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why you remain in the best website to see the incredible
books to have.

Pubblica amministrazione digitale William D. Eggers 201705-24T00:00:00+02:00 Vi piacerebbe fare la
dichiarazione dei redditi online o fondare un’azienda nel
giro di pochi minuti? In Estonia è già possibile. Perché
allora alcuni enti statali usano ancora software risalenti

agli anni Sessanta e non prevedono di aggiornarli?
Quando a ottobre 2013 il sito HealthCare.gov è stato
messo online, molti lo hanno definito una catastrofe. Dal
punto di vista della pubblica amministrazione
statunitense, però, il sito ha rappresentato un punto di
svolta, evidenziando la necessità che le istituzioni
pubbliche raggiungessero l’eccellenza nel campo del
digitale e ispirando centinaia delle migliori e più brillanti
menti tecnologiche a radunarsi a Washington con la
speciale missione di modernizzare la pubblica
amministrazione. Come si fa a prendere una pubblica
amministrazione interamente basata su schemi analogici
tipici dell’era industriale e a riprogettarla in modo che
diventi interamente digitale? Bisogna riuscire a
concepirne una totalmente nuova. Provate a immaginare
un sistema carcerario che impiega tecnologie digitali per
far rientrare nella società, in maniera rapida e sicura, i
colpevoli di reati non violenti. Provate a immaginare
un’assistenza sanitaria che garantisce a ogni assistito una
user experience personalizzata. Oggi disponiamo degli
strumenti digitali (cloud computing, dispositivi mobili,
analisi) e del talento necessari a implementare davvero
una trasformazione reale. Questo libro rappresenta la
guida perché questo possa essere messo in pratica e per
arrivare ad avere una pubblica amministrazione fondata
sul digitale.
Zee van papaver Amitav Ghosh 2012-01-30 Het
reusachtige Engelse schip de Ibis staat op het punt een
bij voorbaat tumultueuze reis over de Indische Oceaan te
maken. Het doel is om tegen China ten strijde te trekken
in een grimmig conflict dat later de Eerste Opiumoorlog

(1839-1842) zou gaan heten. De bemanning van het
schip bestaat uit een bonte stoet personages:
zeevaarders, verstekelingen, koelies en criminelen. In een
tijd van koloniale onrust brengt het lot een groep mensen
uit India en het Westen samen: van de berooide Indiase
vorst Neel tot de bevrijde Amerikaanse slaaf Zachary en
van de gevluchte, jonge Indiase vrouw Deeti tot de vurige
Française Paulette. Terwijl de oude familiebanden steeds
minder belangrijk worden, groeit de saamhorigheid tussen
de jaházbhai, de broeders van het schip. Dit epische,
historische avontuur speelt zich af op de woeste golven
van de Indische Oceaan, op de welige papavervelden
langs de Ganges en in de exotische achtersteegjes van
China. Maar het is bovenal het brede scala aan
fascinerende personages dat Zee van papaver tot een zo
rijke, adembenemende leeservaring maakt.
The Art and Science of Project Management: Agile Roger
Warburton 2019-05-15 This special edition contains the
three Agile Chapters from The Art and Science of Project
Management. The Art & Science of Project Management.
This is the third edition, which is updated for the PMBOK
6th edition. Master Agile Project Management with this
book from authors experienced in practice, teaching, and
research. You will learn: the foundations of Agile Project
Management, explained with dozens of examples; what
works and what doesn?t; and how the latest research
applies to your project.
Victoria, koningin Julia Baird 2017-03-25 Victoria was een
eigenzinnige vrouw, wars van vooroordelen, die genoot
van haar machtige positie en van de zelfstandigheid die
ze daardoor als vrouw had. Haar hartstochtelijke liefde

