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In a time of correction, terrorism, corruption,
unemployment, hunger, cancer, depression, in which
we are constantly bombarded by catastrophic news,
generating the "negative instinct" referred to by Hans
Rosling, the question that surrounds us is: who
cares? Based on a narrative that is both light and
impressively profound, James Marins sets out to
fight apathy and ignorance and make us feel the
potential of the era in which we live. After all, our
capacity for opinion, action, participation and
collaboration at scale for systemic changes has
never been greater. To understand our possibilities,
we cannot limit ourselves to the narrow view of our
personal horizon. We need a more comprehensive,
complex and systemic analysis. To do so, Marins
starts from three fundamental dimensions of the
complex richness of our contemporary human
condition: the Transforming Movement of Freedom,
the Transforming Movement of Economy and the
Transforming Movement of Consciousness. All these
movements are interconnected, in order to constitute
the Massive Transformative Movement, the
backdrop in which the author weaves the entire
work. The tools for action and for the updating of
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ourselves are available to all who care, in what is
humanity's best time, our best opportunity. The Age
of Impact.
Perfectie is een mythe. Kies voor focus We willen
graag alles uit het leven halen en volop genieten.
We weten allemaal wat we echt belangrijk vinden –
familie, gezondheid, vrienden, werk, een goede
nachtrust – maar waar halen we de tijd vandaan om
overal voldoende aandacht aan te besteden? In Pick
Three onderzoekt Randi Zuckerberg de mythe van
perfectie. Ze laat je zien waar mensen het gelukkigst
van worden, hoe social media mensen kan kwetsen
en hoe je ze op een positieve manier kunt gebruiken.
Bovenal moedigt ze de lezer aan het beste uit
zichzelf te halen zonder alles perfect te willen doen.
Een eigen bedrijf oprichten, kinderen opvoeden,
lezingen geven, hardlopen, tv-programma’s
produceren, schrijven, investeren in
ondernemingen... Voor Randi Zuckerberg is dit heel
gewoon. Door haar Pick Threemethode blijkt ze tot
veel meer in staat dan ze ooit voor mogelijk had
gehouden. Ze heeft meer tijd over en is gefocust. In
Pick Three bewijst Randi Zuckerberg dat je veel
gelukkiger en succesvoller bent als je niet de
onmogelijke balans nastreeft, maar je elke dag
focust op drie zaken die voor jou belangrijk zijn.
The Conscious Capitalism Field Guide gives you the
tools for sharing and implementing the principles of
higher purpose and conscious business throughout
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your organization. This practical guide provides
exercises, checklists, and advice to help you apply
these ideas in your organization.
Gevestigde bedrijven lopen groot gevaar. Met name
de bedrijven die een uitgekristalliseerd proces of een
specialistisch product hebben, kunnen zomaar
ingehaald worden door een nieuwkomer op de
markt, die met goedkope technologie of een ander
proces dezelfde of zelfs hogere kwaliteit biedt. Dit is
het proces van Big Bang Disruption. De bekendste
voorbeelden zijn Booking.com, dat reisbureaus
overbodig maakte (en nu zelf lijkt te worden
ingehaald door Airbnb), en Amazon, dat de
traditionele boekhandel en uitgeverij ondermijnt. Een
gevestigd bedrijf is echter niet automatisch gedoemd
bij de komst van een nieuwe speler in de markt. In
dit boek geven de auteurs twaalf strategieën om een
aanval van een nieuwkomer te pareren of voor te
zijn. In de traditie van Michael Porter en Clayton
Christensen beschrijft dit boek het nieuwe
paradigma voor bedrijfsstrategie en is daarmee een
must voor ondernemers, marketeers en
bedrijfseconomen.
Wiskunde maken van emoties lijkt tegenstrijdig,
maar in dit boek is het inspirerend en ongelooflijk
effectief. Een voorbeeld: Geluk = Plezier - Angst.
Aan de hand van het persoonlijke verhaal van de
auteur wordt een heldere methode gepresenteerd
die zichtbaar maakt wat je wel en nétt kunt
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beïnvloeden. Het resultaat is dat je objectief over je
emoties nadenkt, de noodzakelijke aanpassingen
doet, zodat de emotionele balans wordt hersteld.
Advocaat, accountant, computerprogrammeur – dat
moesten we van onze ouders worden. Maar ze
hadden ongelijk, de toekomst is aan een heel ander
soort individu, aan een andere manier van denken.
