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A short, sharp guide to tackling life’s biggest challenges:
understanding ourselves and making the right choices. Every
day offers moments of decision, from what to eat for lunch to
how to settle a dispute with a colleague. Still larger questions
loom: How can I motivate my team? How can I work more
efficiently? What is the long tail anyway? Whether you’re a
newly minted MBA, a chronic second-guesser, or just
someone eager for a new vantage point, The Decision Book
presents fifty models for better structuring, and subsequently
understanding, life’s steady challenges. Interactive and
thought-provoking, this illustrated workbook offers succinct
summaries of popular strategies, including the Rubber Band
Model for dilemmas with many directions, the Personal
Performance Model to test whether to change jobs, and the
Black Swan Model to illustrate why experience doesn’t
guarantee wisdom. Packed with familiar tools like the Pareto
Principle, the Prisoner’s Dilemma, and an unusual exercise
inspired by Warren Buffet, The Decision Book is the ideal
reference for flexible thinkers.
John Lewis Gaddis wordt gezien als de meest
vooraanstaande historicus van de Koude Oorlog en doceert
over militaire- en politieke strategie aan Yale. Hij begint deze
masterclass in de antieke wereld en eindigt bij de Tweede
Wereldoorlog en beoordeelt de grootschalige strategische
theorie van onder andere Herodotus, Sun Tzu, Machiavelli en
Von Clausewitz.
In dit vijfde deel in Robert Jordans Het Rad des Tijds-cyclus
bereiden de Verzakers de terugkeer van de Duistere voor.
Alleen Rhand Altor kan ze stoppen. Er is geen tijd te
verliezen... Robert Jordan, Rad des Tijds 5 - Vuur uit de
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Hemel Het Rad des Tijds is onbetwist de meest
aansprekende fantasy-cyclus van de afgelopen decennia. In
dit ambitieuze epos verhaalt Robert Jordan van een profetie
die lang geleden is gedaan, van een eeuw die lang geleden is
voorspeld, de eeuw die nu is wedergekomen op het Rad des
Tijds. Alles wat was, wat is en wat zal zijn dreigt nu onder de
Schaduw verloren te gaan. Want zo staat het geschreven... 5
Vuur uit de Hemel Het Einde van de Eeuw nadert met rasse
schreden, de winden der verandering doen hun werk, tot
groot verdriet van velen. Rhand Altor, die onder enorme druk
staat, leidt een wankel verbond tegen de Schaduw, terwijl de
Duistere het web weeft waarin hij de mensheid aan zich wil
onderwerpen. Daar komt nog bij dat de winter is
aangebroken, maar vreemd genoeg blijft de hitte en heersen
droogte en hongersnood. Velen willen Rhand aan hun zijde.
Wie zal slagen? Wie niet? Wat ook de uitkomst zal zijn, de
prijs zal hoog zijn... `Robert Jordan is verreweg de populairste
fantasy-auteur van nu, en dat laat zich heel goed verklaren.'
New York Times
Opruimgoeroe Marie Kondo en professor Scott Sonenshein
bundelen hun krachten en passen de wereldberoemde
KonMari-methode aan voor de werkvloer. Zo kan iedereen
opgeruimd aan het werk. Marie Kondo, auteur van de
internationale bestseller Opgeruimd!, en
organisatiepsycholoog Scott Sonenshein bundelen hun
krachten voor meer plezier op ons werk. De werkvloer lijkt
een magneet voor afleiding en rommel. Wie is er nooit
moedeloos geworden van onnodige vergaderingen, stapels
papierwerk, eindeloze e-mails en nutteloze klusjes? Dit zijn
de hedendaagse gevaren van ons werkzame leven, die
langzaam ons werkplezier ondermijnen, onze carrièrekansen
doen slinken en ons algehele welzijn verminderen. Het kan
anders. In Joy at work helpen Marie Kondo, bestsellerauteur
en Netflix-ster, en Scott Sonenshein, professor aan Rice
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University, je om de troep te lijf te gaan en ruimte te creëren
voor het werk dat er werkelijk toe doet. Aan de hand van de
wereldberoemde KonMari-methode en baanbrekend
onderzoek overwin je de uitdagingen van de werkvloer en
geniet je van de productiviteit, het succes en het geluk die
ontstaan als je bureau en hoofd op orde zijn.
