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Creativity, Inc. is een boek voor managers die hun werknemers willen leiden naar excellentie, een handleiding voor iedereen die
streeft naar originaliteit, en de allereerste, all-access reis naar het hart van Pixar Animation Studios. Het neemt je mee naar de
story meetings, de postmortems en de Braintrust-sessies en laat zien hoe je een cultuur bouwt waar creativiteit ontstaat en
floreert. Pixar domineert al bijna 20 jaar de animatiewereld. Films als de Toy Story-trilogie, Monsters, Inc., Finding Nemo, The
Incredibles, Up en WALL-E hebben box-office records gevestigd en wonnen samen 27 Academy Awards. Het plezier in het
vertellen van verhalen, de inventieve plots en de emotionele authenticiteit laten zien wat creativiteit werkelijk is. In dit boek onthult
Catmull de ideeën en technieken achter het succes en de winstgevendheid. Bij Pixar is een unieke omgeving gecreëerd met
processen die creativiteit beschermen en die ingaan tegen conventies: - Geef een goed idee aan een middelmatig team en ze
verkloten het. Geef een middelmatig idee aan een fantastisch team en ze repareren het of verzinnen iets beters. - Als je er niet
naar streeft om het onzichtbare zichtbaar te maken en het te begrijpen, dan ben je slecht voorbereid om leiding te geven. Managers zijn er niet om risico’s te vermijden. Ze moeten een omgeving creëren waar het veilig is voor anderen om risico’s te
nemen. - De kosten om fouten te voorkomen zijn vaak hoger dan de kosten om fouten te herstellen. - De communicatiestructuur
van het bedrijf is niet gelijk aan de organisatiestructuur. Iedereen moet elkaar kunnen praten. - Ga er niet vanuit dat algemene
overeenstemming leidt tot verandering – zelfs als iedereen aan boord is, kost het veel energie om een groep in beweging te
krijgen.
The tools you need to follow your dream of starting and running an online business! With the right knowledge and resources, you
can take action to start the online business you’ve been dreaming of. This comprehensive guide provides tips and tricks for
turning your dream into a reality. The sixth edition of Starting an Online Business: All-in-One For Dummieswill teach you the basics
and beyond. It will prepare you to set up your business website, offer your products in an online store, and keep accurate books.
The authors help you navigate the primary legal, accounting, and security challenges related to running an online business. Fund
your business for success and future growth Use SEO strategically to drive traffic to a well-designed site Market your business
effectively as an entrepreneur Stand out, build customer relationships, and sell on social media Keep up with ecommerce trends to
stay a step ahead With some guidance, you can find your market niche, create a business plan, and decide on a revenue model.
Then, it’s time to set up shop! Starting an Online Business can help bring your dream of an online business to life and guide you
on the road to success.
Website van de Lean in-community Volg Lean in op Facebook Volg Lean in op Twitter
Launch your new business with confidence and skill using the latest guidance from the UK's most trusted small business guru
Starting a business is one of those courageous and audacious decisions that many of us dream about. If you're ready to take the
leap and turn your great idea into action, or you already have, you'll need to arm yourself with the best strategies you can find. In
Starting a Business For Dummies: UK Edition, business growth expert Colin Barrow, MBA, provides these strategies as he walks
you through every critical step in launching your company. From writing your first business plan to surviving and thriving in your
first year, and everything in between, you'll learn how to go from concept to revenue, handle the post-Brexit United Kingdom
regulatory and tax environment and utilise public grants and incentives to help get you off the ground. You'll also: Understand how
the UK business landscape has been impacted by Brexit and COVID-19 and the practical steps you can take to adapt Finance
your new venture with grants from the UK government and enjoy brand-new tax incentives aimed at R&D and innovation Find your
inspiration with motivating case studies of real-world successes who conquered every challenge the market threw at them You've
spent your life building the skills you'll need for this moment. Let Starting a Business For Dummies: UK Edition show you how to
apply them for maximum effect as you grow your company from an idea into an unstoppable juggernaut.
