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Bidden is niet zomaar het uiten van een lege wens. Het gaat gepaard met aandacht en concentratie, het is goed voor geest én
lichaam, en levert dus echt wat op - ongeacht in welke traditie je staat. Thich Nhat Hanh wil boeddhisten, christenen en zelfs
mensen die nog nooit hebben gebeden, verder op weg helpen. Een toegankelijk boek, vol persoonlijke anekdotes. Ook een
praktisch boek, door de rituelen, visualisaties, ademhalingsoefeningen en voorbeelden van gebeden bij het tandenpoetsen,
tuinieren, schoonmaken en andere dagelijkse bezigheden.
Terwijl zijn vrouw ligt te slapen, verlaat een galeriehouder in een winterse nacht zijn huis, op weg naar zijn minnaar. Maar hij wordt
vermoord en opgehangen aangetroffen onder een stadspoort.
Een boek dat je laat nagelbijten van spanning! Kate raakt in de ban van Jesse, haar nieuwe klasgenoot. Jesse kan op zijn beurt
zijn ogen niet van Kate afhouden. Zij voelt dat hij over een merkwaardige kracht beschikt. Hij wordt aangetrokken en tegelijkertijd
afgestoten door wat zij zegt over zijn magische kracht en over de vloek die op zijn familie zou rusten. Als Jesse beseft hoezeer het
ongeluk zijn familie achtervolgt, begint hij eindelijk naar haar te luisteren. De vloek die op Jesse rust is onontkoombaar, voor hem,
maar ook voor Kate.
Ierland, 1840. In een gure winterstorm jaagt een vrouw haar paard en wagen over de modderige weg langs de rivier. Haar zoontje
zit naast haar en houdt haar stevig vast. Plosteling struikelt het paard. Het wagentje kantelt, valt bovenop het kind. De vrouw wordt
weggeslingerd, de kolkende rivier in. Na dit tragische ongeval moet het Ierse arbeidersgezin O'Malley verder zonder moeder.
Dochter Grace neemt de zorg voor haar broertje, dat gehandicapt is geraakt, op zich, en houdt het gezin draaiende. Dan raakt de
Engelse landheer Donelly in de ban van haar pure schoonheid. De man van wie Grace's familie grond pacht, wordt de echtgenoot
van Grace. Het grote huis van Donelly blijkt niet zo veilig en geborgen te zijn als ze gedroomd had. En Graces 'eigen mensen', van
wie ze letterlijk en figuurlijk verwijderd is geraakt, komen steeds meer in moeilijkheden. Aardappeloogsten mislukken keer op keer
en door de hongersnood dreigen honderden mensen, waaronder haar eigen familieleden, te sterven. Verzet tegen de strenge en
veeleisende landheer Donelly wordt met harde hand neergeslagen. Dan gaat Donelly een paar dagen op zakenreis. Grace neemt
een moedig besluit dat haar leven voorgoed verandert.
In ‘De honderd dagen’ van Joseph Roth keert Keizer Napoleon na maanden ballingschap triomfantelijk terug naar Parijs. Hij
wordt door een juichende menigte onthaald. Een van de aanbidders, de wasvrouw Angelina Pietri, zoekt hem ’s nachts buiten het
paleis op. Zij koestert de herinnering aan een eerdere nachtelijke ontmoeting, twaalf jaar geleden. De kleine vaderloze trommelaar
Antoine Pascal vereert zijn keizer evenzeer. Al sinds zijn zevende trekt hij op met het keizerlijke leger; hij zal Napoleon trouw
volgen tot op het slagveld van Waterloo. Tegen de achtergrond van de laatste honderd dagen van Napoleon Bonaparte in
Frankrijk vertelt Joseph Roth het verhaal van een volk van kleine lieden, die ten onder gaan aan hun verering van de dictator.
