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Gids voor bestuurders en managers voor strategie,
beleid, instrumenten en operationele toepassingen van
CRM.
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.
Studieboek op hbo/wo-niveau.
Gedichtjes met platen van dieren, waaronder een wild
paard. Bevat ook een ABC en een rekentafel. Een van
de gedichtjes gaat over Sinterklaas. Kartonkleurig
omslag met zwarte sierrand.

This book examines the directions in which various
structures and processes of management and
business are moving in South East Asia, covering
Indonesia, Malaysia, Thailand and Vietnam. It aims
to update previous works in the field covering
management and business in these countries. It
goes on to deal with a wide variety of themes and
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issues, functional and practice areas, sectors and
organisational types. Many key sectors are also
covered, such as finance, retailing, telecoms, etc.
The types or organisations covered range from
multinational companies to state-owned enterprises.
The contributors cover current and ongoing
developments of these themes, particularly in the
context of globalization. The book also addresses
the future directions management may be moving in
this important part of the international economy. The
authors are all experts in their fields and are all
based in universities and business schools in the
region, within the respective countries involved. The
work is aimed at undergraduate and postgraduate
students in business administration especially those
on MBA programmes, development economics,
management studies and related fields, as well as
lecturers in those subjects and researchers in the
field. This book was published as a special issue of
Asia Pacific Business Review.
Studieboek op hbo-niveau.
Alexandra LaDuca, intelligent rechercheur en
uitstekend scherpschutter, lijkt iedere zaak die de
FBI haar geeft aan te kunnen. Maar dan wordt ze
gevraagd om de Secret Service te ondersteunen
tijdens een bezoek van de president aan de
Oekraïne. Het is haar taak een gevaarlijke en tegelijk
charmante topcrimineel in de gaten te houden. De
opdracht blijkt veel omvangrijker en vele malen
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gevaarlijker dan ze dacht. Ze doet ontdekkingen niet
alleen de veiligheid van de president, maar ook haar
eigen leven op het spel zetten. Als de maffia lucht
krijgt van haar rol begint het web van gevaar zich om
haar te sluiten. Een adembenemende thriller die je
ongenadig in zijn greep houdt. Noel Hynd is een
gevestigd auteur die vele thrillers op zijn naam heeft
staan.
Onzichtbare man is het verhaal van een jonge,
hoogopgeleide zwarte man, die geen kans krijgt om
te slagen in een gesegregeerde maatschappij die
weigert hem als een menselijk wezen te zien. Het
verhaal volgt de fysieke en psychologische reis van
de naamloze hoofdpersoon tegen de achtergrond
van New York in de eerste helft van de twintigste
eeuw. Ellison weet als geen ander het brute naast
het burleske en het komische naast het tragische te
plaatsen in een roman die nu, 65 jaar na eerste
verschijning, relevanter en urgenter is dan ooit.
Onzichtbare man wordt alom geprezen als een van
de beste Engelstalige romans van de twintigste
eeuw. Onder anderen James Baldwin en Ta-Nehisi
Coates lieten zich inspireren door de creatieve
manier waarop Ellison een beeld schetst van een
jonge zwarte man in het Amerika van vóór de
burgerrechtenbeweging. Het boek stond model voor
de memoires van Barack Obama.
Paul Krugman, wiens werk onlangs werd onderscheiden
met de Nobelprijs voor economie, toont in De
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crisiseconomie overtuigend aan hoezeer de huidige
financiële crisis lijkt op de Grote Depressie van de jaren
1930 - en legt uit hoe een totale catastrofe voorkomen
kan worden. Tien jaar geleden analyseerde Krugman de
economische crises in Azië en Latijns-Amerika. Hij zag
die als een waarschuwing. In de jaren die volgden
schoten de beurskoersen omhoog en maakten bedrijven
veel winst, waardoor de crises van de jaren negentig uit
beeld raakten. Maar nu is de crisiseconomie terug - een
reprise van de jaren dertig lijkt niet onmogelijk. In De
crisiseconomie laat Krugman zien hoe het falende
toezicht op de financiële wereld heeft geleid tot de
grootste crisis sinds die van het interbellum, in de
Verenigde Staten en de rest van de wereld. Ook
beschrijft hij de maatregelen die nodig zijn om te
voorkomen dat de wereldeconomie in een steeds
diepere recessie raakt. Geschreven in een stijl die hem
bij het grote publiek zo geliefd maakte - soepel, levendig,
zeer goed geïnformeerd - zal De crisiseconomie zonder
twijfel een hoeksteen blijken in het debat over de huidige
economische situatie.