De dominantie van de linkerhersenhelft – van het
verstand, de logica en het analytisch vermogen –
maakt plaats voor een nieuwe wereld waarin de
kwaliteiten van de rechterhersenhelft – creativiteit,
gevoel en intuïtie – overheersen. Dat betoogt Daniel
H. Pink, die de twee hersenhelften gebruikt als
metafoor voor de ontwikkelingen van onze tijd. In
Een compleet nieuw brein vertelt Pink precies welke
zes vaardigheden je moet ontwikkelen om in de
toekomst succesvol te zijn. Aan de hand van
praktische oefeningen, afkomstig van experts over
de hele wereld, helpt hij je deze vaardigheden aan te
scherpen. Dit boek zal je kijk op de wereld voorgoed
veranderen.
Communicating your idea in a clear, compelling, and
persuasive manner is critical when trying to launch a
new venture. This Harvard Business Review
collection brings together two popular books to help
you craft your story, design better visualizations,
impress your audience, and turn your idea into
reality. Understanding and using data viz to
persuade is a must-have skill for anyone in business
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today--especially if you're launching a new venture.
In Good Charts, dataviz maven Scott Berinato
provides an essential guide to how visualization
works. Berinato lays out a system for thinking
visually and building better charts through a process
of talking, sketching, and prototyping. How do you
launch the venture of your dreams? In Get Backed,
entrepreneurs Evan Baehr and Evan Loomis argue
that it's not just about securing startup funding. It's
about building the right relationships, crafting a
compelling story, and creating the perfect pitch deck.
Filled with proven tips, exercises, and templates, this
book shows the process for how to successfully
communicate your vision. Good Charts will help you
turn plain, uninspiring charts that merely present
information into smart, effective visualizations that
powerfully convey ideas. Get Backed will show you
exactly what it takes to get funded and will give you
the tools to launch a new venture. Together, these
books will help you bring your idea to life.
There is a growing movement to incorporate faith
and spirituality in the workplace, to do things better,
to utilize all the human capabilities of employees,
and to truly revolutionize the role of business in the
world. Creating Enlightened Organizations is the first
book to provide a truly comprehensive approach to
creating an organization designed to unleash full
human potential in the workplace. Businesses have
learned how to involve employees in problem
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solving, improve the emotional intelligence of their
leaders, reengineer the business processes and
create customer delight, but they have left out one
essential ingredient that makes all the difference the human spirit. There is a hunger for meaning and
purpose in our workplaces and in our institutions.
This book simplifies and organizes the best of what
is going on in organizations at the individual, team
and systems levels and provides guidance for
putting it to practical use. It also offers a radically
new view of the purpose of business in society and
provides examples of leading edge organizations
that make a positive difference in the world.
Spirituality is the new competitive edge, and
enlightened organizations know how to integrate the
human spirit and spiritual values into their business
practices.
Brené Brown heeft de afgelopen twintig jaar onderzoek
gedaan naar de emoties en ervaringen die betekenis geven
aan ons leven, en werkte de afgelopen zeven jaar nauw
samen met leiders en cultuurveranderaars over de hele
wereld. Ze ontdekte dat allerlei bedrijfstakken, van kleine startups tot Fortune 50-bedrijven, met dezelfde vraag worstelen:
‘Hoe ontwikkelen we moediger leiders en hoe verankeren we
moed en durf in onze bedrijfscultuur?’ In dit nieuwe boek
combineert Brené haar onderzoeksresultaten met
persoonlijke verhalen en voorbeelden om deze vraag te
beantwoorden. Durf te leiden gaat over echt leiderschap:
vanuit het hart en vol moed.
Honderdduizend jaar geleden leefde de Homo sapiens nog
een tamelijk onbekommerd bestaan in een uithoek van het
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Afrikaanse continent en deelde hij de planeet met ten minste
vijf andere menssoorten. Maar op een zeker moment
onderging het brein van deze mens een ingrijpende
verandering: nu kon hij zich plots verbeelden dat het gras
elders wel eens groener zou kunnen zijn, en dus maakte hij
zich op om de wereld te veroveren. In Sapiens neemt Yuval
Noah Harari ons mee op een fascinerende reis door de
geschiedenis van de mensheid. Wie zijn we? Waar komen we
vandaan? En hoe zijn we zo geworden als we nu zijn? In zijn
aanstekelijke relaas laat Harari ons kennismaken met het
meest dominante wezen op aarde: de mens.