Adviezen en tips voor het opstellen van een ondernemingsplan.
In ‘Hyperfocus’ biedt productiviteitsexpert Chris Bailey nuttige inzichten en effectieve tactieken om onze aandacht te managen.
Die is namelijk nooit eerder zo overgestimuleerd en overvraagd geweest als nu. We hebben het drukker dan ooit, maar lijken
minder voor elkaar te krijgen. Tegelijkertijd voelen we ons ongemakkelijk bij verveling en een gebrek aan prikkels en afleiding. Op
basis van recent neurowetenschappelijk onderzoek toont Chris Bailey aan dat ons brein twee standen heeft die je kunt activeren
als je je aandacht effectief inzet: hyperfocus, de stand voor diepe concentratie, en snipperfocus, de creatieve en reflectieve stand.
Door neurowetenschap, psychologie en mindfulness te combineren helpt Bailey je om elk van deze twee mentale standen
optimaal te benutten. Zo krijg je meer focus in werk en leven.
Whether you’re a business beginner with big ideas or an established company looking to review you plans in a changing business
environment this practical, user friendly guide gives you everything you need to get started. Complete with an interactive CD
packed with planning templates including; planning documents, forms, financial worksheets, checklists, operation surveys and
customer profiles in both Word and PDF formats you’ll be armed with all you need to kick start the planning process and create a
winning business plan that suits you and your long-term business vision. Business Plans Kit For Dummies includes UK specific
information on: UK business practice Currency UK business and financial institutions and advisory services UK taxation and VAT
Partnerships and Limited company information UK legal practice, contractual considerations and insurance matters UK specific
forms UK specific case studies New content covering online business opportunities and resources, alternative ways in to business
including franchising, network marketing and buy outs, research methods and choosing suppliers and outsourcing will all be added
to the UK edition. Table of Contents: Part I: Laying the Foundation for Your Plan Chapter 1: Starting Your Planning Engine
Chapter 2: Generating a Great Business Idea Chapter 3: Defining Your Business Purpose Part II: Developing Your Plan’s
Components Chapter 4: Understanding Your Business Environment Chapter 5: Charting Your Strategic Direction Chapter 6:
Describing Your Business and Its Capabilities Chapter 7: Crafting Your Marketing Plan Chapter 8: Deciphering and Presenting
Part III: Tailoring a Business Plan to Fit Your Needs Chapter 9: Planning for a One-Person Business Chapter 10: Planning for a
Small Business Chapter 11: Planning for an Established Business Chapter 12: Planning for a Not for profit Nonprofit Organization
Chapter 13: Planning for an E-Business Part IV: Making the Most of Your Plan Chapter 14: Putting Your Plan Together Chapter
15: Putting Your Plan to Work Part V: The Part of Tens Chapter 16: Ten Signs That Your Plan Might Need an Overhaul Chapter
17: Ten Ways to Evaluate a New Business Idea Chapter 18: Ten Ways to Fund Your Business Plan Chapter 19: Ten Sources of
Vital Information to underpin your Business Plan Chapter 20: Ten Ways to Use Your Business Plan Note: CD files are available to
download when buying the eBook version
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De volgende Bill Gates zal geen besturingssysteem ontwerpen, en de nieuwe Mark Zuckerberg geen tweede Facebook. Het
kopiëren van succesvolle modellen uit Silicon Valley heeft weinig zin. We kunnen wél leren van het vermogen om iets geheel
nieuws te creëren in plaats van iets toe te voegen aan wat al bestaat. Peter Thiel is medeoprichter van PayPal en investeerder in
vele techbedrijven, zoals Facebook, LinkedIn en Spotify. Dankzij zijn unieke ervaring en strategische inzichten heeft hij met Zero
to one dé bijbel van een nieuwe generatie ondernemers geschreven. Zijn inzichten over onder andere strategie, teambuilding,
concurrentie, verkoop en pitchen zijn breed toepasbaar. Een must read voor iedere ondernemer!