Een fascinerende ontdekkingsreis naar ons onderbewustzijn
Waarom kunnen sommige mensen geuren horen? Waarom
remmen we nog voor we een plotse tegenligger echt hebben
gezien? Waarom is het zo moeilijk om iets geheim te
houden? En moeten we onze visie op de vrije wil helemaal
herzien? Lange tijd moesten wetenschappers zich beroepen
op inventieve manieren om een inkijk te krijgen in de 'black
box' van onze hersenen. Maar dankzij de vooruitgang van
allerlei beeldvormingstechnieken is ook de kennis over onze
hersenen exponentieel toegenomen. Neurowetenschapper
David Eagleman ontsluiert in Incognito de 'verborgen agenda'
van ons brein en ontrafelt vreemde fenomenen zoals het
effect van drugs, gezichtsbedrog, synesthesie, de gevolgen
van hersenbeschadiging en kunstmatige intelligentie, maar
evengoed de complexe processen die nodig zijn om
alledaagse fenomenen zoals autorijden tot een goed einde te
brengen. In deze New York Times-bestseller slaagt
Eagleman erin om de moeilijkste concepten in mensentaal uit
te leggen. Verhelderend, amusant en perfect onderbouwd:
Incognito is niet toevallig door diverse media verkozen als
een van dé boeken van het jaar!
`Als Indiana Jones econoom zou zijn, zou hij Steven Levitt
heten. Freakonomics leest als een detective. Wall Street
Journal Wat is gevaarlijker: een pistool of een zwembad? Wat
hebben sumoworstelaars en schoolmeesters gemeen? En
waarom wonen drugsdealers bij hun moeder? Het zijn vragen
die je niet gauw van een econoom zou verwachten. Maar
Steven Levitt is geen typische econoom. In Freakonomics
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onderzoekt hij met co-auteur Stephen Dubner de verborgen
kant van de dingen om ons heen. De geheimen van de Klu
Klux Klan, bijvoorbeeld. Of de waarheid over
vastgoedmakelaars. En, stelt hij, heeft het dalen van de
misdaadcijfers in plaats van met een goed draaiende
economie niet eigenlijk alles te maken met de legalisering van
abortus? Freakonomics is het leukste en verhelderendste
boek over economie dat je je kunt voorstellen. Een mix van
essentiële feiten en een meeslepende vertelling, die onze blik
op de moderne wereld voorgoed verandert en verscherpt.
`Een fascinerend en belangrijk boek, leesbaar, compact en
barstensvol informatie over de wereld om ons heen. Wie dit
boek over de raadsels van het alledaagse leven heeft
gelezen moet wel concluderen: economie is belangrijk,
interessant en erg leuk. de Volkskrant `Levitt stelt ongewone
vragen en geeft provocatieve antwoorden. Slim, precies en
tot in detail. New York Times
Aan de hand van tien praktische en verrassende inzichten zet
Steal like an artist je op weg naar meer creativiteit. Met als
belangrijkste tip: beter slim gejat dan slecht bedacht. Want
Picasso wist het al: 'Kunst is diefstal.' Ideeën die zomaar uit
het niets komen, zijn meestal niet de beste - als ze al
bestaan. Laat je dus volop inspireren door het werk van
anderen, steel goede ideeën en zet ze naar je hand. Volg je
interesses, waar ze je ook naartoe leiden. Vroeg of laat wordt
die hobby misschien wel je levenswerk. Vergeet het cliché dat
je moet schrijven over wat je al weet. Schrijf in de plaats
daarvan het boek dat je wilt lezen, maak de film die je wilt
zien. En bovenal: wees steeds vriendelijk, blijf uit de schulden
en durf af en toe saai te zijn. Want alleen dan zul je voor
jezelf ruimte creëren om grenzen te verleggen. Beter slim
gejat dan slecht bedacht Je kunt al beginnen vóórdat je weet
wie je bent Schrijf het boek dat je zelf wilt lezen Gebruik je
handen Nevenprojecten en hobby's zijn belangrijk Maak goed
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werk en deel het met anderen Grenzen bestaan niet meer
Wees vriendelijk (we leven in een kleine wereld) Wees saai
(alleen zo raakt je werk af) Creativiteit is schrappen
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.