Want to create an inspiring workplace? In Inspiring
Generational Leadership, DeLinda Forsythe shares her
passion and success in developing tomorrow’s leaders. This
guide takes readers on a journey revealing the financial,
societal, and emotional benefits in leading, building, or
working for a conscious business enterprise. DeLinda fieldtested her leadership concepts for fifteen years at Innovative
Commercial Environments, San Diego’s most creative and
resilient office furniture dealership. As Founder and CEO of
ICE, DeLinda discovered how to effortlessly partner with
millennial coworkers to cocreate policies that led to industrydefying growth and financial stability—even through crisis. Her
thorough research confirms the alignment of millennial values
when organizations incorporate tenets of conscious
capitalism in partnership with emerging neuroscience data
and emotional and spiritual intelligence. DeLinda's absorbing
storytelling style and her inclusion of intimate interviews with
other conscious leaders and educators guides readers along
the rewarding mentoring path. Inspiring Generational
Leadership provides tools to create an ideal workplace for
leaders and their organization that is passionately alive with
ethical values and purpose.
Você não precisa ser perfeito para ser ético. Basta ser
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honesto. Essa simples premissa pauta este livro, dedicado a
todos que desejam adotar práticas mais éticas e sustentáveis
em suas empresas, mas não sabem por onde começar. Por
meio de novas abordagens e exercícios que promovem a
reflexão sobre ações individuais e coletivas, este guia vai
ajudar você a construir um propósito moral e ético para seus
negócios, alinhando-o aos anseios de seu público-alvo. As
ideias e técnicas aqui apresentadas apontam direções para
que você possa ajudar a sociedade e o planeta, preservando
também o resultado financeiro de sua empresa. Com esta
leitura essencial para líderes e gestores, o Senac SãoPaulo
reitera mais uma vez seu compromisso com a formação e a
educação de profissionais éticos, conscientes e atentos às
demandas atuais.
Website van de Lean in-community Volg Lean in op
Facebook Volg Lean in op Twitter
Perspectives on Purpose brings together industry leaders to
advocate for a more human-centered and socially-conscious
future for businesses. Sharing stories from their work at
companies like Ben & Jerry’s, Sephora, Airbnb, Diageo, VF
Corporation, and Hyatt, these authors demonstrate how
weaving purpose into the profit-making core of business helps
companies do good and do well. Foreword by Jessica Alba
and Christopher Gavigan, Co-founders of The Honest
Company Chapters by: Jorge Aguilar (Prophet) Tom Andrews
(TJALeadership, SYPartners) Maryam Banikarim (Hyatt, NBC
Universal, Gannett, Univision) Ila Byrne and Ryan Hunter
(Diageo) Corrie Conrad (Sephora) Alexandra Dimiziani
(TwentyFirstCenturyBrand, Airbnb) Ambika Gautam Pai (Wolf
& Wilhelmine) Heidi Hackemer (And So We Hunt) Sam
Hornsby (TRIPTK) Jonathan Jackson (Harvard University,
Blavity) Sam Liebeskind (Gin Lane, Wolff Olins) Rob Michalak
(Ben & Jerry's) Thomas Ordahl (Landor) Frank Oswald
(Columbia University) Sarah Potts (Thorn) Matthew Quint
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(Columbia Business School) Haley Rushing (The Purpose
Institute) Letitia Webster (VF Corporation) Freya Williams
(Futerra) Perspectives on Purpose and its sister book,
Perspectives on Impact, bring together leading voices from
across sectors to discuss how we must adapt our
organizations for the twenty-first century world. Perspectives
on Purpose looks at the shifting role of the corporation in
society through the lens of purpose; Perspectives on Impact
focuses on the recalibration of social impact approaches to
tackle complex humanitarian, social, and environmental
challenges. You can find Perspectives on Impact: Leading
Voices on Making Systemic Change in the Twenty-First
Century here: https://www.amazon.com/PerspectivesPurpose-Building-Businesses-Twenty-First/dp/036711237X
`Een kleurrijke en prikkelende reis door de eerste helft van de
twintigste eeuw. Kirkus Reviews Londen, 1955. Grace
Munroe is een zeer gezegende jonge vrouw. Na een
beschermde jeugd in Oxford is ze door haar huwelijk met de
welvarende Roger in het hart van Londens meest chique en
ambitieuze sociale kringen terechtgekomen. De rol van
elegant lid van de beau monde die haar man voor haar in
gedachten heeft, past haar gewoonweg niet en zal haar
wellicht nooit passen. Dan ontvangt ze een brief van een
notariskantoor in Parijs: Grace heeft een onverwachte erfenis
ontvangen. De weldoenster, de Française Eva dOrsey, is
echter een totale vreemde voor Grace en ze doet het incident
af als een vergissing. Maar ze raakt erdoor geïntrigeerd en
als ze het vermoeden krijgt dat haar man haar ontrouw is
geweest, verruilt ze Londen voor Parijs Dat is het begin van
een zoektocht die Grace leidt naar de verleidelijke wereld van
parfumeurs en hun muzen. Als ze op een verlaten parfumerie
op de linkeroever van de Seine stuit, begint ze inzicht te
krijgen in het hartverscheurende verhaal van haar Eva
dOrsey, een uitzonderlijke vrouw die de high society van het
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Parijs en New York van de jaren twintig betoverde met haar
creaties. Grace zelf komt algauw voor de keuze te staan
tussen het leven dat ze geacht wordt te leven of de persoon
worden die ze werkelijk is. De parfumeur is een boek dat de
zintuigen prikkelt en emoties de vrije loop laat, en daarbij de
complexe en bezeten liefde onthult tussen de muze en de
schepper, en de enorme kracht van herinnering en geur.