Simon Sinek laat in ‘Begin met het Waarom’ zien dat organisaties en leiders die zich richten op het Waarom van hun
bedrijf succesvoller, invloedrijker en innovatiever zijn. Leiderschapsstijlen kunnen verschillen, maar alle grote,
inspirerende leiders hebben één ding met elkaar gemeen: ze weten dondersgoed waaróm ze doen wat ze doen. Toch
sneeuwt bij veel bedrijven het Waarom nogal eens onder in de hectiek van de dag. ‘Begin met het Waarom’ helpt je om
het Waarom weer centraal te stellen en zo beter en authentieker leiding te geven en je omgeving te inspireren. Met vele
voorbeelden uit de praktijk toont Sinek aan dat het werkt. Dit boek is gebaseerd op de ideeën uit zijn TEDX-talk over
leiderschap, waarmee hij wereldwijd de aandacht trok.
You’ve heard stories about people making their fortune creating Web sites and selling merchandise on the Internet.
You’ve been eager to jump right in and take a shot at striking it rich, but you’re not quite sure how to get started—or if
you’re business-minded and tech-savvy enough to succeed. Starting an Online Business for Dummies will show you
how easy it is to get your ideas off the ground and on the Web. You’ll be able to take advantage of everything an online
business has to offer, without an MBA or years of experience! This updated, hands-on guide gives you the tools you
need to: Establish and promote your business Advertise your site Build a business with online auctions Keep your
business legal and lawsuit free Impress customers in the virtual world Publicize your business with Google, Yahoo!, and
Microsoft Conduct electronic payments Utilize VoIP, site feeds, blogging, and affiliate marketng You’ll soon begin to
realize that online business is not confined to large corporations or even businesses with storefronts. With this handy,
straightforward guide, you will have your business online and ready to go in no time. There’s also a chapter on hot new
ways to make money online, such as selling on Amazon or promoting on Flickr. The 5th edition of Starting an Online
Business for Dummies helps you help your business can reach its full potential!
Al dertig jaar een internationale managementbestseller! Het doel heeft het managementdenken in de westerse wereld
veranderd. Goldratt werd door het tijdschrift Fortune uitgeroepen tot ‘goeroe van de industrie’. Door Business Week
uitgeroepen tot ‘genie’. In een spannend detectiveverhaal vecht Alex Rogo voor het behoud van zijn bedrijf. Met hulp
van een oud studievriend slaagt hij erin om conventionele denkwijzen aan de kant te schuiven. Op deze manier handelt
hij op een originele manier. Elk proces blijkt beperkingen te hebben die echte groei en ontwikkeling belemmeren. Het
verhaal verklaart de basisprincipes van de beperkingentheorie. Dit is de Theory of Constraints, ontwikkeld door Eliyahu
Goldratt. Al meer dan zes miljoen exemplaren wereldwijd verkocht! Eliyahy Goldratt is bij miljoenen lezers een begrip als
wetenschapper, leermeester en managementgoeroe. Over de hele wereld passen economen en managers zijn
gedachtegoed toe in hun eigen organisaties.
Turn your hobby into revenue with an expertly-run Etsy shop Starting an Etsy Business For Dummies is the all-in-one
resource for building your own successful business. Arts and crafts are currently a $32 billion market in the U.S., and
Etsy is the number-one way to grab a piece of it for yourself. Sales through the site are rising, fueled by Pinterest,
Instagram, and other social media—so there's never been a better time to jump into the fray. This book shows you
everything you need to know to get set up, get things running, and build your business as you see fit. From photography
and sales writing, through SEO, homepage navigation, and more, you'll find it all here. This new third edition has been
updated to cover Etsy's newest seller tools, including Pattern, Etsy Manufacturing, Etsy Shop Updates, and the
Dashboard, with expert guidance on QuickBooks Self-Employed to help you keep your business's finances under control.