The Decision BookFifty models for strategic thinking (New
Edition)Profile Books

Het ultieme carrièreboek voor vrouwen in een
prachtige nieuwe uitvoering Werk jij altijd non-stop
door zonder pauze? Maak je je zorgen of je anderen
niet beledigt met je feedback? Vraag je collega’s
altijd om raad voordat je een beslissing neemt? Of
wil je gewoon dat iedereen je aardig vindt? Als je
een van de bovenstaande vragen met ja hebt
beantwoord, is volgens Lois P. Frankel de kans
groot dat er regelmatig een promotie aan je neus
voorbijgaat en dat het je meestal niet lukt om je
dromen & ideeën waar te maken. Lois P. Frankel is
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coach en bedrijfstrainer. Vijfentwintig jaar lang runde
ze een praktijk voor psychotherapie waar ze
voornamelijk werkende vrouwen behandelde. Nice
girls don’t get the corner office is het resultaat van al
die praktijkervaring. Het gaat over de meest
gemaakte fouten van vrouwen op hun werk, het doet
suggesties om grip te krijgen op je carrière en het
beschrijft manieren waarop je jezelf in de weg zit bij
het benutten van al je talenten. De praktische
adviezen zijn onderverdeeld in zes thema's: hoe je
het spel speelt; hoe je je gedraagt; hoe je denkt; hoe
je jezelf op de markt brengt; hoe je klinkt; hoe je
eruitziet en hoe je reageert. De pers over Nice girls
don’t get the corner office: ‘De lessen uit Nice girls
don’t get the corner office zijn onverminderd
relevant.’ Eva Jinek ‘Lieve meisjes komen niet ver.
Stop dus met ploeteren, met aardig en behulpzaam
zijn. En houd eens op je zo vaak te
verontschuldigen. En nooit huilen op je werk. Maar
daar is met dit handboek straks ook geen enkele
reden meer voor.’ Trouw ‘Elke vrouw die vooruit wil
komen in het bedrijfsleven zou dit boek moeten
lezen. Het is een fascinerende crashcursus in
uitstraling, invloed en communicatie van een
succesvolle en verhelderende coach. Geweldig!’
Anne Fisher, Fortune en CNN
De lange weg naar de vrijheid is de beroemde
autobiografie van een van de grootste mannen van
de twintigste eeuw. Nelson Mandela beschrijft de
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lange weg die hij heeft moeten afleggen van
onwetende jongen tot charismatisch staatsman. Dit
is het verhaal van misschien wel de
wonderbaarlijkste omwenteling in de geschiedenis,
verteld door de man die het allemaal heeft
meegemaakt en in gang gezet. Het verhaal van
Mandela, door Mandela.
Prentenboek met 24 bladen met handgekleurde
litho's met daaronder de (sterk verkorte) tekst van
het oorspronkelijke verhaal.
'Ik heb van mensen gehouden en zij hebben van mij
gehouden, ik heb veel gekregen en ik heb iets
teruggegeven, ik heb gelezen, gereisd, nagedacht
en geschreven. Ik heb in contact gestaan met de
wereld en de bijzondere uitwisselingen ervaren
tussen een schrijver en zijn lezers. Maar in de eerste
plaats ben ik op deze prachtige planeet een bewust
denkend wezen geweest, een denkend dier, en dat
alleen al was een enorm voorrecht en avontuur.' In
februari 2015 maakte Oliver Sacks, in een
aangrijpend stuk in The New York Times, bekend
dat hij ongeneeslijk ziek was. Eind augustus
overleed hij in New York, 82 jaar oud. Sinds het
bericht van zijn ziekte werkte hij met grote
gedrevenheid verder aan de boeken die hij nog wilde
afmaken. Intussen publiceerde hij een reeks essays
waarin hij probeerde grip te krijgen op het verloop
van zijn ziekte en de betekenis van zijn naderende
dood. In Dankbaarheid zijn deze stukken
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bijeengebracht. Het is een boek dat getuigt van een
grote veerkracht en menselijkheid: het laat zien hoe
iemand die geconfronteerd wordt met het naderende
einde toch het leven kan vieren en dankbaar kan
zijn.
