many others—in an integrated system. The method presented is a proven, useful tool that managers and HR people can
employ to build stronger, more resilient organizations. This thoroughly revised edition provides a comprehensive treatment of staffing
procedures, policies, techniques, and problems. It covers areas newly developed since the last edition, like recruiting via the Internet and
new court decisions that clarify the scope and application of antidiscrimination laws in the workplace. Among other topics, it covers the
following areas in detail: -Employment law -Job analysis -Recruiting and interviewing -Selecting and selection tests -Appraisals and
employee development -Administration: Handling promotions, demotions, layoffs, terminations, etc. -Career planning -Measuring the
effectiveness of the HR function. Staffing, the authors contend, must encompass the entire range of activities associated with planning for,
obtaining, utilizing, and developing human resources. Suitable for business students as well as professionals, this is the first book to
present a systems view of the staffing function—a view necessary to maximize the contribution of any company's most important asset: its
people.
Intuitie Malcolm Gladwell 2013-07-16 Nog voordat u deze tekst begon te lezen, heeft u eigenlijk al besloten of u dit boek wilt kopen. En
deze woorden zullen u alleen maar sterken in een besluit dat vrijwel onmiddellijk tot stand kwam. Hoe kan dat? En wat is dat oordeel waard?
Intuïtie betekende de doorbraak voor Malcolm Gladwell in Nederland. Het is een boek dat werkt op verschillende niveaus. Het legt uit hoe
besluitvorming werkt: in het persoonlijke leven maar ook op het werk, op straat, of in een bedrijf. Gladwell laat overtuigend zien hoe we
erin kunnen slagen betere besluiten te nemen.
Ontdek je sterke punten Marcus Buckingham 2002 Adviezen om de eigen sterke punten te ontdekken, te ontplooien en te benutten.
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.
Allemaal andersdenkenden Gert Jan Hofstede 2014-02-17 Allemaal andersdenkenden is een van de invloedrijkste boeken van de afgelopen
decennia. Het is een standaardwerk voor wie denkt over en werkt met cultuurverschillen: overheid en bedrijven, NGO’s, studenten, reizigers
en krantenlezers. Dit is de jongste, opnieuw herziene editie van Geert Hofstedes baanbrekende studie naar de manier waarop wij in ons
denken, voelen en handelen beïnvloed worden door de cultuur waarin we zijn opgegroeid. De ‘dimensies van Hofstede’ hebben blijvend
bijgedragen aan wederzijds begrip tussen mensen in bedrijven, organisaties en andere sociale systemen over de hele wereld. Van Allemaal
andersdenkenden werden wereldwijd 500.000 exemplaren verkocht, in 21 talen.
The National Faculty Directory 1973
Human Resource Management, 2e Khanka S.S. The second edition continues to familiarize the students with the basic principles and techniques
of human resource management. Comprehensively, this textbook highlights the importance of effective management of human resources which
results not only in organisational effectiveness but also sustainable competitive advantage. With the coverage of contemporary topics such
as HR Scorecard, Gen-Y Employees and Work-life Balance, it keeps the students abreast with the current human resource practices of the real
world. This textbook caters to the requirements of management students and is also a useful resource for HR professionals.
Diensten-Marketing Christopher H. Lovelock 2011 Studieboek op hbo/wo-niveau.
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