With helpful information, tips, tools, and tricks, this book is your ultimate guide to building your own Etsy shop. Showcase
your products to their best advantage with great photographs and compelling listings Learn the technical side of setting
up shop and processing orders Manage your storefront efficiently using the latest Etsy tools and features Increase sales
by connecting with other vendors and promoting on Pinterest Are you an artist, crafter, artisan, or craftsman? Etsy can be
another great revenue stream. Are you just curious about whether your projects would sell? Wade in gradually to test the
waters. Etsy is home to businesses of many sizes and types, and Starting an Etsy Business For Dummies shows you
how to stake your claim.
Wat Steve Jobs was voor Apple is Jeff Bezos voor Amazon. Bezos werkte als dikbetaalde Wall Street-handelaar, 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. Mr. Amazon is een genuanceerd en
onthullend portret van dit fascinerende bedrijf en zijn excentrieke oprichter.
Praktische gids voor startende ondernemers voor het opstellen van een ondernemingsplan.
In deze laatste, briljante thriller van de grootmeester van het genre stelt John Le Carré de vraag wat je je land nog
verschuldigd bent als het geheel van je is vervreemd. Silverview is de laatste, intrigerende thriller van de hand van
grootmeester John le Carré. Het boek verschijnt postuum in de week dat Carré negentig zou zijn geworden. Julian
Lawndsley heeft zijn goedbetaalde baan in de City van Londen de rug toegekeerd en is een boekhandel begonnen in
een stadje aan de Engelse kust. Een paar maanden na de opening krijgt hij ’s avonds bezoek van Edward, een Poolse
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immigrant die in ’Silverview’ woont, een groot huis aan de rand van het stadje. Edward blijkt heel wat te weten over
Julians achtergrond en heeft zelfs zijn vader nog gekend, beweert hij. Hij vraagt Julian de oren van het hoofd en komt al
snel met grote toekomstplannen voor de bescheiden boekhandel. Als een kopstuk van de Geheime Dienst in Londen een
brief over een gevaarlijk lek ontvangt, is het gedaan met de rust in Julians toevluchtsoord. Silverview is het fascinerende
verhaal over een onwaarschijnlijke vriendschap en de confrontatie tussen onschuld en levenservaring, en tussen
burgerplicht en persoonlijke waarden. ‘Le Carré heeft het vermogen op meer fronten tegelijk te opereren: de uitwerking
van de super ingenieuze plot, van zijn zeer levensechte dialogen en van het karakter van zijn personages.’ Volkskrant
magazine
‘Het blinde licht’ van Benjamín Labatut gaat over Fritz Haber, Werner Heisenberg, Alexander Grothendieck – grote
natuurwetenschappers die de loop van de twintigste eeuw hebben veranderd. En de mensheid dichter bij de afgrond
hebben gebracht. ‘Het blinde licht’ is een roman over menselijke (over)moed en de morele consequenties van
wetenschappelijke vooruitgang. En over de onmetelijke verbeelding die nodig is om het ondenkbare te bedenken.
Explains how to use eBay to start an online business, discussing product acquisition, auction management tools, shipping options,
legal and tax issues, and record-keeping.