voor prins Albert is legendarisch, ze kregen negen
kinderen die de vorstenhuizen van Europa bevolkten. Na
zijn vroegtijdige dood trok ze zich terug uit het publieke
leven, maar bleef ze grote invloed uitoefenen. Tijdens de
64 jaar van haar bewind groeide Engeland uit tot een
grote industriële natie en een machtig wereldrijk, dat met
400 miljoen onderdanen een kwart van de bewoonde
wereld omvatte. Victoria, koningin is niet alleen een
onthullend portret van een iconische koningin, maar ook
een indringende geschiedenis van de negentiende eeuw,
het Victoriaanse tijdperk, een tijd van ingrijpende sociale
en cultureleveranderingen waarop zij haar onuitwisbare
stempel heeft gedrukt. ‘Victoria, koningin is een
meeslepend, sprankelend verhaal over een buitengewone
vrouw van wie de invloed even groot was als de
regeerperiode lang.’ Stacy Schiff, auteur van Cleopatra
‘Een grootse prestatie. Victoria, koningin is een
opmerkelijk helder, ongelofelijk boeiend verhaal over het
leven en bewind van Victoria, een verhaal dat geen mythe
van haar maakt maar laat zien wie ze werkelijk was.’
Amanda Foreman, auteur van Georgiana, Duchess of
Devonshire ‘Julia Baird heeft een gedenkwaardig,
ontroerend en verrassend portret geschilderd van een van
de belangrijkste vrouwen uit de geschiedenis. Het is een
bijzonder boek, waarin Baird van Victoria’s
levensgeschiedenis een actueel verhaal heeft weten te
maken dat nieuw licht werpt op onze huidige manier van
leven.’ Jon Meacham, schrijver van American Lion ‘Een
aangrijpend, wellustig, hartstochtelijk, diep menselijk
verhaal over een van de meest fascinerende vrouwen van
haar tijd, ja, van alle tijden.’ Evan Thomas, auteur van een

aantal veelgelezen boeken over Amerikaanse presidenten
‘Een groots boek, dat een geheel nieuwe kijk geeft op een
van de meest intrigerende figuren uit de geschiedenis,
prachtig geschreven en getuigend van grondige
research.’ Leigh Sales, tv-presentator ABC
Tegen het licht Nora Roberts 2016-12-20 Megan is
verbijsterd. Gelooft David Katcherton nou echt dat hij
zomaar haar leven op zijn kop kan zetten? Niet alleen
kondigt hij aan dat hij haar familiebedrijf wil overnemen,
hij beweert bovendien dat hij haar óók wil veroveren!
Gaandeweg moet ze echter toegeven dat hij serieus lijkt,
zowel zakelijk als in de liefde... en dat hij haar bepaald
niet koud laat. Dit verhaal is ook verkrijgbaar in een 2-in-1
bundel.
De geluksformule Stefan Klein 2011-07-20 Stefan Klein
neemt de lezer mee op een fascinerende ontdekkingsreis
naar het geluk. Daarbij bespreekt hij de nieuwste
inzichten uit de filosofie, psychologie, geneeskunde,
neurofysiologie en gedragswetenschappen, en komt hij
tot een wetenschappelijk gefundeerde voorstelling van het
gelukkige leven. Zo is De geluksformule een boek vol
kennis, adviezen en wetenswaardigheden over het
belangrijkste streven in een mensenleven.
The Day after Tomorrow (e-boek - epub) Peter Hinssen
2017-09-27 Onze wereld verandert exponentieel en dat
heeft grote gevolgen voor organisaties van 'vandaag'. In
dit boek laat Peter Hinssen ons kennismaken met pioniers
die erin slaagden zich aan die veranderingen aan te
passen en in hun innovatie voorbij vandaag en zelfs
morgen te denken. Door zo ver vooruit te durven kijken,
stuurden ze volledige industrieën een nieuwe richting

uit.The Day After Tomorrow beschrijft de
businessmodellen van deze pioniers, de
organisatieculturen, het talent, de mentaliteit en de
technologieën die nodig zijn om ons succes in de 'Day
After Tomorrow' zo groot mogelijk te maken. Dit is een
boek dat je kijk op je eigen toekomst, die van je bedrijf en
zelfs die van je kleinkinderen zal veranderen.
Reinventing organizations / druk 1 2015-10-01
De oorlog der werelden H.G. Wells 2015-05-30 De vader
van de moderne science fiction is zonder twijfel de
Engelse schrijver H.G. Wells (1866-1946). De invloed van
deze productieve auteur is aanzienlijk geweest en zijn
boeken laten zich nog altijd uitstekend lezen. De oorlog
der Werelden vertelt over een invasie van Martianen, die,
na een explosie op Mars, naar de aarde zijn afgereisd. De
Martianen blijken verre van vredelievend te zijn en
beginnen een offensief tegen de mensen.
The Art and Science of Project Management 3rd Edition
Roger Warburton 2018-10-23 The Art & Science of
Project Management. This is the third edition, which is
updated for the PMBOK 6th edition. Master project
management with this book from authors experienced in
practice, teaching, and research. You will learn: the
foundations of Project Management, explained with
dozens of examples; what works and what doesn't; and
how the latest research applies to your project. This Third
Edition: Covers Projects and their Environment;
Programs, Portfolios, and Project Selection; and the
Project Manager. This third edition: covers the essential
Technical, Behavioral, Business and Strategic Skills;
includes a new section on Agile Project Management;