Krijg inzicht in de verbazingwekkende kracht die
enkele van de succesvolste bedrijven van nu aan
elkaar verbindt. Als je het hoofd van een spin afhakt,
gaat hij dood. Maar als je een arm van een zeester
afhakt, groeit er een nieuwe aan. De afgehakte arm
kan zelfs uitgroeien tot een nieuwe zeester. Wat is
de verborgen kracht achter het succes van
Wikipedia, craigslist en Skype? Wat hebben eBay en
General Electric gemeen met
vrouwenrechtenbewegingen en tegenstanders van
de slavernij? Door welke fundamentele keuze
bewandelen General Motors en Toyota volstrekt
verschillende paden? Waarom was het winnen van
een zaak bij het hooggerechtshof de grootste fout
die MGM kon maken? Na een vijf jaar durend
baanbrekend onderzoek komen Ori Brafman en Rod
A. Beckstrom met enkele onverwachte antwoorden,
aangrijpende verhalen en onwaarschijnlijke
overeenkomsten. De zeester en de spin betoogt dat
organisaties uiteenvallen in twee categorieën: de
traditionele ‘spinnen’, die een strakke hiërarchie en
top-downleiderschap hebben, en de revolutionaire
‘zeesterren’, die vertrouwen op de kracht van
samenwerken. De zeester en de spin verklaart wat
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er precies gebeurt wanneer zeesterren spinnen
aanpakken (zoals de muziekindustrie versus Napster
en Kazaa) en laat zien dat gevestigde organisaties
en instellingen, van IBM tot de regering van de VS,
hiervan leren en de zeesterprincipes inlijven om
(weer) succesvol te worden. De zeester en de spin is
een zeldzaam boek dat je kijk op de wereld zal doen
veranderen.
Roman over de levenslange vriendschap tussen
twee echtparen Nawoord Jane Smiley TEN TIJDE
VAN DE GROTE DEPRESSIE ontmoeten twee
jonge stellen elkaar voor het eerst. Charity en Sally
zijn in verwachting, Sid en Larry werken beiden aan
de faculteit Engels van de Universiteit van
Wisconsin. Een levenslange vriendschap is geboren.
Bijna vier decennia lang delen de echtparen lief en
leed. Wat behouden blijft, geschreven vanuit het
perspectief van de oude Larry, is een roman die
uitblinkt in stil realisme en een diep mededogen,
waaruit de levenswijsheid blijkt van de auteur, die
het boek - zijn laatste roman - op 78- jarige leeftijd
schreef. WALLACE STEGNER (1909-1993) was
historicus, milieuactivist en auteur van een bijzonder
omvangrijk oeuvre, waaronder klassieke romans als
Angle of Repose (Pulitzer Prize 1972), The
Spectator Bird (National Book Award 1977) en
Recapitulation (1979). In 1980 ontving hij de eerste
Robert Kirsch Award, voor zijn bijdrage aan de
Amerikaanse letteren. 'Een wonderbaarlijk boek,
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geschreven met de wijsheid van ouderen, maar
zonder oud te lijken. Een roman met een immens
narratieve kracht' THE INDEPENDENT 'Een
magnifiek gecomponeerde roman die bruist van
levenswijsheid' THE WASHINGTON POST
Denken is niet zo simpel als we denken en toch
doen we het de hele dag door, we kunnen niet
anders. Maar hoe zouden we béter kunnen denken?
Dingen sneller kunnen doorzien? In zijn
wetenschappelijke carrière heeft Daniel C. Dennett
over talrijke disciplines geschreven, gesproken en
nagedacht: psychologie, biologie,
computerwetenschap, natuurkunde. Dit boek is een
staalkaart van zijn kunnen en een handreiking aan
de lezer: beeldend laat hij zien hoe je scherper kunt
denken en hoe je ideeën overtuigender over het
voetlicht kunt krijgen. Die voorbeelden gaan van
sprinkhanen die priemgetallen begrijpen tot en met
het spelletje `steen, papier en schaar : Dennett biedt
een strategie om dat te winnen, en legt uit dat je met
die kennis steviger aan de onderhandeltafel zit.