In De wording van Steve Jobs wordt afgerekend met het stereotype, eendimensionale beeld van Jobs als opvliegende,
zelfzuchtige leider. Diepgravend, gedetailleerd en zich baserend op solide feiten, tonen de auteurs hoe de onbezonnen
ondernemer die wordt verstoten uit het bedrijf dat hij zelf oprichtte, uitgroeit tot een visionair leider. Schlender en Tetzelli vertellen
het werkelijke verhaal over Jobs: hoe hij worstelde met zijn tekortkomingen en leerde om zijn sterke eigenschappen maximaal in
te zetten. Hun rijke beschrijvingen worden ondersteund door exclusieve verhalen van Jobs’ naasten die voor het eerst
meewerken aan een biografie, waardoor een gelaagd, authentiek en compleet portret ontstaat. Ze spraken met Jobs echtgenote,
vrienden, collega’s en concurrenten. En zo wordt duidelijk dat Jobs’ ongeëvenaarde succes op veel meer pijlers rustte dan
‘slechts’ de juiste producten kiezen – zoals iMac, iPod, iPhone, iPad. Juist in zijn latere leven werd hij geduldiger, ontwikkelde hij
een zeer hechte band met zijn team die gecombineerd met zijn fameuze, niet aflatende passie, Apple tot een van de meest
succesvolle bedrijven ooit maakte. ‘Beste portret ooit. Voor het eerst geheel volledig.’ – Eddy Cue, Hoofd Software Apple ‘Steve
Jobs zoals u hem niet kent. Deze biografie toont ook de “zachte kant” van de Apple-oprichter.’ – De Morgen ‘Bevat meer details
over de computerindustrie dan Isaacsons biografie.’ – NRC Handelsblad
Starting a Business All-in-One For DummiesJohn Wiley & Sons
In ‘Diep werk’ wijst Cal Newport op de noodzaak van geconcentreerd werken om maximaal te kunnen presteren, een vaardigheid
die we langzaam zijn kwijtgeraakt. Newport gebruikte de term ‘diep werk’ voor het eerst op zijn populaire blog. Hij raakte een
zenuw: Newports artikelen over dit onderwerp werden honderdduizenden keren gelezen en overgenomen. De meeste mensen
laten zich gemakkelijk onderbreken en besteden een groot deel van de dag aan oppervlakkige werkzaamheden. Dit boek bevat
talloze inspirerende verhalen en praktische adviezen over hoe je je werk anders kunt organiseren om diep werk een vaste plek te
geven. Want alleen door iets met volle aandacht te doen, ontwikkel je je denkkracht en bereik je meer in minder tijd.
Nieuwe editie van ‘Het 80/20-principe’, de klassieker van Richard Koch waar wereldwijd meer dan een miljoen exemplaren van
verkocht zijn. Het 80/20-principe klinkt als een aardige vuistregel, maar het is meer dan dat: het is een wetenschappelijk bewezen
principe. Richard Koch toont in dit boek aan dat het 80/20-principe voor organisaties te gebruiken is als analyse-instrument (met
welke producten behalen we de hoogste winst?), en op persoonlijk vlak als denkmethode (op welke thema’s moet ik focussen,
wat zijn de beste oplossingen?). In beide gevallen is het resultaat: betere beslissingen, minder gedoe, meer effectiviteit. Op
strategisch niveau, maar ook in je dagelijkse werk. Iedereen, van de CEO tot de professional, kan met dit boek zijn voordeel doen.
Het helpt je te kiezen, te beslissen en sneller vooruit te komen. De jubileumeditie van dit standaardwerk is aangevuld met nieuwe
hoofdstukken over de werking van het principe in (online) netwerken.
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.
Het geheim van productiviteit thuis en op het werk Voor iedereen die slimmer wil werken Iedereen zou meer willen doen in minder
tijd. Maar met simpelweg harder werken en meer to do-lijstjes alleen gaat dat niet lukken. Essentieel is een verandering in hóé we
denken, doelen formuleren, teams samenstellen en beslissingen nemen. Dat is de prikkelende stelling van Charles Duhigg, auteur
van de bestseller ‘De macht der gewoonte’. In ‘Slimmer sneller beter’ volgen we in acht casestudies het pad van enkele
beroemde instellingen, die elk een belangrijke verandering in hun werkproces implementeren. Zo leren we hoe Disney het team
van Frozen wist te prikkelen om sneller creativiteit tot stand te brengen door de juiste spanning te creëren, hoe het U.S. Marine
Corps haar basistraining omgooit met beter gemotiveerde rekruten als gevolg, en hoe zowel Toyota als de FBI de betrokkenheid
en innovatiekracht van hun werknemers vergroten door de belangrijke beslissingen aan hen over te laten. In ‘Slimmer sneller
beter’ worden de key learnings van grote organisaties gepresenteerd in verrassende verhalen. De nieuwsgierigheid van de auteur
en het rijke onderzoek waar hij uit put leveren een boek vol verrassende inzichten op. Hárder werken maakt organisaties en
werknemers niet per se sneller en beter. Het geheim van productiviteit zit hem in slímmer werken.