Steve Jobs was een visionaire en legendarische ondernemer.
Zijn slogan 'Think different' is meer dan een marketingkreet,
het is een manier van leven en werken. Maar je hoeft niet bij
Apple te werken om van zijn voorbeeld te kunnen leren! De
innovatieve aanpak van Jobs en Apple kan voor iedereen
werken. In dit boek, een bestseller in de VS, onthult Carmine
Gallo de zeven succesvolle principes die Steve Jobs toepaste
in zijn eigen leven en werk. Gallo baseerde zich daarvoor op
honderden interviews met Apple-medewerkers en op eigen
onderzoek. Met dit boek leer je anders kijken naar je eigen
verhaal, je visie - en ook naar je carrière, je klanten en je
merk.

Computerwetenschapper Mark Stevenson gelooft
rotsvast in de mogelijkheden die de wetenschap
biedt. Met een aanstekelijk enthousiasme en een
flinke scheut (zelf)relativerende humor gaat hij op
tocht in de wondere wereld van onder andere de
genetica, de nanotechnologie, de bio- en
infotechnologie. Zijn reis brengt hem in alle hoeken
van de wereld bij wetenschappers die baanbrekend
werk verrichten, maar ook bij beleidsmensen met
een ongewone kijk op de immer veranderende
realiteit. Hij stelt vragen, luistert onbevangen en
reflecteert. Stevenson is er zeker van: we hoeven
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niet bang te zijn voor technologische vernieuwing en
zelfs revolutie. Wetenschap kan wel degelijk de
wereld redden. MARK STEVENSON (1971) is van
alle markten thuis: hij studeerde
computerwetenschappen maar was ook jaren
basgitarist en zanger in een band. Zijn kwaliteiten als
stand-upcomedian komen hem vandaag van pas als
veelgevraagd spreker op internationale fora en als
communicatiedeskundige.
Het leven is een aaneenschakeling van
onderhandelingen. Van kleine dagelijkse
beslissingen tot de grote momenten in je leven: je
onderhandelt elke keer als je iemand probeert te
overtuigen, als je een besluit neemt of een conflict
probeert op te lossen. Erica Ariel Fox is specialist op
het gebied van onderhandelen en leiderschap en
betoogt in dit boek dat de belangrijkste
onderhandelingen in het leven de onderhandelingen
zijn die je met jezelf voert. Want vaak is er een groot
verschil tussen dat wat we doen en zeggen en dat
wat we zóúden willen doen en zeggen. Fox noemt
dit de ‘Performance gap’ en ze laat zien hoe je
hiermee om kunt gaan: of je nu te maken hebt met
een stellige baas of een lastige klant, een eigenwijs
kind of een partner met een andere mening. De
oplossing is namelijk vaak dezelfde: leer eerst jezelf
te overtuigen. ‘Het grootste probleem in
onderhandelingen is niet de tegenpartij. Je bent het
zelf. De kracht van dit boek is dat het ons leert naar
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binnen te kijken en zo onszelf te leren begrijpen.’ –
William Ury, coauteur van Excellent onderhandelen
(Getting to Yes) ‘Er zijn maar weinig boeken die de
taal van het zakenleven en de taal van persoonlijke
groei zo overtuigend combineren als dit
baanbrekende boek.’ – Doug Stone, coauteur van
Moeilijke gesprekken
Sophie Morgan is een jonge, geëmancipeerde vrouw
die werkt als journaliste. Wanneer ze de
overrompelende James ontmoet, staat haar eerder
zo standvastige wereld op zn kop. James roept
dingen in haar op waarvan ze niet wist dat ze die in
zich had. Hij tast haar grenzen af, gaat er zelfs
overheen, en tot haar verbazing windt het haar op.
Sophie ontdekt langzamerhand hoe ver ze bereid is
te gaan voor haar genot - en pijn. In deze gedurfde
en controversiële autobiografische roman neemt
Sophie Morgan geen blad voor de mond. Dagboek
van een submissive is het openhartige verslag van
een waargebeurd liefdesverhaal.