includes the case of a mobile app following the scrum
framework; and includes several worked projects and a
visual tutorial for Microsoft Project(R).
Great Big Agile Jeff Dalton 2018-12-07 Big Agile leaders
need an empirical, "high-trust" model that provides
guidance for scaling and sustaining agility and capability
throughout a modern technology organization. This book
presents the Agile Performance Holarchy (APH)—a "howability" model that provides agile leaders and teams with
an operating system to build, evaluate, and sustain great
agile habits and behaviors. The APH is an organizational
operating system based on a set of interdependent, selforganizing circles, or holons, that reflect the empirical,
object-oriented nature of agility. As more companies seek
the benefits of Agile within and beyond IT, agile leaders
need to build and sustain capability while scaling
agility—no easy task—and they need to succeed without
introducing unnecessary process and overhead. The APH
is drawn from lessons learned while observing and
assessing hundreds of agile companies and teams. It is
not a process or a hierarchy, but a holarchy, a series of
performance circles with embedded and interdependent
holons that reflect the behaviors of high-performing agile
organizations. Great Big Agile provides implementation
guidance in the areas of leadership, values, teaming,
visioning, governing, building, supporting, and engaging
within an all-agile organization. What You’ll Learn Model
the behaviors of a high-performance agile
organizationBenefit from lessons learned by other
organizations that have succeeded with Big AgileAssess
your level of agility with the Agile Performance Holarchy

Apply the APH model to your business Understand the
APH performance circles, holons, objectives, and actions
Obtain certification for your company, organization, or
agency Who This Book Is For Professionals leading, or
seeking to lead, an agile organization who wish to use an
innovative model to raise their organization's agile
performance from one level to the next, all the way to
mastery
Presence Amy Cuddy 2016-02-25 'Verplicht leesvoer voor
iedereen die het allerbeste uit zichzelf wil halen.' — Kim
Hubbard, auteur van People Heb je dat wel eens – dat je
na een zenuwslopende uitdaging meteen verlangt naar
een herkansing? Misschien na een sollicitatiegesprek,
een optreden of een lastige presentatie? Juist op
momenten die authenticiteit en kracht van je vragen, kun
je je onecht en krachteloos voelen. En kun je daarna
jezelf allerlei verwijten maken en er nog jarenlang met
spijt op terugkijken. Amy Cuddy heeft miljoenen kijkers in
vervoering gebracht met haar TED-talk over ‘power
poses’. Nu geeft ze ons de intrigerende
wetenschappelijke feiten. Ze leert ons eenvoudige
technieken die ons helpen om los te komen van angst op
spannende momenten en het beste uit onszelf te halen.
Presence kenmerkt zich door een stevige
wetenschappelijke onderbouwing die op een
toegankelijke manier wordt gebracht door een
gepassioneerde auteur. Het boek staat vol persoonlijke
verhalen van mensen die ooit in de greep waren van
angst maar dankzij de adviezen van Cuddy tijdens
spannende momenten (weer) een beroep kunnen doen
op hun persoonlijke kracht. Amy Cuddy liep op 19-jarige

leeftijd ernstig hoofdletsel op. Medici betwijfelden of ze
ooit haar mentale capaciteit terug zou krijgen en haar
opleiding af zou kunnen maken. Inmiddels is zij sociaal
psycholoog, professor en onderzoeker op Harvard
Business School. Zij imponeerde in 2012 kijkers over de
hele wereld met haar ted-talk over ‘power poses’, die nog
steeds in de top-drie van meest bekeken ted-talks aller
tijden staat. 'Cuddy legt een hartverwarmende
bescheidenheid aan de dag. Haar eigen "presence" –
haar hartsverlangen om de onzekeren en twijfelaars
onder ons te helpen in dit tijdperk van angst – is voelbaar
op iedere bladzijde. Presence is concreet én inspirerend,
eenvoudig én ambitieus. Maar boven alles: heel krachtig.'
— New York Times 'Amy Cuddy maakt de wereld
moediger met haar boek. Moed is op een goede manier
besmettelijk en presentie zet aan tot presentie. Ze wisselt
wetenschap, praktijkvoorbeelden en individuele verhalen
af om duidelijk te maken hoe we in uitdagende situaties
ons moedigste, meest authentieke zelf kunnen
aanspreken en anderen kunnen uitnodigen om hetzelfde
te doen. Dit boek is een game-changer!' — Brene Brown
Leadership Strategic Enablers for the Future Cynthia C.J.
Shoemaker Ph.D. 2017-05-24 This book offers a star
model for analyzing the present and planning for the
future in large and small enterprises. The star graphic for
strategic leadership enablers in different areas such as
mission and vision, technology, innovation, people,
communication, operations, and culture pick up on the
fast-moving pace of this age of accelerations in
technology and other areas. Seeing each area as
possibilities for new thinking and new models is essential.

