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De ziel van leiderschap Aug 14 2021 Dit boek onthult de ogenschijnlijk mysterieuze kwaliteiten die historische
leiders succesvol en tot legende heeft gemaakt. Denk daarbij aan leiders als Gandhi, Martin Luther King Jr.,
Winston Churchill en Boeddha. Het boek is gebaseerd op de gelijknamige workshop van Deepak Chopra en
biedt een praktijkgerichte aanpak om de kwaliteiten van succesvolle leiders te begrijpen en eigen te maken. De
doelstellingen kunnen zowel privé als zakelijk zijn, van het verbeteren van het gezinsleven tot aan
werkgerelateerde relaties en prestaties.
Shaping the Digital Enterprise Mar 29 2020 This book sheds light on cross-industry and industry-specific
trends in today’s digital economy. Prepared by a group of international researchers, experts and practitioners
under the auspices of SAP’s Digital Thought Leadership & Enablement team within SAP’s Business
Transformation Services (BTS) unit, the book furthermore presents relevant use cases in digital transformation
and innovation. The book argues that breakthrough technologies have matured and hit scale together, enabling
five defining trends: hyper-connectivity, supercomputing, cloud computing, a smarter world, and cyber
security. It presents in detail how companies are now reimagining their products and services, business models
and processes, showcasing how every business today is a digital business. Digitalization, defined as the process
of moving to a digital business, is no longer a choice but an imperative for all businesses across all industries
and regions. Taking a step toward becoming a digital enterprise is demanding and challenging. The dimensions
of customer centricity, leadership and strategy, business models, including offerings (products and services),
processes, structure and governance, people and skills, culture, and technology foundation can serve as
orientation for digitalization. The articles in this book touch on all dimensions of this digital innovation and
transformation framework and offer possible answers to some of the pressing questions that arise when
practitioners seek to digitalize their business.
Managerial Issues in Digital Transformation of Global Modern Corporations Aug 22 2019 Efficient
management of managerial tasks by capable managers is essential in order to grow and remain competitive in
today’s global business market. On the other hand, digital transformation enables organizations to better
compete with their global counterparts. In the process of digital transformation, many firms find it difficult to
acquire qualified leadership with adequate knowledge and competence to drive success. Without integrating
the dual edges of managerial competence and digital evolution, it is next to impossible for a firm to both
survive and grow. Managerial Issues in Digital Transformation of Global Modern Corporations is a critical
scholarly publication that examines current challenges in the digital transformation of modern business
corporations from a managerial and leadership perspective. Featuring a wide range of topics such as digital
transformation, marketing, and global business, this book is ideal for corporate executives, managers, IT
specialists, entrepreneurs, business administrators, industry practitioners, academicians, researchers,
policymakers, and students from various relevant disciplines that include economics, information and
technology, business administration, management science, and commerce.
De zeven echtgenoten van Evelyn Hugo Jun 12 2021 De zeven echtgenoten van Evelyn hugo van Taylor Jenkins
Reid is de internationale lezersfavoriet over het leven en de geheimen van een Hollywoodlegende. Over de
liefde, glamour en de prijs van roem. De zeven echtgenoten van Evelyn Hugo van Taylor Jenkins Reid is een

internationale lezersfavoriet, over het leven en de geheimen van een Hollywoodlegende, van de auteur van
Daisy Jones & The Six. Hollywoodfilm-icoon Evelyn Hugo is negenenzeventig als ze besluit om na jaren van
stilte eindelijk de waarheid te vertellen over haar glamoureuze, maar door schandalen geteisterde leven.
Wanneer ze hiervoor de onbekende reporter Monique Grant benadert, is niemand zo verbaasd als Monique zelf.
Vastberaden grijpt ze deze kans om naam te maken. In het luxueuze New Yorkse appartement van Evelyn
luistert Monique gefascineerd naar haar verhaal. Over het begin van haar carrière in de jaren vijftig wanneer ze
naar Los Angeles trekt, tot aan haar onverwachte besluit om de spotlights de rug toe te keren in de jaren
tachtig. Evelyn openbaart een leven van nietsontziende ambitie, onverwachte vriendschap, grote liefde en de
prijs van roem. De band tussen de twee vrouwen wordt steeds sterker, en naarmate het verhaal het einde
nadert, wordt duidelijk dat Evelyns leven op tragische en onomkeerbare wijze samenkomt met dat van Monique.