Veel mensen maken al kennis met managementmodellen tijdens de studie in het hoger onderwijs. Veel klassieke
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managementboeken beschrijven één zo’n managementmodel. Vaak is er bij onderwijs in projectvorm, en natuurlijk in de praktijk,
behoefte aan een methodische aanpak die een leidraad kan bieden voor een specifieke situatie. Een boek dat op een
gestructureerde wijze een overzicht biedt van de relevante managementmodellen zou daarbij een uitkomst zijn. Dit boek biedt
zo’n gestructureerd overzicht, gebaseerd op een praktische benadering die logische verbanden legt voor iedereen die werkzaam
is in een organisatie, ofwel daarvoor in opleiding is. Het is natuurlijk tevens een toegankelijk naslagwerk met handvatten voor het
toepassen van managementmodellen. In Deel 1 wordt op beknopte wijze een bedrijfskundige analyse gegeven. Dit biedt een
concreet inzicht in en gevoel voor de bedrijfssituatie aan de hand van de volgende vragen: - Wat zijn de drijvende krachten achter
de business? - Wat zijn de voor- en nadelen van de organisatiestructuur en -cultuur, - Welke belangen hebben onze stakeholders
en - Welke invloed heeft de omgeving op onze organisatie? In Deel 2 worden ruim 100 relevante managementmodellen toegelicht,
op basis van een logische structurering. Enkele voorbeelden van modellen die in dit boek terug te vinden: - AmbitieRealisatiematrix - Balanced Scorecard - BCG-matrix - Blauwe Oceaan Strategie - CoBIT - Kleurenmodel van De Caluwé - Lean Vijfkrachtenmodel van Porter Dit boek is geschreven om (aanstaande) managers, adviseurs en studenten in het hoger onderwijs
die informatie te bieden die nodig is om de bedrijfssituatie op een zinvolle en diepgaande wijze te kunnen onderzoeken. Het boek
stimuleert hen ook om hun business-gevoel en intuïtie aan te spreken en niet te aarzelen om een meerzijdige diagnose te stellen.
Immers, een probleem heeft meestal meerdere oorzaken en daarmee zijn er ook meerdere keuzemogelijkheden (dus
managementmodellen) om een probleem aan te pakken. Overzicht van de in het boek besproken modellen: 1. 4 P's: Marketingmix
(par. 5.8) 2. 5 V-methode van TNO (par 9.2) 3. 7 S’en-model van McKinsey (par. 8.2) 4. ABCD-analyse / Externe marktanalyse
(par. 5.3) 5. Abell: Business Definition Model (par. 4.11) 6. Adopterscategorieën (par. 6.2) 7. Ambitie-Realisatiematrix (AR-matrix)
(par. 9.13) 8. Amsterdams Model voor Informatiemanagement (par. 9.8) 9. Andrews: Strategieframework (par. 5.9) 10. Ansoffmodel voor groeistrategie (par. 5.4) 11. Appreciative Inquiry (par. 9.2) 12. Ashridge: Missiemodel (par. 4.8) 13. D'Aveni:
Strategisch Overwicht (par. 5.34) 14. Balanced Score Card (Kaplan & Norton) (par. 9.7) 15. BCG-matrix (par. 5.28) 16.
Bedrijfsgeschiedenis (par. 4.3) 17. Bedrijfskolomanalyse (par. 4.4) 18. Bedrijfsmodellen (par. 4.5) 19. Belbin: Teamrollen (par.
9.19) 20. Benchmarking: Robert Camp (par. 9.4) 21. Berenschot: Veranderkwadranten (par. 9.6) 22. Berenschot:
Zevenkrachtenmodel (par. 9.6) 23. Big Five, The (par. 5.17) 24. BiSL: Business-informatiemanagement (par. 5.10) 25. Blauwe
Oceaan-strategie (par. 7.2 en par. 9.20) 26. Blake & Mouton: Managerial Grid theorie (par. 5.17) 27. Bono, De: De zes
denkhoeden (par. 6.11) 28. Bos, Ten: HRM-cyclus (par 5.5) 29. Bossidy en Charan: Ondernemingsmodel (par. 5.24) 30. Business
Model Canvas (par. 8.6) 31. C4-model van Glouderman/Mintzberg (par. 4.12) 32. Caluwé, De: Kleurenmodel (par. 4.21) 33.
Cameron & Quinn: OCAI-model (par. 5.11) 34. Cameron & Quinn: Organisatiecultuur (par. 4.16) 35. Camp:
Organisatieverandermatrix (par. 6.10 en par.9.6) 36. CMMI: organisatievolwassenheid (par. 5.29) 37. CoBIT: IT Governance (par.