Realize your fullest leadership potential, claim your
boldest vision, and prioritize the well-being of your
team and world with this new science-based
approach to leadership. Boundless Leadership
provides a complete and systematic roadmap to
finding meaning in your work, realizing your full
leadership potential, and inspiring your team with
resilience, innovation, compassion and confidence.
Contemplative psychotherapist Joe Loizzo, MD,
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PhD, and executive advisor Elazar Aslan, MBA,
PCC, offer a new science-based vision of leadership
that prescribes disciplines of mind, heart, and body
to help leaders cultivate clarity, compassion and
fearlessness for themselves and throughout their
organization. Boundless Leadership offers
accessible, real world applications to bring ease to
leading oneself and others, and provides examples
from the authors' experience with clients, including
CEOs of multi-billion-dollar businesses,
entrepreneurs and managers trying to balance the
complex challenges of work and life in our
interdependent age. Each section includes a range
of practices based on neuropsychology and
contemplative science, including guided meditations
to improve focus and awareness, cultivate empathy
and compassion, and build fearlessness and flow.
Each section also offers a practical application to
ease daily challenges, including clarifying intentions
for better decision-making, improving accountability
and responsibility for better team collaboration, and
embodying purpose to optimize impact on one’s
organization and society at large. Boundless
Leadership is especially needed during this
explosion of remote working and provides advice
and guidance to remain productive and joyful when
your work environment is in flux. Whether you're a
CEO, manager, team leader, consultant, coach,
social entrepreneur or community activist, this book
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offers the tools you need to clarify your vision, lead
others, and ignite positive change in the
world--giving you a much needed advantage in
today’s fast-paced digital age.
Build conscious leadership into your business. You
subscribe to the basic idea that business can do
more than make money, but you're not sure how to
act on that conviction or how to share it with the rest
of your organization. The Conscious Capitalism Field
Guide--the authoritative follow-up to the bestselling
book Conscious Capitalism, by John Mackey, CEO
of Whole Foods Market, and leadership expert Raj
Sisodia--gives you the tools for sharing and
implementing the principles of higher purpose and
conscious business throughout your organization.
This practical guide provides hands-on
materials--the same tools used in companies such
as Whole Foods Market, Southwest Airlines, Life is
Good, The Container Store, Barry-Wehmiller,
Zappos, and many others--that you can use on your
own, with your team, or with others throughout your
organization to build conscious leadership and
practices into your business. Organized according to
the four core principles (higher purpose, stakeholder
orientation, conscious leadership, and conscious
culture) of Conscious Capitalism, the book provides
exercises, worksheets, checklists, and
instructions--for use both individually and with
teams--as well as advice, examples, and real-life
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stories to help you apply these ideas and make them
come alive in your organization. You and your team
will: write a purpose statement learn how to create
win-win-win relationships with all your stakeholders
create a "culture playbook" for your company
develop a leadership checklist for your organization
build a personal leadership development plan set
priorities for the coming year and beyond
Onderhandelen blijft lastig. Met name omdat een
onderhandeling altijd anders loopt dan je van
tevoren had gedacht. En dat is ook het geheim van
toponderhandelaars: zij weten dat de factoren waar
je mee te maken hebt voortdurend veranderen. Je
weet waar je naartoe wilt, maar hoe je er moet
komen is altijd weer een verrassing. Michael
Wheeler geeft praktisch advies en beschrijft een
aantal strategieën die je onder verschillende
omstandigheden kunt inzetten. Hij leert je hoe je je
onzekerheid tot een voordeel ombuigt, je zenuwen
onder controle krijgt en altijd alternatieve scenario’s
achter de hand houdt.
Teambuilding en Group Dynamic Management
geven management, managers, teamleiders en
consultants praktische richtlijnen voor het bouwen en
beheren van teams. Individuen die succesvolle
teams willen bouwen in de complexe, sterk onderling
verbonden en wereldwijd concurrerende
omgevingen van vandaag. Dit boek helpt je de
theorie in de praktijk te brengen. Een effectieve
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teambelofte van hogere productiviteit en een groter
probleemoplossend vermogen en Maximaliseer
teamproductiviteit door groepsbrainstorming te
stimuleren. Dit boek zal de lezers helpen met een
beter begrip van het team, de reikwijdte,
verantwoordelijkheden, functies, effectiviteit,
groepen, dynamica, normen, ontwikkeling, typen en
effectief beheer ervan in een groep. Dit boek is
speciaal ontworpen voor degenen die de studenten
zijn van Business, MBA, PGDM & Executives. ITbeheer, managers op het middenniveau in de
managementconsultant en bedrijfsleiders, en een
persoon die een teamleider wil worden.
