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De gereformeerde hoogleraar zendingswetenschappen analyseert de betekenis van
het Christendom te midden van de verscheidenheid aan godsdiensten in de
wereldsamenleving.
CIOCIOCIOThe Disruption DilemmaMIT Press
A resource for information executives, the online version of CIO offers executive
programs, research centers, general discussion forums, online information technology
links, and reports on information technology issues.
"Leerboek oncologie biedt een helder inzicht in de diversiteit van oncologische problematiek,
algemene aspecten, organisatie, begeleiden en palliatie krijgen aandacht naast de orgaan
gerichte diagnostiek en behandeling van kanker. Leerboek oncologie is bedoeld als leerboek
voor studenten geneeskunde en verpleegkunde. Maar is ook bedoeld als naslagwerk voor
(huis)artsen en verpleegkundigen die in de praktijk met oncologische vraagstukken te maken
hebben en onderdeel zijn van een multidisciplinair team." --- from publisher
In het Duitsland van vlak voor de Tweede Wereldoorlog heeft een jonge lerares de klas
overgenomen van haar geliefde docente - en grote voorbeeld. De jongens dragen Thekla op
handen. Omdat ze hen graag wil blijven begeleiden, past ze zich steeds meer aan aan het
nationaal-socialistische klimaat van die dagen. Meer dan we - terugkijkend - kunnen
waarderen. Als een aantal jongens uit de klas bij de Hitlerjugend gaat, breekt Thekla een lans
voor de enige jongen wiens ouders daarmee niet akkoord gaan. Daarmee ontketent zij
krachten die Burgdorf, het leven van haar leerlingen, maar ook Thekla's eigen leven op zijn
kop zetten.
De Surinaamse Sandra woont in een achterstandswijk. Ze gaat als enige uit haar wijk naar het
zelfstandig gymnasium. Alles op 'het gym' is anders dan ze gewend is. Haar klasgenoten zitten
op hockey, praten onverstaanbaar bekakt en hebben belachelijke namen als Jojanneke en
Liselotte. Hoe moet Sandra omgaan met de kakkers die ze nu vrienden noemt? En wat moet
ze doen met die ene klasgenoot die vastberaden is haar het leven zuur te maken? Sandra
vecht voor een plek in een wereld waarin oude regels niet meer gelden en nieuwe regels
volkomen onbegrijpelijk zijn. Het gym is een briljant en schrijnend verhaal over de
multiculturele kramp van Nederland, eindelijk eens van binnenuit en met ongelooflijk veel
humor beschreven door een van Nederlands meest getalenteerde schrijvers. Karin
Amatmoekrim publiceerde eerder drie romans, die allemaal lovend werden ontvangen door de
pers. Voor haar laatste roman Titus (2009) won ze de Black Magic Woman Literatuurprijs. Ze
schrijft regelmatig voor nrc.next, De Groene Amsterdammer en de Volkskrant. 'Amatmoekrim
schrijft direct, precies en dwingend.' vrij nederland 'Amatmoekrim blijft de nieuwsgierigheid
prikkelen.' de volkskrant

An expert in management takes on the conventional wisdom about disruption,
looking at companies that proved resilient and offering managers tools for
survival. “Disruption” is a business buzzword that has gotten out of control.
Today everything and everyone seem to be characterized as disruptive—or, if they
aren't disruptive yet, it's only a matter of time before they become so. In this
book, Joshua Gans cuts through the chatter to focus on disruption in its initial use
as a business term, identifying new ways to understand it and suggesting new
tools to manage it. Almost twenty years ago Clayton Christensen popularized the
term in his book The Innovator's Dilemma, writing of disruption as a set of risks
that established firms face. Since then, few have closely examined his account.
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Gans does so in this book. He looks at companies that have proven resilient and
those that have fallen, and explains why some companies have successfully
managed disruption—Fujifilm and Canon, for example—and why some like
Blockbuster and Encyclopedia Britannica have not. Departing from the
conventional wisdom, Gans identifies two kinds of disruption: demand-side, when
successful firms focus on their main customers and underestimate market
entrants with innovations that target niche demands; and supply-side, when firms
focused on developing existing competencies become incapable of developing
new ones. Gans describes the full range of actions business leaders can take to
deal with each type of disruption, from “self-disrupting” independent internal
units to tightly integrated product development. But therein lies the disruption
dilemma: A firm cannot practice both independence and integration at once.
Gans shows business leaders how to choose their strategy so their firms can
deal with disruption while continuing to innovate.