9.10) 38. Collins: Good to Great (par. 4.14) 39. Cooper & Kaplan: Activity Based Costing: (par. 5.2) 40. COSO: Risicomanagement
(par. 9.12) 41. Covey: Effectief leiderschap (par. 5.17) 42. Deming: PDCA-cirkel (par. 9.17) 43. DESTEP-model (par. 5.21) 44.
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DiStefano: Transformationeel leiderschap (par. 5.17) 45. Drucker: Generiek bedrijfsmodel (par. 8.3) 46. Dupont-analyse (par. 5.22)
47. Duurzaam ondernemen (par. 7.3) 48. e-HRM (par. 5.13) 49. EFQM en INK-model (par. 8.4) 50. E&Y: Growing Beyond (par.
8.5) 51. Fiedler: Contingentietheorie (par. 5.17) 52. Financiële bedrijfsanalyse (par. 5.14) 53. Goldratt: Theory of Constraints (par.
6.7) 54. Greiner: Groeifasenmodel (par. 4.15) 55. Grün: Spiritueel leiderschap (par. 5.17) 56. Hamel & Prahalad:
Kerncompetenties (par. 5.16) 57. Hammer & Champy: Business Process Redesign/Re-engineering (par. 7.5) 58. Handy &
Harrison: Organisatiecultuur: (par. 4.16) 59. Hersey & Blanchard: Situationeel leiderschap (par. 5.17) 60. Hoed, Den: Het 5-boxesmodel (par. 4.20) 61. Hofstede: Cultural framework (par. 5.20) 62. Hornstein/Tichy: Matrixmethode (par. 8.7) 63. Ishikawa-diagram
voor oorzaak-gevolganalyse (par. 5.18) 64. ISO 9000 Standaard voor kwaliteitsmanagement (par. 6.5) 65. ISO 21500 Richtlijn
voor projectmanagement (par. 9.18) 66. ISO 26000 Richtlijn voor Maatschappelijk Verantwoordelijkheid Ondernemen (par. 7.4)
67. ISO 38500 Standaard voor Corporate Governance (par. 5.19) 68. ITIL: IT-servicemanagement (par. 9.11) 69. Johnson &
Scholes: Cultural Web-model (par. 5.12) 70. Johnson/Scholes/Whittington: Strategisch Management-model (par. 5.25) 71.
Kenniskaart (par. 5.15) 72. Keuning & Eppink: Organisatie-oriëntatie: (par. 4.17) 73. Key Performance Indicatoren (par. 9.14) 74.
Kim & Mauborgne: Strategy Canvas (par. 5.27) 75. KOOP: Klantorderontkoppelpunt (par. 5.6) 76. Kotler: 7-O-model voor
marktanalyse (par. 5.7) 77. Kotter & Cohen: Verandermanagement: (par. 6.10) 78. Krachtenveldanalyse: Kurt Lewin (par. 9.5) 79.
Kraljic: Inkoopportfoliomanagement (par. 6.4) 80. Kritieke Succes Factoren (par. 9.15) 81. Lean manufacturing (par. 6.6) 82.
MABA-analyse (par. 5.30) 83. Mintzberg: Organisatiestructuren/-modellen (par. 4.18) 84. Mintzberg: Strategiescholen (par. 4.9)
85. Morgan: Metaforen (par. 4.7) 86. Novius Architectuur Methode (par. 5.23) 87. Organisatieverandering (par. 9.3) 88. Paretoprincipe (par. 4.23) 89. Perreault: Product lifecycle-model (par. 5.31) 90. Porter: Diamant-model (par. 8.8) 91. Porter: Generieke
strategieën (par. 4.6) 92. Porter: Vijfkrachtenmodel (par. 6.3) 93. Porter: Waardeketen (par. 4.10) 94. Quinn: Concurrerendewaardenmodel (par. 5.11) 95. Rappa: Businessmodellen op het web (par. 7.8) 96. Rechtsvormen (par. 4.19) 97. Sarbanes Oxley
Act (par. 9.9) 98. Scenarioanalyse (par. 5.32) 99. Scott-Morgan: De ongeschreven regels van het spel (par. 4.22) 100.
SERVQUAL (par. 5.33) 101. Slywotzky & Morrison: Winstmodellen (par. 7.10) 102. SMART (par. 9.16) 103. SPACE-matrix (par.