Hertog Leto van Atreides heeft de positie van
gouverneur van de planeet Arrakis aangeboden
gekregen. Een bijzondere kans, want deze
woestijnplaneet is de enige plek waar de ontzettend
waardevolle specie melange kan worden gedolven.
Op zijn thuisplaneet Caladan bereidt Leto zijn vertrek
voor. Hij, zijn concubine Jessica en hun zoon Paul
vermoeden dat de benoeming een valstrik is van hun
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aartsrivalen, de Harkonnens. Desondanks besluit
Leto dat ze toch gaan – de kans om alle productie
van melange in de hand te hebben is simpelweg te
waardevol. Ze vertrekken richting Arrakis, maar van
alle kanten dreigt gevaar. Duin verscheen in 1965 en
is de grootste sciencefictionklassieker aller tijden. Er
zijn vele miljoenen exemplaren van het boek
verkocht en het boek is de basis geweest voor tvseries, games en films.
De beste beslissingen ontstaan uit een goed
afgestemde combinatie van verstand en gevoel. Hoe
die mix er precies uitziet verschilt per situatie: voor
een huis kiezen kan het best op je gevoel, omdat je
de voors en tegens allang op een rijtje hebt gezet,
maar aandelen kopen kan beter op ratio, want op de
beurs laat je je vaak gevaarlijk meeslepen door
emoties. Waar het om gaat is dat je weet wanneer je
de verschillende delen van je hersenen moet
gebruiken. Lehrer geeft ons de middelen die we
hiervoor nodig hebben en maakt niet alleen gebruik
van de allernieuwste onderzoeksresultaten, maar
ook van de praktijkervaring van uiteenlopende
besluitvormers, van piloten en investeerders tot
pokeraars en seriemoordenaars. Hij beantwoordt
twee vragen die voor iedereen van belang zijn, van
ceo tot brandweerman: Hoe komen wij tot een
besluit? En hoe kunnen we betere afwegingen
maken? '
This book does not help you find the root causes to
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problems. Problem-solving is dealt with in I keep
record of Problems Being Solved.This book helps
you understand the mistakes that were made.
Mistakes cause problems if you are unlucky. My
view is that I can tolerate a mistake the first time it
happens, but not the second time. We must take the
time and learn from the mistake. The main aim of
looking at the mistake is to prevent the mistake from
happening again.The Swiss Cheese Model is
presented in this book with minor adjustments.
(Mikael Krogerus and Roman Tsch
Amazons businessmodel is bedrieglijk eenvoudig:
maak online winkelen zo eenvoudig en handig dat
klanten niet twee keer zullen nadenken over hun
aanschaf. Het kan bijna worden samengevat met de
knop die op elke pagina staat: 'Koop nu met één
klik'. Waarom is Amazon zo succesvol? Veel ervan
komt door Jeff Bezos, de CEO en oprichter, wiens
unieke combinatie van karaktereigenschappen en
bedrijfsstrategieën Amazon naar de top van de
online retailwereld heeft gedreven. Aan de hand van
interviews met Amazon-medewerkers, concurrenten
en observanten, schetst One click Bezos'
transformatie van computernerd tot
wereldveranderende ondernemer. Dit boek onthult
hoe hij zijn beslissingen neemt en wat zijn verdere
plannen met Amazon zijn. Het verhaal van Amazons
voortdurende evolutie is een case-study van hoe je
een gehele Industrie opnieuw uitvindt, en een die
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iedereen in het hedendaagse bedrijfsleven negeert,
met alle gevolgen van dien.
Handboek met modellen voor persoonlijke groei in
werksituaties.
An updated edition of the international bestseller that
distills into a single volume the fifty best decisionmaking models. Every day, we face the same
questions: How do I make the right decision? How
can I work more efficiently? And, on a more personal
level, what do I want? This updated edition of the
international bestseller distills into a single volume
the fifty best decision-making models used in MBA
courses, and elsewhere, that will help you tackle
these important questions. In minutes you can
become conversant with: The Long Tail • The
Maslow Pyramids • SWOT Analysis • The Rubber
Band Model • The Prisoner's Dilemma • Cognitive
Dissonance • The Eisenhower Matrix • Conflict
Resolution • Flow • The Personal Potential Trap •
and many more. Stylish and compact, this little book
is a powerful asset. Whether you need to plan a
presentation, assess someone's business idea, or
get to know yourself better, this unique
guide—bursting with useful visual tools—will help you
simplify any problem and make the best decision.