De zeven echtgenoten van Evelyn Hugo is een betoverende reis, van de grandeur van het Hollywood van de
jaren zestig tot aan de hedendaagse, harde realiteit, waarin twee vrouwen worstelen met de onontkoombare
gevolgen van gebeurtenissen uit het verleden. Het is een verhaal over meedogenloze ambitie, onverwachte
vriendschap en een grote, verboden liefde, geïnspireerd op de levens van Hollywood-diva’s Elizabeth Taylor en
Ava Gardner. 'Een heerlijk boek over een dame wier leven niet zo is gelopen zoals ze had gewild. Met een
heerlijke plottwist. Echt een aanrader.' – LINDA.nl 'Een flinke dosis dramatiek, creativiteit, menselijkheid en
voldoende plotwendingen. Een femme fatale in boekvorm!' – Humo 'Prachtroman.' - Margriet ‘Je pakt het boek
op voor de Hollywoodglamour en je blijft aan het boek gekluisterd door het ontroerende verhaal van een jonge
journalist en een ster van het witte doek.’ – Cosmopolitan ‘Adembenemend, hartverscheurend en vol Old
Hollywoodgrandeur; een van de aantrekkelijkste romans van het jaar.’ – Buzzfeed ‘Een roman die de Marilyn
Monroe en Elizabeth Taylor in eenieder van ons aanspreekt!’ – Kirkus Reviews ‘Als je van glitter en glamour
houdt en oud-Hollywood, zit je helemaal goed met dit boek. In De zeven echtgenoten van Evelyn Hugo lees je
over Hollywoodfilm-icoon Evelyn, die inmiddels 79 is.’ - Trendalert
Het innovatiedilemma Jan 07 2021 Geroemd door iedereen van Steve Jobs en Jeff Bezos tot Malcolm Gladwell,
is dit boek een bijbel voor iedereen die begrijpt dat je ontwrichtende veranderingen een stap voor moet zijn.
Deze bestseller presenteerde als eerste de baanbrekende gedachte dat fantastische bedrijven ten onder kunnen
gaan, juist omdat ze alles goed doen – voor hun bestaande klanten. Ze worden links en rechts ingehaald door
nieuwkomers die, met aanpassingen aan de technologie of dienst, nieuwe klanten weten te vinden. Denk aan
Apple en Tesla, die respectievelijk de telefoon- en auto-industrie op hun kop zetten. Bedenker Clayton
Christensen legt uit hoe dit kan gebeuren, en wat een bedrijf kan doen om hetzelfde lot te ontlopen. Het
innovatiedilemma is ‘een waarschuwing voor ondernemers die zich onverslaanbaar achten – en een bron van
inspiratie voor hen die klaarstaan om ze te verslaan’.
Een klein leven Mar 21 2022 WINNAAR KIRKUS REVIEWS BOOK PRIZE SHORTLIST MAN BOOKER PRIZE:
'Een exceptioneel verhaal over wreedheid en de kracht van vriendschap.' SHORTLIST NATIONAL BOOK
AWARD: 'Over onze behoefte aan verbinding en onze wil om lief te hebben.' Vier studievrienden zoeken samen
hun weg in New York: de charmante acteur Willem, de excentrieke kunstenaar JB, de getalenteerde architect
Malcolm en Jude St. Francis. Jude is teruggetrokken, slim en raadselachtig, en zijn vrienden weten beter dan
vragen te stellen over zijn verleden. Ze proberen zijn pijn te verlichten, maar naarmate de decennia verstrijken
dringt zich de vraag op of Jude wel verlost kan worden van de demonen uit zijn verleden. 'Prachtig van stijl [...]
een aangrijpend verhaal. Ze trekt je, of je nu wilt of niet, beetje bij beetje een duistere wereld in en laat je aan
het eind achter met op je netvlies onuitwisbare beelden van goed en kwaad.' Trouw 'Een fascinerende
leeservaring, ook op niveaus waarvan je niet wist dat ze bestonden. Het huilen hoort erbij. De Groene
Amsterdammer Hanya Yanagihara groeide op in Hawaii en Texas. Ze werkt bij The New York Times Magazine
en debuteerde met Notities uit de jungle. Een klein leven betekende haar wereldwijde doorbraak als schrijver
en werd een bestseller in Engeland en de Verenigde Staten.