Meeslepende en spannende historische roman voor de lezers van Santa Montefiore en Corina Bomann. Londen, 1791. Nella
Clavinger wacht in haar verborgen apotheek op een nieuwe klant. Hoewel ze een gewaardeerd apotheker is, gebruikt ze haar
kennis het liefst voor andere doeleinden: ze maakt vergif voor vrouwen die aan een man willen ontsnappen. Als haar nieuwe klant
de pas twaalfjarige Eliza Fanning blijkt te zijn, ontvouwt er zich een onverwachte vriendschap. Londen, heden. Historicus Caroline
Parcewell viert haar trouwdag alleen, treurend om haar overspelige man. Als ze een oud apothekersflesje in de Theems vindt,
wordt haar nieuwsgierigheid gewekt. Ze vermoedt dat het flesje een link heeft met de onopgeloste apothekersmoorden die
tweehonderd jaar geleden plaatsvonden. Maar als Caroline op onderzoek uitgaat, heeft dat gevolgen voor het heden en het
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verleden... Over De verborgen apotheek 'Met haar debuutroman De verborgen apotheek neemt Sarah Penner haar lezers mee
naar het Londen van 1791.' - De Telegraaf 'De verborgen apotheek is een echte pageturner, waarmee je je echt even in Londen
waant.' - ????? Chicklit
The fast and easy way to construct a winning business plan If you're looking to establish, expand, or re-energize a business, the best place to
start is with a sound business plan—and this new edition of Business Plans Kit For Dummies is here to help you get you started. From getting
your hands on start-up money from investors to successfully growing or reimaging your venture, it offers everything you need to craft a welldefined business plan that will set you on a course to get your business moving in the right direction. Are you unsure how to draft objectives
for managers or deal with displacement? Are you new to hiring employees and need help grasping the ins and outs of creating a new
business? No worries! Business Plans Kit For Dummies is brimming with all the tools and expert guidance you need to bring a successful
business plan to life and keep your company afloat in any economic environment. Including the latest tips and resources, and packed with
lots of helpful examples and sample forms, it offers everything you need to craft a winning business plan and increase the likelihood your
business will not only survive, but thrive! Create a sound business plan and clear mission statement Establish and assess your goals and
objectives Get start-up money in any economy Increase your business' chances of financial success If you're a small business owner,
investor, or entrepreneur looking for expert guidance on developing and implementing a strategic plan to help your business succeed,
Business Plans Kit For Dummies has you covered!
Start a successful online business—and be your own boss! Being an online entrepreneur means more than just building a website—and this
book breaks down everything you need to know to be successful. Inside, you'll get plain-English explanations and easy-to-follow instruction
on online business basics, legal and accounting issues, website design, Internet security, boosting sales, e-commerce, and so much more.
While the ideas and concepts behind starting an online business are tried and true, the tools available to entrepreneurs change and evolve
quickly—and often. Starting an Online Business All-in-One For Dummies gets you up to speed on the best new tools, resources, and
communities, and shows you how to best leverage them to up your chances of success. Discover your niche and create a business plan
Design your website and storefront Increase your reach and market with social media Choose the best web host for your needs If you're a
budding entrepreneur with dreams of running your own online business, this book has everything you need to get started and grow your
company to extraordinary heights!