A large service in the Department of Defense is moving
toward agile project management in the areas of software
development and in other areas. The dialogue is changing
between government procurement and industry to lead to
faster, less costly, and more successful solutions,
especially in software development. Using the star
graphic to develop new approaches to innovation as well
as leadership, even for tomorrows complex problems and
challenges, is one of tomorrows solutions.
Zonder genade Johan Andersen 2020-05-26 Op een
ochtend worden Neli Panka, hoofdinspecteur bij de
Amsterdamse recherche, en ex-commando Eugene
Hamer bij een bizarre moord geroepen. Er zijn vier doden
gevonden op een industrieterrein in Zaandam. Is het een
afrekening in het criminele milieu? Een rituele moord?
Kort daarna ontploft er een autobom op de Dam. De
aanslag wordt geclaimd door een groepering die zich De
Discipelen van De Brandende Dageraad noemt. Hun
doel: wraak nemen op Nederland. Hamer en Panka gaan
samen op jacht naar het brein achter de moorden en de
aanslag: de Jakhals. Niemand weet wie hij is, maar hij
wordt gezien als de gevaarlijkste terrorist van Europa. Zijn
ware motieven zijn duister, maar zijn boodschap is
duidelijk: pak me, voordat de volgende bom afgaat&hellip
Hardlopen met Sherman Christopher McDougall 2020-0302 Toen Christopher McDougall een ezel adopteerde,
dacht hij dat het dier in een veld zou staan, er schattig uit
zou zien en wortels zou eten. Maar Sherman was doordat
hij werd verwaarloosd in zo'n slechte staat dat hij amper
kon bewegen. Hij was bovendien slechtgehumeurd en
obstinaat. Om niet alleen fysiek, maar ook mentaal te

genezen, geeft Chris hen op voor een Burro Race, een
uniek soort race waarin mensen en ezels samen over
bergen en door beken rennen. Wat Sherman er aan
vertrouwen en zingeving mee wint, is iets wat ieder mens
goed doet: meer natuur, meer buitenlucht en meer
beweging.
Agile talent Ralf Knegtmans 2016-11-05 Onder invloed
van technologische ontwikkelingen verandert de wereld
sneller dan ooit tevoren. Headhunter Ralf Knegtmans laat
in ‘Agile Talent’ overtuigend zien dat dit niet alleen grote
invloed heeft op bedrijven, maar ook op hun
medewerkers. Je kunt mensen niet langer alleen
selecteren op basis van wat ze kunnen of weten, maar
dient ook mee te wegen wie ze zijn en wat hen drijft. De
selectiecriteria van het talent van morgen zijn wezenlijk
anders dan die van vandaag. Ralf Knegtmans schetst
negen cruciale stappen bij de selectie van het talent van
de toekomst. Door te screenen op basis van zijn
‘receptuur’ kan iedereen, zelfs zonder hulp van externe
consultants, de beste talenten met een grote
houdbaarheidsfactor identificeren en selecteren. ‘Agile
Talent’ is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met
de selectie van directieleden, managers of medewerkers.
Het beantwoordt ook de volgende vragen: - Hoe weet ik
of dit ‘agile’ talent past binnen de context van mijn
bedrijf? - Zijn er hulpmiddelen die mijn selectie kunnen
objectiveren en zorgen voor een grotere voorspelbaarheid
van toekomstig succes? - Zijn er casestudy’s van
bedrijven die voorlopen op dit terrein waar ik iets van kan
leren? - Hoe kan ik ‘agile’ talent binnen mijn bedrijf