Jony Ive Apr 22 2022 ‘Anders zijn is erg makkelijk, beter zijn is een stuk lastiger.’ – Jony Ive In 1996 keerde
Steve Jobs terug naar Apple, waar hij op een avond een jonge, sjofele Britse ontwerper ontdekte, die zat te
zwoegen op honderden schetsen en prototypes. Jobs realiseerde zich dat hij een talent had gevonden die de
lange periode van achteruitgang van het bedrijf weleens zou kunnen keren. Die ontwerper was Jony Ive. Jony
Ives samenwerking met Jobs zou leiden tot een aantal van ’s werelds meest iconische producten en
technologieën, waaronder de iMac, iPod, iPad en de iPhone. Zijn ontwerpen hebben van Apple niet alleen een
zeer succesvol bedrijf gemaakt, ze hebben hele industrieën veranderd, een vaste fanbase gecreëerd en
wereldwijd een sterk merk neergezet. Ive is een wereldleider geworden op het gebied van technologische
innovatie, won talloze awards en werd zelfs geridderd voor zijn bijdrage aan ‘vormgeving en het
ondernemerschap’. Ondanks deze triomfen is er weinig bekend over de verlegen en vriendelijke man aan wie
Jobs refereerde als zijn ‘spirituele partner’ bij Apple. Jony Ive: het genie achter de producten van Apple vertelt
het ware verhaal van Apple’s senior vicepresident Industrial Design. Het laat zien hoe Jony Ive van een Engelse
Art Student met dyslexie de man werd wiens creaties een revolutie teweeg hebben gebracht in de manier
waarop we werken, spelen en communiceren. Gebaseerd op interviews met Ives voormalige collega’s en
Leander Kahneys kennis over de wereld van Apple, geeft dit boek een beeld van de man en zijn methodes.
De ontdekking Oct 04 2020 ‘Geweldig. Ik ben jaloers.’ Stephen King Als zijn dochter Paige aan de drugs raakt
en van huis wegloopt, doet Simon er alles aan om haar te vinden. Zijn zoektocht voert hem naar een
onderwereld vol drugs en criminaliteit. Dan blijkt dat Paige niet de enige verdwenen jongere is. Samen met
privédetective Elena Ramirez komt Simon op het spoor van een sekte-achtige organisatie: de Schitterende
Waarheid. Kunnen Simon en Elena de schimmige praktijken van de Schitterende Waarheid ontmaskeren? Zal
hij zijn dochter levend terugzien? En waarom lijkt er een verband te bestaan tussen de sekte en zijn eigen
vrouw? De pers over de boeken van Harlan Coben ‘Cobens thrillers staan op eenzame hoogte.’ Algemeen
Dagblad ‘Een juweeltje van een thriller met verrassende wendingen, goed opgebouwde spanning, humor,
scherpe dialogen en een doortimmerd plot. Een echte aanrader.’ Nederlands Dagblad ‘Coben sleurt de lezer

mee.’ Vrij Nederland
Leading Solutions Aug 02 2020 This book on business psychology—particularly organizational
leadership—crosses industries, continents, and business environments: it includes 45 précis on emerging
theories of leadership; ethical and cultural considerations; group and team leadership; leadership selfdevelopment; management philosophy and practice; organizational diagnosis and cultural dynamics;
personality and lifespan in the workplace; professional development; qualitative research methods;
psychological, socio-cultural, and political dimensions of organizations; the role of technology in organizations;
strategic change management; and systems theory. The material ranges widely but is pithy: each précis offers
in easy bites the latest "take" on the subject, drawing from popular textbooks, recommended readings, case
studies, group exercises, personal experience, and self-reflection; each was written as a key to understanding
and change with an eye to re-imagining leadership in the 21st century. Both rigorously researched and
entertaining, this book addresses the fast-changing realities of organizational leadership in domestic and
international settings across the private, public, and nonprofit sectors: it will serve as a valuable quick-access
resource for practitioners and students.