How would you like to work for yourself in your own home? Sounds good right? The commute would be a breeze. Starting a small business
from home can mean minimum fuss and minimum start-up costs - so it’s no wonder that around 60% of new businesses are started from
home. Whether you’re looking to go freelance, start a home-business full-time or a new venture on the side of your existing job, you need
Starting a Home Business For Dummies. It includes tons of ideas for home businesses and gives you all the straight-talking advice you need
to get up and running. Inside you’ll find: • Ideas for businesses that you can start easily from home • Step-by-step guidance for getting your
business off the ground • The low-down on managing your money and taxes • Tips for making technology and the web work for you • Advice
on how to attract and keep customers/clients
Little Black Book is een handboek in zakformaat, boordevol inspirerende ideeën en praktische adviezen om je carrière richting te geven. Van
salarisonderhandelingen en het opzetten van een succesvol zzp-bestaan, tot loopbaanplanning, een spoedcursus netwerken en spreken in
het openbaar. Of je nu een denker bent of een doener, een kunstenaar of ondernemer, of je nu op het punt staat om de arbeidsmarkt voor
het eerst te betreden of al jaren aan het werk bent: Little Black Book is een onmisbare gids voor elke creatieve vrouw met ambitie. Met
bijdragen van baanbrekende en succesvolle vrouwen als de veelgeprezen schrijver Chimamanda Ngozi Adichie en Piera Gelardi,
medeoprichter van Refinery29.
All the practical advice you need for starting a business Starting a business? Don't sweat it! Reflecting today's uniqueopportunities and
challenges, Starting a Business All-In-One ForDummies is packed with everything you need to manage yourpersonal and business risks and
successfully navigate your firstyear in business. Written in plain English and packed with simple,step-by-step instructions, it shows you how to
start up your dreambusiness from scratch, write a winning business plan, securefinancing, manage your risks successfully, navigate your first
yearof operation, and much more! The information inside is amassed from 11 bestselling ForDummies books, covering everything from
franchising and home-basedbusinesses to bookkeeping, accounting, branding, and marketing. Ifyou're a go-getter looking for a way to launch
a great idea and beyour own boss, Starting a Business All-In-One For Dummiesprepares you to beat the odds and become successful in
yoursector. Covers proven strategies on successfully branding and marketingyour business Includes step-by-step guidance on keeping on
top of thebooks Provides coverage of employee engagement and motivatingemployees Offers helpful hints for overcoming obstacles in
starting abusiness Whether you're an aspiring entrepreneur or an expert looking toinnovate, Starting a Business All-In-One For Dummies is
theonly reference you'll need to start a business from the groundup.
Starting a business? Don't sweat it! With all-new content and updates reflecting the latest laws, business climate, and startup considerations,
Starting a Business All-In-One For Dummies, 2nd Edition, is the book you need if you’re starting a business today. Inside, you’ll find the
most important practical advice you need to start any type of business from the ground up, distilled from 10 bestselling For Dummies
business titles. Covering all startup business phases through the first year of operation, this guide will help you turn your winning idea into a
winning business plan. You’ll get simple step-by-step instructions as you go, all the way to marketing, branding, taxes, and human resources.
Start up a dream business from scratch Write a winning business plan Secure financing Manage your risks successfully Navigate your first
year of operation If you’re a go-getter looking for a way to launch a great idea and be your own boss, Starting a Business All-In-One For
Dummies prepares you to beat the odds and become successful in your sector.
Amazon, Apple, Facebook, en Google zijn vier van de invloedrijkste bedrijven ter wereld. Bijna iedereen denkt te weten hoe ze dat geworden
zijn. Bijna iedereen heeft het fout. Over De vier is de laatste twintig jaar ongelooflijk veel geschreven. Niemand beschrijft hun macht en
fenomenale succes zo inzichtelijk als Scott Galloway. Hij gaat op zoek naar antwoorden op een aantal fundamentele vragen: Hoe is het De
vier gelukt ons leven zo te infiltreren dat ze bijna onmogelijk te vermijden (of te boycotten) zijn? Waarom vergeeft de beurs ze zondes die
andere bedrijven zouden verwoesten? Is er, in hun race om als eerste het bedrijf te worden dat een biljoen dollar waard is, nog iemand die de
strijd met ze kan aangaan? Op zijn eigen unieke manier, die hem ook een van de meest gevierde business-professoren heeft gemaakt,
deconstrueert hij de strategieën van De vier die schuilgaan onder het glanzende oppervlak. Hij laat zien hoe zij – met een niet te evenaren
snelheid en bereik – onze fundamentele emotionele behoeftes manipuleren die ons al sinds de oertijd drijven. En hij onthult hoe je deze
inzichten kunnen toepassen voor de groei van je eigen bedrijf of carrière. Of je nu de concurrentie met ze wilt aangaan, zaken met ze wilt
doen of gewoon in de wereld wilt leven die zij domineren, je moet De vier begrijpen.