herkennen en behouden?
Het nieuwe noorden Laurence Smith 2013-10-09 Onze
wereld in 2050 Er zal veel veranderen in de komende
decennia. De mensheid gaat steeds noordelijker wonen.
De noordelijke landen worden welvarender, terwijl de
landen rond de evenaar te maken krijgen met
watertekorten en overbevolking. Laurence Smith reisde
vijftien maanden door het gebied rond de Noordpool. In
Het nieuwe noorden combineert hij geografie en
geschiedenis met zijn bevindingen tijdens zijn
noordpoolreis. Het resultaat is een buitengewoon
menselijk verhaal, geënt op grondig wetenschappelijk
onderzoek. Laurence C. Smith is professor in de
geografie en in de aard- en ruimtewetenschappen, en
vicevoorzitter van het departement Geografie aan de
Universiteit van Los Angeles. Hij publiceert regelmatig in
tijdschriften als Science en Nature en hij adviseert de
Amerikaanse overheid over de gevolgen van
klimaatveranderingen.
Kaizen in business Robert Maurer 2013-11-06 De
principes uit de bestseller De kunst van Kaizen
toegespitst op de werkvloer. Elk doel kan gehaald worden
als je er met kleine stappen consistent naar toe werkt.
Bijvoorbeeld: verlaag kosten door kleine beloningen uit te
loven; haal het beste uit mensen door kleine
veranderingen te vragen; verbeter sfeer en productiviteit
door vijf minuten per dag te investeren. Kortom: realiseer
grote ideeën in kleine maar effectieve stappen.
Corporate Rebels Joost Minnaar 2020-04-01 Joost
Minnaar en Pim de Morree, beter bekend als de
Corporate Rebels, zijn op een missie om een revolutie te

ontketenen in de manier waarop we werken. In de zomer
van 2015 zegden Joost en Pim hun veelbelovende, maar
frustrerende banen op om de ruim honderd namen op hun
bucketlist van ’s werelds meest inspirerende organisaties,
managementgoeroes, vooraanstaande wetenschappers,
tegendraadse ondernemers en CEO’s te spreken. Volg ze
op hun avontuur en lees in ‘Corporate Rebels’ wat ze te
weten kwamen op hun ontdekkingstocht. Werk kan
leuker, beter en inspirerend zijn, ook voor jou!
Delivering on Digital William D. Eggers 2016-06-07 The
government reform expert and acclaimed author of The
Solution Revolution presents a roadmap for navigating the
digital government era. In October 2013, HealthCare.gov
went live—and promptly crashed. Poor website design
was getting in the way of government operations, and the
need for digital excellence in public institutions was
suddenly crystal clear. Hundreds of the tech industry’s
best and brightest dedicated themselves to redesigning
the government’s industrial-era frameworks as fully digital
systems. But to take Washington into the 21st century, we
have to start by imagining a new kind of government.
Imagine prison systems that use digital technology to
return nonviolent offenders promptly and securely into
society. Imagine a veteran’s health care system built
around delivering a personalized customer experience for
every Vet. We now have the digital tools—such as cloud
computing, mobile devices, and analytics—to stage a real
transformation. Delivering on Digital provides the
handbook to make it happen. A leading authority on
government reform, William D. Eggers knows how we can
use tech-savvy teams, strong leadership, and innovative

practices to reduce the risks and truly achieve a digitally
transformed government.
E-business en e-commerce Dave Chaffey 2011
Analytics Phil Simon 2017-06-21 For years, organizations
have struggled to make sense out of their data. IT
projects designed to provide employees with dashboards,
KPIs, and business-intelligence tools often take a year or
more to reach the finish line...if they get there at all. This
has always been a problem. Today, though, it's downright
unacceptable. The world changes faster than ever. Speed
has never been more important. By adhering to
antiquated methods, firms lose the ability to see nascent
trends—and act upon them until it's too late. But what if
the process of turning raw data into meaningful insights
didn't have to be so painful, time-consuming, and
frustrating? What if there were a better way to do
analytics? Fortunately, you're in luck... Analytics: The
Agile Way is the eighth book from award-winning author
and Arizona State University professor Phil Simon.
Analytics: The Agile Way demonstrates how progressive
organizations such as Google, Nextdoor, and others
approach analytics in a fundamentally different way. They
are applying the same Agile techniques that software
developers have employed for years. They have replaced
large batches in favor of smaller ones...and their results
will astonish you. Through a series of case studies and
examples, Analytics: The Agile Way demonstrates the
benefits of this new analytics mind-set: superior access to
information, quicker insights, and the ability to spot trends
far ahead of your competitors.
The Elements of Scrum Chris Sims 2011 A practical field