Wat Steve Jobs was voor Apple is Jeff Bezos voor
Amazon. Bezos werkte als dikbetaalde Wall Streethandelaar, maar durfde in de begindagen van het
internet opnieuw te beginnen als ondernemer met
een magazijn in zijn garage. Die gok werd beloond.
Zijn bedrijf Amazon maakte in de afgelopen twintig
jaar een onwaarschijnlijke groei door: van online
boekhandel naar ’s werelds grootste warenhuis.
Brad Stone beschrijft de fascinerende geschiedenis
van Bezos als ondernemer en laat zien hoe de
ontwikkeling van het bedrijf vervlochten is met diens
grootse ideeën over competitie en innovatie. Hij
sprak met Bezos zelf en met groot aantal
(voormalige) Amazon-medewerkers en geeft als
eerste een inkijkje in een bedrijfscultuur van
gedurfde investeringen en meedogenloze ambitie.
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Mr. Amazon is een genuanceerd en onthullend
portret van dit fascinerende bedrijf en zijn
excentrieke oprichter.
When people encounter consumer goods—sugar, clothes,
phones—they find little to no information about their origins.
The goods will thus remain anonymous, and the labor that
went into making them, the supply chain through which they
traveled, will remain obscured. In this book, Tad Skotnicki
argues that this encounter is an endemic feature of capitalist
societies, and one with which consumers have struggled for
centuries in the form of activist movements constructed
around what he calls The Sympathetic Consumer. This book
documents the uncanny similarities shared by such
movements over the course of three centuries: the
transatlantic abolitionist movement, US and English
consumer movements around the turn of the twentieth
century, and contemporary Fair Trade activism. Offering a
comparative historical study of consumer activism the book
shows, in vivid detail, how activists wrestled with the broader
implications of commodity exchange. These activists arrived
at a common understanding of the relationship between
consumers, producers, and commodities, and concluded that
consumers were responsible for sympathizing with invisible
laborers. Ultimately, Skotnicki provides a framework to
identify a capitalist culture by examining how people interpret
everyday phenomena essential to it.
Are profits and sustainability compatible? This book brings
unique perspectives to this key debate by exploring the
history of green entrepreneurship since the nineteenth
century, and its spread globally in industries including
renewable energy, organic food, natural beauty, ecotourism,
recycling, architecture, and finance. The book uses the lens
of the extraordinary and often eccentric men and women who
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defied convention and imagined that business could help
save the planet, rather than consume it. The social and
religious beliefs that drove many of these individuals are
explored as the book looks at how they overcame huge
obstacles to execute their strategies. The green
entrepreneurs seen here are shown to have created new
markets and industries, and driven innovations in sustainable
practices, even at times when most consumers and
governments marginalized the entire subject. The struggles of
early pioneers appear to have been rewarded by the growth
of environmental awareness among consumers, business
leaders, and others in recent years, but the Earth's
environmental health continues to deteriorate. If profits and
sustainability have proved challenging to reconcile, the book
argues that one reason was how they were both defined.
A guide and blueprint to a purposeful millennial
existence—and how we can make a difference. What does it
mean to be a millennial in this chaotic world? Beyond
Snapchat and Tinder, the consumerist culture we’ve
inherited, and quarter-life crises, can a millennial aspire to
more? Alison Lea Sher argues, yes, we can! Packing herself
up in an RV, Sher embarks on a road trip in hopes of starting
a conversation about what it means to grow up in America,
post-Great Recession. Interviewing 150 of her millennial
peers as they begin their adult lives—from kids heading
straight to Wall Street after college to those sleeping on
it—Sher asks: “Who are you; what should you do; and how
can you step into your destiny as a stakeholder in society?”
The Millennial’s Guide to Changing the World is a one-of-akind ethnographic study on the spotlighted millennial
generation, as told by millennials—the largest generation in
US history that is now transitioning from adolescence to
adulthood. As millennials embark on a young adult quest
during a frightening time, how can they enlist the idealism,
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values, and resistance politics they are so well-known for to
discover a sense of self and purpose? Learn how to:
“Adult”—and not in the way society defines it Ride the
technology revolution, instead of letting it ride you Be ethical,
inclusive, and sex-positive in your relationships Resist the
corporate oligarchy we live in Recognize privilege, embrace
diversity, and fight for equality Save the earth, literally With
intimate stories, ethnographic research, and practical tips,
The Millennial’s Guide to Changing the World will inspire
every young person, showing them how to optimize their
coming-of-age potential in a world that desperately needs it.
De economische wetenschap ligt in duigen. De financiële
crisis werd niet voorspeld, laat staan voorkomen.