Impact of Digital Transformation on the Development of New Business Models and Consumer Experience Nov
24 2019 In a highly competitive market, digital transformation with internet of things, artificial intelligence,
and other innovative technological trends are elements of differentiations and are important milestones in
business development and consumer interaction, particularly in services. As a result, there are several new
business models anchored in these digital and technological environments and new experiences provided to
services consumers and firms that need to be examined. Impact of Digital Transformation on the Development
of New Business Models and Consumer Experience provides relevant theoretical and empirical research
findings and innovative and multifaceted perspectives on how digital transformation and other innovative
technologies can drive new business models and create valued experiences for consumers and firms. Covering
topics such as business models, consumer behavior, and gamification, this publication is ideal for industry
professionals, managers, business owners, practitioners, researchers, professors, academicians, and students.
Digital transformation Jul 25 2022 Voor bedrijven en organisaties zijn digitale en online activiteiten vandaag
niet langer een gimmick. Het digitale verandert nu de essentie van een organisatie. Om bij te blijven moeten
bedrijven dit integreren in hun bedrijfsstrategie. Uitstel is gewoonweg geen optie meer. De laatste jaren
hielpen Jo Caudron en Dado Van Peteghem talrijke organisaties om zich klaar te maken voor de digitale
revolutie. Daaruit ontstond hun Digital Transformation-model, dat de impact van het digitale op de activiteiten
van een organisatie verklaart en voorspelt. Dit boek biedt je een totaaloverzicht van het model en toont via
concrete cases hoe het te integreren in de meest uiteenlopende bedrijfstakken.
De grens van de mens Jul 13 2021 Summary: Wat betekent de alomtegenwoordige rol van techniek in onze
cultuur voor mensen? Er zijn drie benaderingen van deze vraag te onderscheiden: uitwendigheid, mediatie en
transhumanisme. Deze verschillen in de mate van verwevenheid die ze tussen mensen en techniek waarnemen.
De mediatiebenadering blijkt het best in staat de nieuwe menselijke conditie te verhelderen: mensen geven niet
meer autonoom vorm aan hun bestaan, maar alleen in verwevenheid met technologie.
Collaborative Networks and Digital Transformation Jul 21 2019 This book constitutes the refereed proceedings
of the 20th IFIP WG 5.5 Working Conference on Virtual Enterprises, PRO-VE 2019, held in Turin, Italy, in
September 2019. The 56 revised full papers were carefully reviewed and selected from 141 submissions. They
provide a comprehensive overview of major challenges and recent advances in various domains related to the
digital transformation and collaborative networks and their applications with a strong focus on the following
areas related to the main theme of the conference: collaborative models, platforms and systems for digital
revolution; manufacturing ecosystem and collaboration in Industry 4.0; big data analytics and intelligence;
risk, performance, and uncertainty in collaborative networked systems; semantic data/service discovery,
retrieval, and composition in a collaborative networked world; trust and sustainability analysis in collaborative
networks; value creation and social impact of collaborative networks on the digital revolution; technology
development platforms supporting collaborative systems; collective intelligence and collaboration in
advanced/emerging applications; and collaborative manufacturing and factories of the future, e-health and
care, food and agribusiness, and crisis/disaster management.
Tim Cook May 23 2022 Een inspirerend portret van de man die Apple opnieuw uitvond Toen Tim Cook in 2011
aantrad als nieuwe bestuursvoorzitter van Apple, stond hem een loodzware taak te wachten. Een van de
grootste, meest innovatieve bedrijven ter wereld had zojuist zijn briljante leider verloren. Steve Jobs en Apple
hadden een iconische status verworven en nu hij er niet meer was voorspelden critici een desastreuse
toekomst. Maar zij hadden het mis. We zijn acht jaar verder en onder Cooks leiderschap heeft Apple alle
verwachtingen overtroffen en is de verwachte ondergang overgegaan in een zelfs nog grotere groei. Onder zijn
leiding bleef de kern van de succesformule bijeen en vond er tegelijkertijd een culturele revolutie plaats,
waarbij harmonieuze samenwerking centraal kwam te staan. De successen van Cook zijn ondertussen gegroeid
tot ongekende hoogte, en toch blijft zijn genie voor velen een mysterie. In deze biografie vertelt Leander
Kahney het verhaal van de stille kracht achter Apple op meesterlijke wijze; van het overlijden van zijn illustere
voorganger tot de beginfase van een naderend derde bedrijf voor Apple: de toetreding tot nieuwe, onbekende
markten. Leander Kahney is de auteur van Jony Ive, Inside Steve’s Brain en Cult of Mac, en volgt al meer dan
10 jaar het bedrijf Apple. Hij was redacteur bij Wired.com en is op dit moment redacteur bij CultofMac.com.