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
Page 13/23

Read Free The Decision Book Fifty Models For
Strategic Thinking New Edition
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.
Nieuwspraak, Big Brother, het vocabulaire uit 1984
is in onze taal opgenomen en een eigen leven gaan
leiden. De roman van George Orwell uit 1949 over
de strijd van Winston Smith, ambtenaar op het
ministerie van Waarheid, tegen de alles
doordringende Partij, en zijn gedoemde liefde voor
Julia heeft niets van zijn literarie zeggingskracht
verloren. In Orwells steeds weer herdrukte antiutopie verkeert de wereld in de wurggreep van een
systeem dat is gegrondvest op de verbreiding van
angst, haat en wreedheid, en dat iedere vorm van
persoonlijke vrijheid en indiviualiteit uitsluit. 1984 is
onverminderd geldig als benauwend nauwkeurig
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blauwdruk van elk dictatoriaal regime.
In ‘Brave New Work’ doet Aaron Dignan uit de
doeken hoe je je organisatie opnieuw kunt uitvinden.
Ondanks alle technologische vooruitgang blijkt er
fundamenteel weinig veranderd te zijn op ons werk:
gebrek aan vertrouwen, trage besluitvorming, een
overmaat aan zinloze vergaderingen en
mailwisselingen, en moeizame budgetdiscussies.
Aaron Dignan laat zien dat er bij veel bedrijven een
grondige transformatie van het operating system
nodig is: de principes en werkvormen die de
bedrijfscultuur bepalen. Want je repareert een team,
afdeling of organisatie nu eenmaal niet door quick
fixes en wat gerommel in de marge. ‘Brave New
Work’ leert je op een andere manier naar je
organisatie te kijken en laat zien hoe je de
werkprincipes van Dignan ook binnen jouw bedrijf
kunt toepassen. Met als resultaat werknemers die
met meer plezier en energie en ongehinderd door
frustraties hun werk uitvoeren en zo veel meer
waarde toevoegen.
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
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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 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
Most of us face the same questions every day: What
do I want? And how can I get it? How can I live more
happily and work more efficiently? This updated
edition of the international bestseller distils into a
single volume the fifty best decision-making models
used on MBA courses, and elsewhere, that will help
you tackle these important questions - from the well
known (the Eisenhower matrix for time management)
to the less familiar but equally useful (the Swiss
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Cheese model). It will even show you how to
remember everything you will have learned by the
end of it. Stylish and compact, this little black book is
a powerful asset. Whether you need to plot a
presentation, assess someone's business idea or get
to know yourself better, this unique guide will help
you simplify any problem and take steps towards the
right decision.
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.
Een razendspannende politieke thriller vol actie en
internationale intrige en doorspekt met het soort informatie
waarover alleen een insider als Hillary Clinton kan
beschikken. De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken,
Ellen Adams, wordt geconfronteerd met terroristische
dreigingen en een verzwakte natie, na vier jaar leiderschap
van een president die de positie van Amerika op het politieke
wereldtoneel ernstige schade toebracht. >br> De aanslagen
zorgen voor wereldwijde chaos en verwarring, en de minister
en haar team moeten erachter komen wie er achter de
dodelijke samenzwering zit, die zorgvuldig lijkt ontworpen om
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te profiteren van een Amerikaanse regering die er
internationaal zwakker voor staat dan ooit.
Honderden miljoenen Chinezen maken gebruik van de
diensten van Alibaba. De beursgang was een van de grootste
ooit. Oprichter Jack Ma vervult met zijn bedrijf een sleutelrol
in de consumptie van de snelgroeiende Chinese
middenklasse. Hoe is het Jack Ma gelukt om in vijftien jaar
tijd een van de grootste internetbedrijven ter wereld op te
bouwen? Hoe wist hij zijn eenvoudige afkomst te overstijgen
en eerdere mislukkingen te boven te komen? Hoe kijkt de
Chinese overheid aan tegen de opkomst van de
internetgigant? Duncan Clark, een van de adviseurs tijdens
het prille begin van Alibaba, ontmoette Jack Ma voor het
eerst in 1999, in het bescheiden flatje waar Ma Alibaba
oprichtte. Voor het schrijven van dit boek kreeg Clark toegang
tot een schat aan nieuw bronnenmateriaal en kon hij Ma
exclusief interviewen. Het resultaat is een gezaghebbend en
meeslepend relaas van het ongehoorde succes van Alibaba.