guide to the practice of scrum, an agile software project
management methodology.
???Scrum?????? ?? 2015
Scrum Basics: A Very Quick Guide to Agile Project
Management Tycho Press 2015-08-25 The Elements of
Agile and Scrum in a Nutshell Whether you’re new to
agile software development or considering Scrum for
general project management, Scrum Basics compiles all
of the essentials into one handy little guide. Learn how
agile teams use Scrum, with: • A simple summary of agile
project management basics like the Agile Manifesto and
12 Agile Principles • A concise overview of Scrum roles,
artifacts, and activities • A well-organized breakdown of
Scrum practices with helpful illustrations and advice • A
troubleshooting FAQ and 5 case studies to help you
visualize Scrum in action
Zelfleiderschap en de one minute manager Ken
Blanchard 2013-12-21 Wat is de grootste wens van
managers tegenwoordig? Dat hun medewerkers
zelfstandig en verantwoordelijk aan de slag gaan. Wat is
de belangrijkste klacht van medewerkers? Dat hun baas
te weinig reageert op hun wensen, wat zij nodig hebben
om hun werk goed te kunnen doen. Hier komen we op het
terrein van empowerment, en dat is de specialisatie van
Ken Blanchard. Dit boek doet u, in de traditie van het
bekende De One-Minute Manager, kort en helder uit de
doeken hoe u uw medewerkers echte
verantwoordelijkheid en zelfstandigheid kunt geven maar
die moet u ze dan ook toestaan! Iedere leider van
vandaag zal zich hierin kunnen herkennen en de lessen
uit dit boek kunnen toepassen in haar of zijn situatie. Ken

Blanchard is de onvolprezen (co-)auteur van eversellers
als De One Minute Manager, Gung Ho! en Wie heeft mijn
kaas gepikt? Hij heeft inmiddels al meer dan 20 boeken
op zijn naam staan, en leidt in Amerika zijn Ken
Blanchard Group of Companies.
De Scarlatti erfenis Robert Ludlum 2013-04-05 Met deze
ijzingwekkend spannende thriller vol politieke intriges,
moordzaken en internationale terreur brak Robert Ludlum
door als internationale bestsellerauteur. `De bruine
personenauto met Amerikaanse legertekens op de
portieren sloeg rechts af in Twenty-Second Street en
kwam uit in Gramercy Square. Matthew Canfield, die op
de achterbank zat, boog voorover en legde de aktetas die
hij op zijn knieën had bij zijn voeten. Hij trok de
rechtermouw van zijn overjas naar beneden om de dikke
zilveren ketting te verbergen die strak om zijn pols zat en
met het andere eind aan het metalen handvat van de tas
was bevestigd. Hij wist dat de inhoud van de aktetas, of
liever gezegd het feit dat de inhoud in zijn bezit was, voor
hem het einde betekende. Als alles voorbij was en hij nog
in leven zou zijn, zouden ze hem laten vallen als er een
manier gevonden kon worden waarbij het leger vrijuit
ging. De Scarlatti erfenis De Beste Thrillers Aller Tijden
Met De Scarlatti erfenis brak Robert Ludlum door als
wegbereider van wereldomvattende complotten
Holacracy Brian Robertson 2015-07-17 Snel kunnen
inspelen op veranderingen – dat is wat veel organisaties
graag willen. De harde realiteit is dat veel bedrijven daar
te bureaucratisch voor zijn. Brian Robertson ontwikkelde
een methode die een organisatie wendbaarder en
slagvaardiger maakt: holacracy. Holacracy legt de

verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid daar
waar ze horen: op de werkvloer. Deze aanpak is
uitermate actiegericht en problemen worden snel en
transparant opgelost. Niet de hiërarchie, maar de rollen
zijn leidend. Holacracy verbetert de flow en geeft
werknemers een gevoel van empowerment en
betrokkenheid. Innovatieve ideeën of oplossingen
verzanden daardoor niet langer in kantoorpolitiek of
bureaucratisch gesteggel. Brian Robertson vertelt in dit
boek over organisaties die al succesvol met holacracy
werken, zoals Zappos, en geeft een helder stappenplan
om met deze revolutionaire manier van werken te
beginnen.
Institutional Literacies Stuart A. Selber 2020-10-10
Information technologies have become an integral part of
writing and communication courses, shaping the ways
students and teachers think about and do their work. But,
too often, teachers and other educational stakeholders
take a passive or simply reactive role in institutional
approaches to technologies, and this means they are
missing out on the chance to make positive changes in
their departments and on campus. Institutional Literacies
argues that writing and communication teachers and
program directors should collaborate more closely and
engage more deeply with IT staff as technology projects
are planned, implemented, and expanded. Teachers need
to both analyze how their institutions approach
information technologies and intervene in productive ways
as active university citizens with relevant expertise. To
help them do so, the book offers a three-part heuristic,
reflecting the reality that academic IT units are complex