Brave New Work Jan 19 2022 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.
Leading Human Capital in the 2020s Sep 03 2020 This new decade of 20s is likely to witness a significant
intersection between three critical topics discussed in the 21st century: 1) digital, 2) human capital and 3)
leadership. Employees, managers and leaders across the world will seek answers to questions such as: How do
we transform traditional organizations in the face of the digital onslaught? How will we sustain agility in
organizations to deal with digital demands? How do we build cross-border capabilities in an increasingly
narrowing world order? What new skills and cognitive versatility will leaders need to cope with the new realities
unleashed due to the digital revolution? How can we build inclusive work places and handle biases-will AI /ML
help? How do we understand human needs beyond the current confines of money and material comfort? The
thoughtful and topical essays written by well-known faculty- affiliated with the Human Capital and Leadership
Initiative (HC&LI) at ISB provide emerging perspectives on some of these pressing questions. -These nuanced,
lucid write-ups are aimed at stimulating practitioners and enriching their understanding on bravely taking on
the challenging new decade of 2020s.
Digital Governance Oct 24 2019 Digital Governance provides managers with a simple and jargon-free
introduction to the impact that digital technology can have on the governance of their organisations. Digital
technology is at the heart of any enterprise today, changing business processes and the way we work. But this
technology is often used inefficiently, riskily or inappropriately. Worse perhaps, many organisational leaders
fail to grasp the opportunities it offers and thus fail to "transform" their organisations through the use of
technology. This book provides an explanation of the basic issues around the opportunities and risks associated
with digital technology. It describes the role that digital technology can play across organisations (and not just
behind the locked doors of the IT department), giving boards and top management the insight to develop
strategies for investing in and exploiting digital technology as well as arming them with the knowledge
required to ask the right questions of specialists and to detect when the answers given are evasive or irrelevant.
International in its scope, this essential book covers the fundamental principles of digital governance such as
leadership, capability, accountability for value creation and transparency of reporting, integrity and ethical
behaviour.
De vier windstreken May 11 2021 Een indringend portret van een van Amerika’s meest bepalende tijdperken:
de Grote Depressie van de jaren dertig Texas, 1934. Miljoenen mensen zitten zonder werk en langdurige
droogte heeft het leven op de Great Plains stevig in zijn greep. Boeren vechten om hun land en hun inkomsten
te behouden aangezien de oogsten schraal zijn, het water opdroogt en stofstormen hen dreigen te begraven.
Een van de donkerste episodes van de -Grote Depressie, de periode van de Dust Bowl, is aangebroken. In deze
onzekere en gevaarlijke tijd moet Elsa Martinelli – net als -zovelen – een pijnlijke keuze maken: vechten voor
het land waar ze van houdt of naar het westen trekken, naar Californië, het land van melk en honing, op zoek
naar een beter leven voor haar gezin. De vier windstreken is zowel een indrukwekkend portret van Amerika en
de Amerikaanse droom, gezien door de ogen van een moedige vrouw, als een ode aan hoop,
doorzettingsvermogen en de veerkracht van de menselijke geest. De vier windstreken in de pers ‘Zeer goed...