Speelse taalcursus Spaans; met audio-cd.

Get the scoop on recession-proof online strategies Packed with e-commerce survival stories, best practices, and
resources Get the information you need to thrive online ? even in today?s economy! Today is a great time to launch an
online business ? the competition is less, the technology is better, and Internet use is at an all-time high. This thoroughly
updated guide shows you how to dive right in. From fine-tuning plans and setting up a high-traffic site to marketing,
customer service, and security, it?s just what you need to succeed! The Dummies Way Explanations in plain English "Get
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in, get out" information Icons and other navigational aids Tear-out cheat sheet Top ten lists A dash of humor and fun
Written by a team of business and finance experts, Starting & Running a Business All-In-One For Dummies is a complete
guide to every aspect of setting up and growing a successful business. Featuring straight-talking advice on everything
from business planning and marketing, managing staff and dealing with legal issues, to bookkeeping and taking care of
tax obligations, this book is your one-stop guide to turning your business plans into profit. This amazing all-in-one guide
brings together specialists in finance, bookkeeping,planning, marketing and sales, staffing, taxation and more, all of them
eager to share their hard-won expertise with you. Discusses ways to identify new business opportunities and how to put
together a business plan Get the scoop on securing the financing you need to get started Includes tips on finding,
managing, and retaining excellent staff Offers information on marketing and selling your products or services
Vos 8 is een dromer. Zijn medevossen nemen hem niet altijd even serieus. Maar hij spreekt mooi wel Mens, een taal die
hij zichzelf heeft geleerd door bij een raam naar verhaaltjes voor het slapengaan te luisteren. Vos 8 heeft dus best wat in
zijn mars. En wanneer het nieuwe gebouw VosZichtStaete de leefwereld van de vossen bedreigt, vindt hij het geen tijd
meer voor dromen maar voor daden.
Twee succesvolle ondernemers die het softwarebedrijf signals opzetten en tot een succes maakten laten ons zien dat
niet altijd meer beter is, maar dat je juist met minder meer kan bereiken. Rework is inspirerend en innoverend. Twee
prettig tegendraadse succesvolle ondernemers benaderen complexe zaken heerlijk eenvoudig. Fried & Heinemeier
Hansson zetten je aan het denken en helpen je op weg. Verplichte kost voor iedereen die ondernemer of ondernemend
is.' Erwin Blom (Handboek Communities)Meer is niet altijd beter, juist met minder kan je meer bereiken.Fried en Hansson
hanteren een eenvoudige bedrijfsfilosofie: hou het simpel, wees transparant en eerlijk. Met die filosofie in gedachten
schreven ze dit boek: Rework is een no-nonsenseboek voor deze tijd. Fried en Hansson bewijzen dat een bedrijf heel
succesvol kan worden zonder mission statement, zonder eindeloze vergaderingen, en met medewerkers die gewoon aan
het einde van de dag naar huis gaan, in plaats van twaalf tot veertien uur op kantoor te zitten. In deze tijd is een goed
idee meer waard is dan een duur consultancyrapport, informatie moet je delen, en naar je klant moet je luisteren.Rework
is het boek voor iedere (startende!) ondernemer.
Explains how to develop a concept, draft a business plan, research the market, design products, develop a marketing
and distribution system, manage growth, and locate financing and legal advice.
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