Er gebeuren verontrustende dingen in de Hoge Heuvels. Er zijn al verschillende
dieren verdwenen. De verschrikkelijke Grizzly heeft ze gevangengenomen en
behandelt ze als slaven, die hij dwingt om voedsel voor hem te zoeken. Yakari
raapt al zijn moed bij elkaar om de laaghartige tiran het hoofd te bieden. Maar
wat kan een goedwillend kind uitrichten tegen een verscheurend dier ? Grote
Adelaar geeft Yakari de raad te wachten totdat de beer zijn winterslaap doet...
MacLife is the ultimate magazine about all things Apple. It’s authoritative, ahead
of the curve and endlessly entertaining. MacLife provides unique content that
helps readers use their Macs, iPhones, iPods, and their related hardware and
software in every facet of their personal and professional lives.
De Londense Kate Miller lijkt in niets meer op de ietwat sukkelige tiener van vroeger.
Ze heeft een geslaagde carrière bij een glossy, plannen voor een geweldige bruiloft en
een leuke huisgenoot. Maar op een dag stort haar leven in op een dramatische, pijnlijke
en onomkeerbare manier. Kate verbrandt al haar schepen achter zich. Ze vlucht naar
New York, waar ze haar tijd vult met een suf baantje. Ze moet terug naar Londen als
haar vader ernstig ziek wordt. Daar voert ze lastige gesprekken met hem, wandelt ze
met haar bejaarde bovenbuurman, en ontmoet ze ook haar vroegere vrienden weer
Zoe, Francesca en Mac. Allemaal zijn ze door die ene dag voor altijd met elkaar
verbonden, die ene dag waarop alles voorgoed veranderde. En Kate merkt dat ze zich
niet meer wil verstoppen voor alles en iedereen en zeker niet voor Mac.
Rechter Sonia wordt ingehaald door haar verleden wanneer ze over een
geruchtmakende moordzaak moet beslissen. Een rijke vrouw uit invloedrijke kringen
wordt doodgeschoten in een achterstandswijk en haar zoon Nile,
reclasseringsambtenaar van beroep, wordt aangewezen als hoofdverdachte. Sonia
kent de betrokkenen uit haar beruchte studietijd in de jaren ‘60 en de zaak brengt haar
terug naar diep verdrongen geheimen. Wat had de vermoorde vrouw te zoeken in een
ghetto en wat heeft haar zoon hiermee te maken? Scott Turow (1949) is naast schrijver
ook partner bij een groot advocatenkantoor in Chicago. Met zijn rijke kennis van recht
schreef hij de eerste zogenaamde ‘legal thrillers’. ‘De aanklager’ is het bekendste
werk van Turow dat verfilmd is met Harrison Ford in de hoofdrol. Ook boeken als
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‘Smartengeld’, ‘Het bewijs’ en ‘De beschuldiging’ zijn niet meer van de
boekenplanken weg te denken. Met meer dan dertig miljoen verkochte exemplaren en
boeken vertaald naar veertig talen is Turow een van de succesvolste auteurs van de
Verenigde Staten.
Men's Health magazine contains daily tips and articles on fitness, nutrition,
relationships, sex, career and lifestyle.
The smartphone was an incredibly successful Canadian invention created by a team of
engineers and marketers led by Mike Lazaridis and Jim Balsillie. But there was a third
key player involved — the community of Kitchener-Waterloo. In this book Chuck Howitt
offers a new history of BlackBerry which documents how the resources and the people
of Kitchener-Waterloo supported, facilitated, benefited from and celebrated the
achievement that BlackBerry represents. After its few short years of explosive growth
and pre-eminence, BlackBerry lost its market to digital juggernauts Apple, Samsung
and Huawei. No surprises there. Like Nokia and Motorola before it, BlackBerry was
eclipsed. Shareholders lost billions. Thousands of employees lost jobs. Bankruptcy was
avoided but the company's founding geniuses were gone, leaving an operation that
today is only a fragment of what had been. For Kitchener-Waterloo — as Chuck Howitt
tells the story — the Blackberry experience is a mixed bag of disappointments and major
ongoing benefits. The wealth it generated for its founders produced two very important
university research institutes. Many recent digital startups have taken advantage of the
city's pool of talented and experienced tech workers and ambitious, well-educated
university grads. A strong digital and tech industry thrives today in Kitchener-Waterloo —
in a way a legacy of the BlackBerry experience. Across Canada, communities hope for
homegrown business successes like BlackBerry. This book underlines how a midsized, strong community can help grow a world-beating company, and demonstrates
the importance of the attitudes and decisions of local institutions in enabling and
sustaining successful innovation. Canada has a lot to learn from BlackBerry Town.
To maximise this publications core strengths, the authors have included revised
concepts, features, and examples throughout to maintain timely coverage of current
marketing trends and strategies.
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