and multilayered, with historical, spatial, and textual
dimensions. It discusses six ways teachers can intervene
in the academic IT work of their own institutions:
maintaining awareness, using systems and services,
mediating for audiences, participating as user advocates,
working as designers, and partnering as researchers.
With these strategies in hand, educators can be proactive
in helping institutional IT approaches align with the
professional values and practices of writing and
communication programs.
De Virgin-Way Richard Branson 2015-05-19 Dit is geen
conventioneel boek over leiderschap. Er zijn volgens
Branson namelijk geen regels, maar wel geheimen die hij
heeft geleerd in zijn tijd bij onder andere Virgin Records.
In De Virgin-Way deelt Richard Branson deze geheimen
over authentiek leiderschap en succes. Aan de hand van
persoonlijke anekdotes en ervaringen van mensen die
hem hebben geïnspireerd – van politici, zakenmannen,
ontdekkingsreizigers, wetenschappers en filantropen –
laat hij zien hoe belangrijk plezier, passie, familie en de
uitstervende kunst van het luisteren zijn voor wat zijn
werknemers over de hele wereld ‘The Virgin Way’
noemen. Of je nu aan het begin van je carrière staat of
het hoofd van een Fortune 500-bedrijf bent – De VirginWay helpt je om je eigen directeur te zijn en een ware
leider te worden, niet zomaar een baas.
150 ECG-Problemen John R. Hampton 2016-06-02 In
150 ECG-problemen vindt u een selectie van klinische
problemen met daarbij de relevante ECG's. U wordt
uitgedaagd deze ECG's eerst zelf te interpreteren in het
licht van de patient en de kliniek. Vervolgens neemt u een

besluit en formuleert u een plan van aanpak, voordat u de
interpretatie bekijkt. De ECG's varieren van eenvoudig tot
moeilijk en staan in een willekeurige volgorde. Aan een
kant van de pagina staat het probleem met bijbehorende
ECG, op de andere zijde staat het antwoord met de
bevindingen en de toe te passen behandeling. Dit boek is
door Piet Machielse, spoedeisende hulp verpleegkundige,
vertaald uit het engels. De auteur van de Engelstalige
versie John Hampton, heeft zoveel mogelijk de
werkelijkheid nagebootst. Net als in de praktijk komen in
willekeurige volgorde complexe en minder complexe
vraagstukken aan bod. Hierdoor is het boek geschikt voor
lezers van verschillende niveaus; van student tot
specialist en van verpleegkundige tot afdelingsarts.
Kortom: 150 ECG-problemen is een uniek boek met
bijzondere ECG's. Een must voor de ECG-freaks onder
de verpleegkundigen, specialisten en voor de arts in
opleiding. En een praktisch boek voor geinteresseerden
die ECG's willen leren lezen en hun vaardigheid daarin
willen bijhouden."
Het Einde In Zicht W.J. May 2020-08-28 Het Einde In
Zicht is het zesde boek van de bestverkochte serie van
WJ May, De Kronieken van Kerrigan. Als het leven niet
nog verwarrender kan worden, grijpt het lot in en gooit je
een bal die niet te vangen is. Rae Kerrigan zou extatisch
moeten zijn. Ze heeft haar moeder gevonden en Devon
heeft toegegeven dat hij niets liever wil dan bij haar te
zijn. Behalve dat Jennifer, haar mentor, iemand was die
ze dacht te kunnen vertrouwen en het blijkt dat ze achter
Rae aan zat om dezelfde reden als waarom Lanford haar
eerste jaar bij Guilder had geprobeerd te vergallen. Er is