7.7) 104. SqEME-methode: procesmanagement (par. 6.8); procesrollen (par. 6.9) 105. SWOT-analyse (par. 5.26) 106. Theorie X
en Y van McGregor (par. 5.17) 107. Theorie Z van Ouchi (par. 5.17) 108. Treacy & Wiersema: Waardediscipline-model (par. 7.9)
109. Tuckman: Teamontwikkeling-model (par. 6.12)
‘Thuis in Mitford’ van Jan Karon is het eerste deel en draait om het stadje Mitford, zo'n pittoresk plaatsje waar iedereen van
droomt. De buren zijn vriendelijk, verloren dingen worden altijd teruggevonden, en zieke mensen worden onvermijdelijk beter. Het
is prachtig gelegen en ademt een weldadige rust. Maar juist wanneer de plaatselijke dominee, Father Tim, bedenkt dat zijn leven
nodig aan verandering toe is, wordt hij volledig uit balans gebracht. Hij wordt door allerlei vreemde gebeurtenissen overvallen. Een
grote zwerfhond volgt hem op weg naar huis en laat zich niet wegsturen. Een lastig jongetje wordt plotseling aan zijn zorg
toevertrouwd. En zijn aantrekkelijke nieuwe buurvrouw vindt haar weg naar zijn voordeur, en brengt hem in verwarring.‘Er brandt
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nog licht" is het tweede deel en "De groene heuvels" is het derde deel van een serie over het stadje Mitford.
De 13-jarige Steven is gek op drummen en het mooiste meisje van school. Als zijn kleine broertje leukemie krijgt, verandert er veel
in hun gezin. Vanaf ca. 12 jaar
Dismas Hardy wordt gevraagd om het werk van een vermiste advocaat over te nemen. Aanvankelijk verwacht hij er niet al te veel
tijd aan te hoeven besteden. Maar als hij zich over de zaak van Evan Scholler en Ron Nolan buigt, ontdekt hij een ijzingwekkend
complot dat hem gevaarlijk dicht in de buurt brengt van huurmoordenaars en hoogverraad.Van de levensgevaarlijke wegen in Irak
tot de rechtbanken van Californië - Verraad is niet alleen John Lescroarts meest ambitieuze en uitdagende roman, maar ook een
spannende tour de force van buitengewone vertelkunst.
Een jonge Britse rugzaktoerist gaat met een vriendin naar India, maar zijn trektocht gaat van desillusie naar desillusie.
De jacht op de ontsnapte oorlogsmisdadiger Erich Seyss is geopend. Devlin Judge, officier van justitie in het naoorlogse
Duitsland, leidt de klopjacht en is ook persoonlijk betrokken bij de zaak. Zijn broer is een van Erichs dodelijke slachtoffers. Er is
geen tijd te verliezen, want Erich heeft een ijzingwekkende missie voor Europa voor ogen, dat nu al tot meerdere slachtoffers heeft
geleid. Judge krijgt hulp uit de persoonlijke kringen van Seyss, maar raakt onverhoopt verstrikt in een gevaarlijk kat-en-muisspel,
geregisseerd door een persoon wat niemand ooit had kunnen voorzien... ‘De loper’ is een bloedstollende race tegen de klok
waarin Christopher Reich een land beschrijft dat verscheurd is door ellende en oorlog. Christopher Reich (1961) is auteur van
meerdere thrillers die uitgeroepen zijn tot New York Times bestsellers. Hij werd geboren in Tokyo en verhuisde in 1965 met zijn
familie naar de Verenigde Staten. Later werkte hij als investeringsbankier in Zwitserland alvorens hij terugkeerde naar de
Verenigde Staten om zijn literaire carrière te starten in 1998. In 2006 wist hij de International Thriller Writers Award in de wacht te
slepen met zijn boek ‘Bankiers van de elite’. Ook is hij bekend geworden met de geliefde Jonathan Ransom-reeks die bestaat uit
de spionagethrillers: ‘Wetten van verraad’, ‘Wetten van wraak’ en ‘Wetten van bedrog’.
Vittorio Ralfino is terug in Italië om te trouwen, met een traditioneel opgevoed meisje op wie hij ooit zijn oog heeft laten vallen. Tot
zijn verrassing blijkt Anamaria te zijn opgegroeid tot een koele, zakelijke vrouw - heel anders dan zijn gebruikelijke vriendinnen.