Achterhaalde economische theorieën hebben een wereld
mogelijk gemaakt waarin nog steeds extreme armoede
heerst, terwijl de allerrijksten elk jaar rijker worden.
Economisch handelen tast de natuur zo sterk aan dat onze
toekomst gevaar loopt. In Donuteconomie laat econoom Kate
Raworth zien hoe het mainstream economische denken ons
op een dwaalweg heeft gezet. Ze tekent de routekaart die
ons kan leiden naar het punt waarop in de behoefte van
iedereen kan worden voorzien, zonder dat dit ten koste gaat
van onze planeet. Dit alles resulteert in een alternatief en
innovatief economisch model voor de 21e eeuw.
Het kapitalisme bloeide de afgelopen tweehonderd jaar
dankzij zijn aanpassingsvermogen; op de golven van de
economische cycli heeft het zich steeds aangepast en
getransformeerd om uiteindelijk sterker uit verschillende
crises op te rijzen. Maar de grens is bereikt, stelt Paul Mason.
In de uithoeken van het marktsysteem ontdekken mensen
nieuwe vormen van eigendom, lenen en zaken doen – van
3D-printen tot zelf managende websites als Wikipedia en van
duurzame energiecoöperaties tot parallelle valuta. In het hart
van die veranderingen staat de informatietechnologie, een
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revolutie die volgens Mason de potentie heeft om onze notie
van werk, productie en waarde totaal te veranderen én om
een economie gebaseerd op marktwerking en privaat
eigendom te vernietigen. In dit baanbrekende boek laat
Mason zien hoe we, vanuit de as van de recente financiële
crisis, de kans hebben om een meer sociale, rechtvaardige
en duurzame, globale economie te bouwen.
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.
Een must read voor ceo’s, ondernemers en beleidsmakers
die niet alleen de noodzaak voor verandering zien, maar ook
aan de slag willen.In een tijd waarin ontelbaar veel nieuwe
mogelijkheden en kansen zich voordoen, is een nieuw soort
business opgestaan: de exponentiële organisatie. Deze
bedrijven zijn in staat een groeicurve te laten zien die
exponentieel is, dankzij de integrale toepassing van onder
andere community’s, big data, slimme algoritmes en nieuwe
technologieën. Zij laten de traditionele lineaire bedrijven ver
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achter zich. Salim Ismail, Yuri van Geest en Michael S.
Malone onderzochten honderden startups en interviewden
tientallen ceo’s van de snelst groeiende organisaties (zoals
Airbnb, Netflix, Tesla, Waze, Arianna Huffington en Chris
Anderson). In dit boek brengen ze de ontwikkelingen op
organisatorisch en technologisch gebied in kaart en ze
presenteren een raamwerk van interne en externe factoren
waarmee elke organisatie, of het nu om een start-up of een
multinational gaat, een exponentiële organisatie kan worden.
‘Dit boek is niet bedoeld als hetze tegen Europa of
Griekenland, noch als iets anders wat mijn dochter zou
kunnen vervelen. Ik heb het geschreven om te kijken of ik
een recalcitrante tiener ervan kon overtuigen dat economie te
belangrijk is om alleen aan economen over te laten – en te
leuk om veronachtzaamd te worden door mensen die zich
doorgaans niet met geld en financiën bezighouden. Dat er,
als je goed kijkt, achter elke economische theorie een
fascinerend debat schuilgaat: een debat over menselijke
angsten waaraan tot nog toe alleen dichters, toneelschrijvers
en musici een zinnige bijdrage hebben geleverd.’

Een kleurrijke reis door 7000 jaar geschiedenis en 26
wereldsteden 'Bijzonder boek [...] Een zeer aangename
leeservaring.' •••• NRC Ben Wilson laat in het geweldig
geschreven Metropolis zien dat het leven in steden de
kraamkamer van en de drijfveer achter de belangrijkste
veranderingen was. In de tweehonderd millennia van het
menselijk bestaan heeft niets ons grondiger veranderd
dan de stad. Wilson vertelt het glorieuze verhaal van de
bloei van de stedelijke mensheid, beginnend in Uruk, de
eerste stad in 5000 v.C. Hij laat zien dat steden nooit
een noodzaak waren, maar toen ze er eenmaal waren,
creëerde de nabijheid van andere mensen een enorme
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kracht die uitvindingen, kunst en handel tot grote hoogte
dreven – een snelkookpan voor vooruitgang en
beschaving. Wilson neemt zijn lezer mee langs de
beroemde steden van de afgelopen 7000 jaar, van het
beginnende burgerschap in het oude Athene, de
wereldwijde handel in negende-eeuws Bagdad, de rol
van Londense koffiehuizen bij het ontstaan van
financiële markten, het moderne huiselijke comfort in het
centrum van Amsterdam tot aan het flaneren in het Parijs
van de belle époque. Ook kijkt hij naar de impact die
wolkenkrabbers hadden en hebben in New York, naar
het uitgestrekte landschap in Los Angeles en de recente
ecologische vernieuwingen in Shanghai. Levendig,
erudiet en onweerstaanbaar: Metropolis is een grand
tour langs menselijke prestaties.