In Facebook vertelt David Kirkpatrick op meeslepende wijze
over de oprichting, de successen en de toekomstvisie van
Facebook en zijn intrigerende oprichter, Mark Zuckerberg.
Met meer dan 800 miljoen gebruikers is Facebook een van de
snelst groeiende bedrijven ter wereld. Kirkpatrick laat zien
hoe een eenvoudige negentienjarige student het is gelukt om
niet alleen het internet, maar ook de manier waarop mensen
wereldwijd met elkaar communiceren te veranderen. Een
paar feiten: Facebook heeft meer dan 800 miljoen leden
Facebook is actief in meer dan 70 landen Facebook wordt
wereldwijd gebruikt in politieke protesten tegen onrecht
Facebook was het onderwerp van de film The Social Network
dat door de Film Critics Association werd verkozen tot beste
film van 2010
Origineel, bitter, vulgair, geestig, spitsvondig en ontroerend.
Fraaie jubileumeditie van het ultieme boek over de waanzin
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van de oorlog In november 1961, nu bijna vijftig jaar geleden,
verscheen een recensie in de Herald Tribune over `een
woeste, ontroerende, schokkende, dolkomische, razende,
opbeurende, reuzenroetsjbaan van een boek. The Times
voorspelde even later dat mensen die het konden verteren
het niet licht zouden vergeten: `Een verbluffende prestatie,
die vrijwel evenveel lezers zal schokken als verrukken. De
rest is geschiedenis: Joseph Heller (1923-1999), die tijdens
de Tweede Wereldoorlog diende bij de Amerikaanse
luchtmacht, schreef met Catch-22 een van de belangrijkste
en indrukwekkendste oorlogsromans die uitgroeide tot een
klassieker. De zwarte humor, de absurde logica en
onvergetelijke personages als Yossarian, de bommenrichter
die denkt dat de vijand erop uit is hem te vermoorden, en de
gewiekste messofficier Milo Minderbinder, maken Catch-22
tot een onvergetelijk boek.
Ferdinand von Schirach beschrijft in zijn nieuwe boek Straf
twaalf menselijke lotgevallen. Zoals eerder in de bundels
Misdaden en Schuld laat hij zien hoe moeilijk het is een
individu recht te doen en hoe vooringenomen onze begrippen
van ‘goed’ en ‘slecht’ vaak zijn. Ferdinand von Schirach
veroordeelt nooit. Met rustige distantie en tegelijkertijd vol
empathie vertelt hij over eenzaamheid en vervreemding, over
hoe we streven naar geluk en daarbij falen. Wat is waarheid?
Wat is werkelijkheid? Hoe zijn we geworden wie we zijn? Zijn
verhalen zijn vertellingen over onszelf.
Waarom zijn broodjeaapverhalen zo hardnekkig en vergeten
we alledaagse waarheden zo gemakkelijk? Hoe maakt een
krant een kop die ervoor zorgt dat we door willen lezen? En
waarom onthouden we complexe verhalen wel, maar
complexe feiten niet? Waarom floreren sommige ideeën van
meet af aan, terwijl andere razendsnel ter ziele gaan? En hoe
verbeter je de kansen van waardevolle ideeën? In De
plakfactor leggen Chip en Dan Heath uit hoe je de kleefkracht
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van ideeën kunt versterken. Deze onmisbare gids laat zien
dat ‘sticky’ ideeën hun kracht ontlenen aan zes belangrijke
eigenschappen, die ook jij kunt leren beheersen. Dit boek
gaat over een van de belangrijkste aspecten van menselijk
gedrag en zal de manier waarop je ideeën overbrengt
ingrijpend veranderen. De plakfactor is provocerend,
onthullend en vaak verrassend grappig. Het onthult de
cruciale principes van succesvolle ideeën en de strategieën
om je eigen boodschap meer kleefkracht te geven.