Toch besluit hij zijn plan door te zetten. Anamaria staat perplex: waarom wil Vittorio in vredesnaam met háár trouwen? Omdat ze
dolgraag een gezin wil en vreest dat geen andere man haar ooit zal vragen, neemt ze zijn aanzoek aan. En omdat ze hoopt dat hij
op een dag net zo erg naar haar zal verlangen als zij naar hem...
Het mooiste kerstcadeau dat je kunt geven is... liefde. Miljardair onder de mistletoe Wanneer Sophie op het laatste moment de kerst van de
knappe, superrijke Max Hamilton weet te redden, wint ze zijn eeuwige dankbaarheid. Maar veel liever zou ze zijn eeuwige liefde krijgen...
Ingesneeuwd met haar baas Juist op kerstavond komt Amelia vast te zitten door een blizzard. Gelukkig verblijft ze in een luxeresort in Aspen
- waar ze moet doen alsof ze de vriendin is van haar knappe baas, Luc Chevalier. Dat bedrog zullen ze dus nog even moeten volhouden.
Alleen, is het wel allemaal toneelspel? Weerzien met Kerstmis Jaren nadat Felicia hem voor het laatst zag, staat haar eerste liefde, Gideon
Ford, opeens voor de deur, aantrekkelijker dan ooit. Tot haar verwondering wil hij de feestdagen samen doorbrengen. Hij is zeker betoverd
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door de magie van kerst! In elk geval niet door haar... toch?
Opkomst en ondergang van de Duitse wetenschap vanaf het begin van de twintigste eeuw tot de ineenstorting van het Derde Rijk in 1945.
Bespreking van negentig speelfilms uit de periode 1950-1960, met de nadruk op Amerikaanse producties.
This title is available in the OAPEN Library - http://www.oapen.org.
Een Argentijn raakt zozeer in de ban van een 13-jarig meisje dat hij zichzelf niet meer meester is.
Lang geleden, voordat er mensen bestonden, bleven alle dieren vruchtbaar tot hun dood. De afgelopen vijf miljoen jaar hebben wij ons
ontwikkeld tot de enige diersoort met een menopauze. Kennelijk was dit ergens goed voor; de natuur geeft deze onvruchtbare extra tijd van
leven niet cadeau. Het nut van de vijftigplusser, en daarmee zijn natuurlijke gedrag, moet er dus zijn, maar het staat niet scherp op ons
netvlies. Marketeers en communicatieprofessionals, die ook de oudere doelgroep in het hart moeten raken, hebben daar last van. Ze
snappen het natuurlijke gedrag van de recalcitrante puber, de jonge moeder en de kostwinnende vader. Maar wat oma en opa beweegt?
Gedrag en emoties van ouderen worden voor een deel bepaald door cultuur en techniek (nurture), maar er is ook een instinctieve component
(nature). De kennis hierover lijkt overwoekerd te zijn door het moderne leven. Een zoektocht naar de ontstaansgeschiedenis van de oudere
mens kan er dan ook toe leiden dat we hem beter gaan begrijpen en trefzekerder met hem gaan communiceren.

Een jonge vrouw wordt toegelaten tot een medische hogeschool en ontdekt dat zich daar onverkwikkelijke zaken afspelen.
Een unieke kijk in de ziel van Leonard Cohen Wie is Leonard Cohen? De Canadese singer-songwriter, inmiddels de 80 voorbij, is
populairder dan ooit. Toch blijft hij gehuld in mysterie: de gentleman met het onwankelbare aura heeft tegelijkertijd iets
ondoorgrondelijks en ongrijpbaars. In zijn werk maant Leonard Cohen ons geregeld aan om 'op te biechten' wie we zijn en wat ons
bezighoudt. Meer dan 60 jaar lang is hij ook zelf op zoek gegaan naar een plek waar hij zichzelf kon vinden. Maar bestaat die plek
wel, en laat een veelzijdig kunstenaar als Leonard Cohen zich wel in één beeld vangen? Cohen-kenner Francis Mus (KU Leuven)
dook in alle beschikbare archieven, interviewde mensen uit Cohens entourage, analyseerde zijn songteksten en ging op zoek naar
de mens achter de bekendste singer-songwriter ter wereld.
