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Adviezen om lichamelijk en psychische stress te
verminderen.
Studieboek op hbo-niveau.
Studieboek voor het hoger onderwijs.
Studieboek op hbo/wo-niveau.
In Materiaalkunde komen alle belangrijke materialen die
toegepast worden in werktuigbouwkundige constructies aan
de orde, zoals metalen, kunststoffen en keramiek. Per
materiaalgroep behandelen de auteurs: · de belangrijkste
eigenschappen; · de manier van verwerking; · de
beperkingen; · de belangrijkste keuzeaspecten met
betrekking tot constructies; · de manier van specificatie in een
technische tekening of een ontwerp. De eerste editie van
Materiaalkunde verscheen alweer dertig jaar geleden. In de
tussentijd is het voortdurend aangepast aan de nieuwste
ontwikkelingen en het mag dan ook met recht een klassieker
genoemd worden.
The book focuses on key emerging areas concerning flexible
systems management as an approach for transforming
organizations. It is divided into three parts, discussing
Enterprise Flexibility and Performance Management;
Transformational Strategies and Organizational
Competitiveness; and Supply Chain Flexibility. Part I
addresses the integration aspects of learning, innovation, and
entrepreneurship for organizational success, performance
gains through cross-border acquisitions, flexibility
measurement, and organizational competitiveness, impact of
disinvestment, employability gaps and sustainable growth.
Part II then examines risk governance structure, supporting
culture, channel collaboration, waste management, IT-based
process re-engineering, HR flexibility and adoption of big data
Page 1/3

Read Book Dbms By P K Yadav Ebulaiy
as transformational strategies. Lastly, the third part
investigates the development of a framework for a green
flexible manufacturing system, measuring the effect of supply
chain design on firm performance, exploring and ranking
logistics service providers’ best practices, and exploring the
relationship between optimism and career planning in the
context of manufacturing sector, and analyzes customers’
emotional engagement and their inclinations towards the
brand. The concept of flexibility is a common thread running
through the three parts. The book is supported by both
quantitative- and qualitative-based research as well as case
applications relating to different areas of government and
profit and not for profit organizations. Written by leading
academics and practitioners, it is a useful resource for
management students, scholars, consultants and practicing
managers in both government and corporate sectors.
Een oude, ongeneeslijk zieke politiecommissaris jaagt vanuit
zijn bed op een voormalige ss-kamparts. Hij komt in diens
ziekenhuis terecht, en vanaf dat moment begint een
bloedstollend gevecht van de gerechtigheid tegen het kwaad.
Lange tijd is niet duidelijk wie er zal winnen. Friedrich
Dürrenmatt (1921-1990) was Zwitserlands beroemdste
schrijver van de twintigste eeuw. Behalve De verdenking
geeft Athenaeum in 2017 ook De rechter en zijn beul uit.
Dürrenmatt schreef het volgende over zijn drijfveer om
misdaadromans te schrijven: ‘Hoe kun je als kunstenaar nog
bestaan in een wereld waarin werkelijk alles cultuur is? [...]
Misschien kan dat het beste door misdaadromans te
schrijven, daar kunst te scheppen waar niemand het
verwacht. De literatuur moet zo licht worden dat ze op de
weegschaal van de literatuurkritiek niets meer weegt. Alleen
zo wordt ze weer belangrijk.'
Studie- en trainingsboek voor leidinggevenden en
personeelsfunctionarissen om medewerkers leiding te geven
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en te motiveren.
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.

Transforming Organizations Through Flexible
Systems ManagementSpringer Nature
Inleiding in het programmeren, bestemd voor
programmeurs.
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