A book that will disturb the sleep of a good many
scholars" Max Eastman F. A. Hayek's Introduction lays
the groundwork for this study of the rise of the factory
system in Great Britain. It also examines why historians
have been so critical of capitalism and the factory
system. The subsequent essays discuss why
intellectuals have usually been antagonistic to capitalism
and what effect these historical misconceptions have had
on the world's attitude toward business enterprise. *
Papers by distinguished British, American and European
economic historians including T. S. Ashton, L. M. Hacker
and Bertrand de Jouvenel * Actual case studies of the
English factory system and the English factory worker
support the theoretical material.
Zijne Heiligheid de Dalai Lama heeft in zijn leven groot
lijden gekend, maar hij straalt altijd vriendelijkheid en rust
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uit. Hoe doet hij dat? In De kracht van het geluk laat
Howard Cutler de lezer kennismaken met de filosofie van
de Dalai Lama over hoe je gemoedsrust kunt vinden en
in het reine kunt komen met het lijden van de wereld.
Samen onderzoeken zij de wortels van de vele
problemen waarmee de mensheid te kampen heeft en
tonen ze ons hoe we die rampen kunnen benaderen op
een manier die tegelijkertijd verlicht en ons helpt in onze
zoektocht naar geluk. Door verhalen, meditaties en
diepgaande gesprekken leert de Dalai Lama de lezer de
culturele invloeden en manieren van denken te
benoemen die leiden tot verdriet en hoe we onze eigen
problemen die we het hoofd moeten bieden, evenals de
moeilijkheden van anderen, kunnen doorgronden en
oplossen. Het resultaat is een wijze benadering van
menselijke problemen die zowel optimistisch als
realistisch is, zelfs in tijden van grote uitdagingen.
Informatie speelt een rol in bijna alle onderdelen van de
samenleving: van thermodynamica tot DNA, van het
gebruik van onze mobiele telefoon tot internet. In dit
Elementaire Deeltje geeft filosoof Luciano Florido, een
autoriteit op hetgebied van informatiefilosofie en ethiek,
op verhelderende manier uitleg over dit voor ons zo
essentiële begrip. En hij legt uit dat we niet alleen het
risico op `fear of missing out lopen, maar ook op een
overdosis aan informatie die we niet meer kunnen
verwerken, de `infoglut. Florido bespreekt themas als
toegankelijkheid en privacy, eigendom, auteursrecht en
open source. Dit boek verduidelijkt het begrip informatie
en laat zien hoe informatie ons kan helpen beter vat te
krijgen op de wereld om ons heen. Geweldig
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verhelderend. Steven Poole, The Guardian -Luciano
Floridi is hoogleraar filosofie en onderzoeker aan de
Universiteit van Hertfordshire; daarnaast is hij verbonden
als onderzoeker aan het St. Cross College van de
Universiteit van Oxford.
Conscious Capitalism Field GuideTools for Transforming
Your OrganizationHarvard Business Press
Practicing business with a conscience leaves no sector
untouched. It trickles into how we treat our employees,
approach our work in general, address stakeholders,
engage in accounting, financial, and production
management practices, implement and manage
information technology, communicate on a direct and
indirect basis, and market what we stand for. Business
has encountered an interesting evolution in the first two
decades of the twenty-first century, with social media as
a catalyst toward greater understanding regarding the
critical value of soft skills, workplace diversity, change
readiness, moral responsibility, sustainable awareness,
and a general socially responsible mind-set. This
amalgamate spirit of business as we envision it in the
near and far future has found its way in all segments of
business education, research, and practice. Adhering to
the global trend of increased responsibility and evoking a
constructive change in the narrative of business, this
Research Companion serves as a critical reference work
to business scholars and practitioners in various settings.
It brings together contributing scholars from multiple
business areas, from a variety of cultures and locations
of the world, in order to achieve a reference work that will
find expansive appeal. Including insights from the broad
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business spectrum ranging from internal managerial
practices to strategic applications, including international
sensitivity, this volume highlights the urgency for
increased awareness in business decision-making on all
fronts. It will be of great value to researchers, academics,
practitioners, and students in the fields of corporate
social responsibility, business ethics, leadership,
organizational studies, and entrepreneurship.
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