Een rijk, voldoening gevend boek over familiebanden, doorzettingsvermogen, en vriendschappen en
standvastigheid van vrouwen.’ Booklist (starred review) ‘De kracht van Hannahs proza brengt de personages tot
leven op een manier die je aan de pagina’s gekluisterd houdt. Je zult hun overwinningen vieren, rouwen om hun
tragedies, en hun moed prijzen.’ Associated Press ‘Een episch verhaal over ontberingen en liefde... Groots en
meeslepend.’USA Today
SUMMARY - Leading Digital: Turning Technology into Business Transformation by George Westerman, Didier
Bonnet, Andrew McAfee Oct 28 2022 * Our summary is short, simple and pragmatic. It allows you to have the
essential ideas of a big book in less than 30 minutes. *By reading this summary, you will learn how to transform
your business using new technologies. *You'll also learn: why it's critical to make the digital shift now ; how to
acquire the digital skills you're missing; how to give a clear and strong direction to all your employees; how to
overcome resistance and habits to succeed in your digital transformation. *The arrival of new digital
technologies marks a new industrial revolution for humanity. Entire areas of society's functioning will be called
into question in the near future. In the same way, only the companies that will have been able to anticipate the
change will survive. However, adapting to this new paradigm should not be considered as an impossible
challenge. On the contrary, it is a tremendous growth opportunity to redefine what you want to be and do in the
years to come. Will you be able to succeed in the digital transformation of your company? *Buy now the
summary of this book for the modest price of a cup of coffee!
Industrial Digital Transformation May 31 2020 Delve into industrial digital transformation and learn how to
implement modern business strategies powered by digital technologies as well as organization and cultural
optimization Key FeaturesIdentify potential industry disruptors from various business domains and emerging
technologiesLeverage existing resources to identify new avenues for generating digital revenueBoost digital
transformation with cloud computing, big data, artificial intelligence (AI), and the Internet of Things (IoT)Book
Description Digital transformation requires the ability to identify opportunities across industries and apply the
right technologies and tools to achieve results. This book is divided into two parts with the first covering what
digital transformation is and why it is important. The second part focuses on how digital transformation works.
After an introduction to digital transformation, you will explore the transformation journey in logical steps and
understand how to build business cases and create productivity benefit statements. Next, you'll delve into
advanced topics relating to overcoming various challenges. Later, the book will take you through case studies
in both private and public sector organizations. You'll explore private sector organizations such as industrial
and hi-tech manufacturing in detail and get to grips with public sector organizations by learning how
transformation can be achieved on a global scale and how the resident experience can be improved. In addition

to this, you will understand the role of artificial intelligence, machine learning and deep learning in digital
transformation. Finally, you'll discover how to create a playbook that can ensure success in digital
transformation. By the end of this book, you'll be well-versed with industrial digital transformation and be able
to apply your skills in the real world. What you will learnGet up to speed with digital transformation and its
important aspectsExplore the skills that are needed to execute the transformationFocus on the concepts of
Digital Thread and Digital TwinUnderstand how to leverage the ecosystem for successful transformationGet to
grips with various case studies spanning industries in both private and public sectorsDiscover how to execute
transformation at a global scaleFind out how AI delivers value in the transformation journeyWho this book is
for This book is for IT leaders, digital strategy leaders, line-of-business leaders, solution architects, and IT
business partners looking for digital transformation opportunities within their organizations. Professionals
from service and management consulting firms will also find this book useful. Basic knowledge of enterprise IT
and some intermediate knowledge of identifying digital revenue streams or internal transformation
opportunities are required to get started with this book.