Londen, juni 1940. Wanneer het lichaam van actrice Mabel Morgan wordt gevonden, gespietst op een hek, oordeelt de
lijkschouwer dat het om zelfmoord gaat. Maar brigadier Ted Stratton van Criminele Zaken is niet overtuigd. Ondanks tegenwerking
van zijn superieuren begint hij rond te vragen, en krijgt hij het vermoeden dat Morgans fatale val uit een raam het werk moet zijn
geweest van een van Soho s beruchtste gangsters. Pas wanneer Ted in contact komt met Diana Calthrop van de Binnenlandse
Veiligheidsdienst, die haar invloedrijke baas sir Neville Apse verdenkt van betrokkenheid bij spionage, komt de waarheid dichterbij.
Als bovendien de connecties tussen Morgan, Apse en enkele geheime organisaties duidelijker worden, moeten Diana en Ted
steeds meer op hun hoede zijn.
In deze meesterlijke verhalen verkent Emma Donoghue hoe mensenlevens onverwachte en onvoorziene wendingen kunnen
nemen. Haar fascinerende personages zijn op een dwaalspoor geraakt: het zijn emigranten, weglopers, zwervers. Ze reizen voor
de liefde of voor het geld, incognito of onder dwang. En ook andere grenzen worden getart: die van ras, recht, seksualiteit en
gezondheid. Een gevallen vrouw in victoriaans Engeland probeert haarzelf en haar kind te onderhouden op de enige mogelijke
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manier, totdat haar broer haar een andere optie biedt. Een slaaf smeedt een plot met de vrouw van de baas om hen allebei te
bevrijden. Een puriteinse gemeenschap wordt opgeschrikt door een seksschandaal. Deze vreemde, waargebeurde verhalen,
geïnspireerd door krantenartikelen en verhalen uit de afgelopen vier eeuwen, laten een verleden zien dat gevuld is van
intrigerende afwijkingen.
In ‘Instituut voor Briljante Mislukkingen’ laat hoogleraar Paul Louis Iske zien hoe je ruimte kunt maken om te experimenteren,
innoveren en leren. ‘Van fouten maken kun je leren.’ ‘Ondernemen is vallen en opstaan.’ Uitspraken waar je het moeilijk mee
oneens kunt zijn, en toch blijkt het in de praktijk niet zo eenvoudig. Meer dan ooit richten we ons op succes en zijn we erop
ingesteld alle sporen van onze fouten en mislukkingen zo snel mogelijk uit te wissen. Dat is niet alleen jammer, maar zelfs
gevaarlijk, zegt hoogleraar Paul Louis Iske. Juist in onze complexe en dynamische samenleving moeten we open zijn over
gemaakte fouten en ze grondig analyseren om herhaling te voorkomen. Onze angst voor mislukking werkt bovendien
belemmerend voor creatieve ideeën en innovatie. In dit verrassende en meeslepende boek lees je hoe je als organisatie een open
cultuur creëert waarin je verder komt doordat je fouten durft te maken. ‘Het Instituut voor Briljante Mislukkingen’ laat zien hoe je
vermijdbare mislukkingspatronen herkent en hoe je dankzij (briljante) mislukkingen je kennis continu vergroot, beter om leert gaan
met onzekerheden, tot belangrijke vernieuwingen in staat bent en de toekomst krachtig tegemoet gaat.
Een zwerfster van goede afkomst slaapt en eet in hotels op kosten van vreemde mannen. Maar dan wordt een van die mannen
vermoord.
Een tekstschrijfster van een reclamebureau in New York wordt geobsedeerd door het feit dat ze al twee jaar zonder man leeft.
In 1498 is de kunstenaar Leonardo da Vinci in Milaan op zoek naar iemand die hij als Judas kan portretteren op zijn fresco "Het
Laatste Avondmaal."
Een moeder slaat op de vlucht als ze een gruwelijke ontdekking doet in de kelder van haar eigen huis. Maar of vluchten de beste
oplossing is?
In het leven van een Amerikaanse studente, die haar eigen identiteit aan het zoeken is, spelen in verschillende perioden vier
mensen een grote rol.
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