How do you make your way in a world that is changing at an
unprecedented rate? Why do we have less and less time?
Why are some people unfaithful? How can our government
act against threats before they happen? This book is about
change - from the small and seemingly insignificant
transitions in our day-to-day lives, to the big and almost
incomprehensible shifts in human history. Drawing on expert
advice and often complex theories, the authors of the
bestselling The Decision Book present fifty simple and
effective models to help us make sense of change in our
world. Change is happening all around us, in every sphere
from the personal and political to economics and the
environment. In The Change Book you'll find models
explaining the financial crisis, why biotechnology is the
industry of the future and why cities are the new nations.
Whether you're buying a new car, deciding who to vote for, or
making an investment, this little black book will offer
surprisingly simple explanations of our complicated world and radically challenge some of your preconceived ideas.
Lin ontsnapt uit een Australische gevangenis en reist met een
vals paspoort naar India. Hij dompelt zich onder in de
kleurrijke chaos van Bombay, waar hij de trouwe gids
Prabaker ontmoet en bevriend raakt met de maffiabaas
Khader Khan en de ongrijpbare Karla. Onder de indruk van
de armoede in de krottenwijken en gesteund door zijn nieuwe
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vrienden besluit Lin zijn beperkte EHBO-training aan te
wenden om een kliniek te beginnen. Terwijl een niet aflatende
stroom verstotelingen bij hem aanklopt, bouwt hij een nieuw
leven op. Maar pas als Lin de innerlijke rust voelt om kritisch
te kijken naar zijn eigen daden, komt de liefde waarnaar hij zo
verlangt binnen handbereik. Shantaram is een
onweerstaanbare epische roman met een indrukwekkende
levensboodschap, dat voor een groot deel gebaseerd is op
het leven van de auteur. Gregory David Roberts (Melbourne,
1952) werd na het plegen van een serie roofovervallen in
Australië veroordeeld tot negentien jaar gevangenisstraf. Na
zijn ontsnapping werd hij de meest gezochte man van
Australië en begon hij een lange reis over verschillende
continenten. Roberts woonde tien jaar in de sloppenwijken
van Bombay, vervalste documenten, smokkelde wapens naar
Afghanistan en werkte voor de maffia. Toen werd hij alsnog
opgepakt. Nadat hij zijn straf uitgezeten had, schreef hij
Shantaram.

Natuurlijk geloof je in genade. Wie niet? Max Lucado
stelt een diepere vraag. Heeft genade je
daadwerkelijk veranderd? Ben je gevormd door
genade? Krachtiger geworden? Ben je door genade
bij je nekvel gegrepen en is het in je haarvaten gaan
zitten? De genade van God doordrenkt je. Als een
getijdenstroom doet de genade zijn werk. Het
transformeert je meer en meer naar Zijn gelijkenis.
Wees er zeker van dat de genade in je zijn werking
doet.
Lucy Barton is langzaam aan het herstellen van wat
een simpele operatie had moeten zijn. Haar moeder,
die ze jaren niet gezien heeft, komt op
Page 21/23

Read Free The Decision Book Fifty Models For
Strategic Thinking New Edition
ziekenbezoek. Door te praten over mensen die Lucy
nog uit het dorp van haar jeugd kent zoeken ze
aarzelend toenadering tot elkaar. Maar net onder de
oppervlakte ligt nog steeds de spanning die al die tijd
tussen hen in heeft gestaan. Ik heet Lucy Barton is
een intiem, diep empathisch en fenomenaal
geobserveerd portret van de kwetsbare band tussen
moeder en dochter.
Hoe ontstaan goede ideeën? Verschijnen ze als een
donderslag bij heldere hemel, of juist niet? En waar
komt die donderslag dan vandaan? Wat kun je zelf
doen om een stroom van briljante ideeën op gang te
brengen? Steven Johnson beantwoordt
bovenstaande vragen en reconstrueert in dit boek de
ontstaansgeschiedenis van baanbrekende ideeën
van grote denkers, ondernemers en
wetenschappers. Bestsellerauteur Steven Johnson
toont zich een meester in het openen van elke
verstarde geest. Met zijn frisse blik spoort hij zijn
lezers aan om creatief te denken en de briljante
ideeën te laten komen.
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
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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.
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.
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