nu een nieuw gezicht voor de vijand. Jonathon Cromfield.
Behalve dat hij niet echt nieuw is, of toch wel? Rae moet
eerst zichzelf in gevaar brengen om degenen van wie ze
houdt te beschermen en net als bij haar vader zal
niemand haar in de weg staan.
Brave New Work Aaron Dignan 2019-08-31 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.
Lean Six Sigma voor Dummies John Morgan 2010
Inleiding tot een methode voor het stroomlijnen van
bedrijfsprocessen, het verbeteren van efficiency en
effectiviteit en het vergroten van de klanttevredenheid.
Over strategisch denken John Lewis Gaddis 2018-06-01
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.
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geliefde bedrijf om voor te werken: zonder vaste
werktijden en andere verplichtingen, zoals bedrijfskleding.
Velen bepalen zelf hoeveel ze verdienen, werknemers
kiezen en beoordelen zelf hun baas, financiële informatie
is beschikbaar voor iedereen – en er wordt winst
gemaakt, veel winst. Bij Semco werken ze in Semco-stijl:
een nieuwe, menselijke, productieve, stimulerende en in
alle opzichten lonende manier van werken. Semco-stijl
inspireert en daagt uit tot een nieuwe manier van werken.
De Draak en de Prinses Caterina Nikolaus 2018-12-24
Fantastisch verhaal voor kinderen. Een prinses is bang
voor een draak die in haar koninkrijk is verschenen.
Daarom stuurt ze haar soldaten en ridders tegen hem het
veld in. Elfen proberen tevergeefs om hem te helpen. Dus
wordt de draak gedwongen te vluchten naar de vijand van
de prinses. Zal hij zichzelf ermee kunnen redden? De
jonge auteur heeft het verhaal geschreven in de
eenvoudige taal van kinderen. Het is daarom ook goed
geschikt voor vroege lezers. Wat anderen te zeggen
hebben: "De Draak en de Prinses gaat over een
eenvoudig en verstrekkend onderwerp: angst, en hoe
angst leidt tot misverstanden en zelfs gewapende
conflicten. De jonge auteur schrijft levendig en voegt wijze
klassieke stijlmiddelen voor verhalen, zodat men
gemakkelijk de weg kan vinden in haar fantasie". De
originele Italiaanse versie is geschreven tijdens het

"Young Writers Program" 2010 van nanowrimo.org.
Projectmanagement voor Dummies, 3e editie / druk 3
Stanley Erwin Portny 2010 Lees hoe je projecten
succesvol kunt leiden. Alles wat je nodig hebt om een
geslaagd projectmanager te worden. In onze tijd- en
kostenefficiënte wereld zijn deadlines en hoge
verwachtingen de norm geworden. Dus hoe kun je succes
bereiken? Dit praktische boek brengt je de beginselen van
projectmanagement bij en laat zien hoe je die gebruikt om
een project succesvol te managen,van begin tot eind. Als
je je aan het voorbereiden bent op het PMP®-examen
(ontwikkeld door het Amerikaanse Project Management
Institute) kun je gerust zijn; dit boek staat op één lijn met
het handboek voor dat examen. Stanley E. Portny is
consultant in projectmanagement en gediplomeerd
Project Management Professional (PMP®). Hij gaf
trainingen en adviezen aan meer dan honderdvijftig
openbare en particuliere organisaties. Bron: Flaptekst,
uitgeversinformatie.
Brieven uit het verleden Marcia Willett 2016-02-09 Billa en
haar broer Ed wonen in een prachtig verbouwde
watermolen op het pittoreske platteland van Cornwall,
waar ze ook opgroeiden. Hun jeugd was volmaakt
idyllisch, tot hun vader stierf en hun moeder hertrouwde
met een manipulatieve man die zijn minstens zo
manipulatieve zoon Tristan in hun leven bracht. Zowel Ed
als Billa denkt dat de problemen van het verleden voorbij
zijn, tot er op een dag ansichtkaarten beginnen te
komen... Geschokt proberen Ed en Billa zich staande te
houden in de vloed van herinneringen die de kaarten
teweegbrengen, zeker als ze ontdekken dat hun stiefbroer

Tristan erachter zit. Zal alle liefde en toewijding die ze van
elkaar en hun omgeving krijgen genoeg zijn om Tristan
het hoofd te bieden? Is alles wat hij vertelt een leugen, of
zit er ook een kern van waarheid in?
Agile Project Management, Assurance and Auditing - A
practical guide for auditors, reviewers and project teams
Christopher Wright 2022-03-22 This guide provides an
overview of Agile for auditors, reviewers and project
teams This guide covers: - Agile project management
audit objectives and risks; - What controls to expect and
how these can be audited; - Case studies illustrating Agile
project initiation and high-level requirements; and - Hints
and tips for performing an audit review.
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