This text employs a unique three-pronged approach of
theory, application, and skill development to create the
most practical leadership book on the market. It covers
all of the traditional theory along with cutting-edge
leadership topics. Applications develop critical thinking
skills about the concepts. Proven skill-building exercises
foster leadership skills that can be used in professional
and personal lives. This three-pronged approach offers
the greatest variety of learning material to meet each
student's unique needs.
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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.
To be an effective manager, you must be an effective
leader. And while some people have innate leadership
ability, most people need to learn this skill. Through the
use of theory, application and skill development
exercises, Management Effectiveness trains readers to
know what leadership is and how it must be integrally
linked to management for it to succeed. It provides
detailed information about communication,
empowerment, delegation, influencing, and change
management. In addition, the book provides hands-on,
real-world, step-by-step models to demonstrate how dayto-day leadership functions are handled. Through the
use of this three-stage approach of theory, application,
and skill development, Robert Lussier and Christopher
Achua have created a leadership manual of the highest
caliber that should be on every manager's bookshelf.

Dr. Myles Munroe, heeft in zijn bestseller, Het
Koninkrijk opnieuw ontdekt, onthult dat het Koninkrijk
van God de ware boodschap is van het Evangelie en
dat is ook de boodschap die Jezus bracht. Hier in
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Koninkrijk Principes, zijn tweede boek in de serie
over het Koninkrijk, vertelt Dr. Munroe dat we de
voordelen van het Koninkrijk niet in ons leven
kunnen toepassen tenzij wij begrijpen hoe het werkt.
Inleidend overzicht van het gehele vakgebied van
management.
De dromerige Binyavanga Wainaina groeit op in de
Keniaanse middenklasse, een chaos van luide en
kleurrijke geluiden: de föhns in zijn moeders
schoonheidssalon, fietsbellen, monteurs in Nairobi,
de muziek van Michael Jackson en op de
achtergrond altijd het aanstekelijke gelach van zijn
broer en zus. Hij hoort erbij, maar zoekt naar zijn
eigen identiteit. Boeken vormen zijn toevluchtsoord.
Terwijl Wainaina een intieme inkijk geeft in zijn leven
en groeipijnen, verandert de politieke situatie in zijn
land drastisch en daarmee zijn kijk op alles wat hij
tot dan toe vanzelfsprekend vond. Wainaina’s blik is
kritisch zonder ooit aan warmte en humor in te
boeten. ‘Van een onbekommerde virtuositeit.’ –
New York Times Book Review
Het antwoord op de fundamentele vraag naar het
waarom van de grote verschillen tussen arm en rijk
in de wereld. In deze internationale bestseller geeft
David Landes op heldere wijze antwoord op de
fundamentele vraag naar het waarom van de grote
verschillen tussen arm en rijk in de wereld. David
Landes beschrijft hoe Europa ?s mars naar welvaart
en ontwikkeling is begonnen. Hij laat zien dat China
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en de islamitische wereld ooit voorlagen, maar dat
de beslissende doorbraak naar welvaart uitbleef.
`Het is zijn aanpak die Arm en Rijk tot een
waardevol, zelfs onmisbaar boek maakt. - NRC
Handelsblad David S. Landes is emeritus hoogleraar
geschiedenis en economie aan Harvard University.
The most practical leadership textbook on the market,
LEADERSHIP 6e uses a unique three-pronged approach to
teach leadership concepts and theory. The authors combine
traditional theory with cutting-edge leadership topics in a
concise presentation packed with real-world examples. The
text puts students in the leadership role, engaging them in
applying the concepts and providing step-by-step behavior
models for effectively handling leadership functions. Important
Notice: Media content referenced within the product
description or the product text may not be available in the
ebook version.
Written by an expert team of Australian academics,
Leadership gives students the tools they need to navigate
their leadership journey.
Leadership: Theory, Application, & Skill
DevelopmentCengage Learning
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