De wezenmoeder Mar 09 2021 ‘De wezenmoeder’ is een aangrijpende roman over een thema dat nu weer
actueel is: de Spaanse Griep van 1918. In 'De wezenmoeder' neemt Ellen Marie Wiseman de lezer mee naar het
Philadelphia van 1918. De Spaanse Griep verspreidt zich in een razend tempo door de stad. Vooral in de
achterbuurten waar veel immigrantengezinnen wonen, is het besmettingsrisico hoog. In een van de vele
benauwde appartementen moet de dertienjarige Duitse Pia Lange na de dood van haar moeder in haar eentje
voor haar twee babybroertjes zorgen. Als het eten op raakt, is ze gedwongen om hen alleen thuis achter te laten
om op zoek te gaan naar voedsel in de afgesloten stad. Maar ook Pia blijkt besmet met het virus. Onderweg valt
ze flauw, om pas dagen later wakker te worden in het ziekenhuis. Bernice Groves is in diepe rouw gedompeld
na het overlijden van haar zoontje, en vervuld met verbittering: vanwege de immigranten die elkaar verdrongen
bij het ziekenhuis, kon haar zoontje niet geholpen worden. Als ze Pia haar huis ziet verlaten, besluit ze
impulsief om de jongetjes mee te nemen. Zo begint een sinistere missie: Bernice steelt steeds meer kinderen
van immigrantengezinnen. Ze brengt ze onder bij Amerikaanse gezinnen die een kindje hebben verloren, zodat
de kinderen zullen opgroeien als ‘echte Amerikanen’. Als Pia eindelijk terugkomt in het appartement, ontdekt
ze dat haar broertjes verdwenen zijn. Een jarenlange zoektocht begint. Zal Pia haar broertjes ooit nog
terugzien?
Het Tweede machinetijdperk Aug 26 2022 Internationale bestseller over de impact van technologie op ons
leven: Google Glasses, zelfrijdende auto's, computers die het menselijk brein vervangen... De digitalisering
heeft ons leven drastisch veranderd, en we staan nog maar aan het begin van deze revolutie. 'Vanaf nu wordt de
verandering pas echt duizelingwekkend', aldus Erik Brynjolfsson en Andrew McAfee, beiden verbonden aan het
prestigieuze MIT. 'En het is aanpassen of verliezen.' Miljoenen mensen dreigen hun baan te verliezen, precaire
machtsevenwichten verschuiven en de sociale ongelijkheid groeit. Dit tweede tijdperk der machines kan echter
ook zorgen voor meer welvaart. Maar dan moeten we nu de juiste keuzes maken.
De vier Nov 05 2020 Amazon, Apple, Facebook, en Google zijn vier van de invloedrijkste bedrijven ter wereld.
Bijna iedereen denkt te weten hoe ze dat geworden zijn. Bijna iedereen heeft het fout. Over De vier is de laatste
twintig jaar ongelooflijk veel geschreven. Niemand beschrijft hun macht en fenomenale succes zo inzichtelijk
als Scott Galloway. Hij gaat op zoek naar antwoorden op een aantal fundamentele vragen: Hoe is het De vier
gelukt ons leven zo te infiltreren dat ze bijna onmogelijk te vermijden (of te boycotten) zijn? Waarom vergeeft
de beurs ze zondes die andere bedrijven zouden verwoesten? Is er, in hun race om als eerste het bedrijf te
worden dat een biljoen dollar waard is, nog iemand die de strijd met ze kan aangaan? Op zijn eigen unieke
manier, die hem ook een van de meest gevierde business-professoren heeft gemaakt, deconstrueert hij de
strategieën van De vier die schuilgaan onder het glanzende oppervlak. Hij laat zien hoe zij – met een niet te
evenaren snelheid en bereik – onze fundamentele emotionele behoeftes manipuleren die ons al sinds de oertijd
drijven. En hij onthult hoe je deze inzichten kunnen toepassen voor de groei van je eigen bedrijf of carrière. Of
je nu de concurrentie met ze wilt aangaan, zaken met ze wilt doen of gewoon in de wereld wilt leven die zij
domineren, je moet De vier begrijpen.
De vervlogen helft Feb 26 2020 De tweelingzussen Desiree en Stella Vignes zijn elkaars spiegelbeeld. Op
zestienjarige leeftijd lopen ze samen weg van de kleine, zuidelijke zwarte gemeenschap waarin ze zijn
opgegroeid, maar al snel scheiden hun wegen. Eenmaal volwassen lijkt hun spiegelbeeld te zijn vervlogen. Niet
alleen de invulling van hun dagelijks leven verschilt, alles is anders: hun families, hun gemeenschap, hun
identiteit. Jaren later leeft een van de zussen met haar zwarte dochter in hetzelfde zuidelijke stadje dat ze ooit
probeerde te ontvluchten. De ander gaat door het leven als witte vrouw en vertelt haar witte echtgenoot niets
over haar verleden. Maar gescheiden door vele kilometers en evenzoveel leugens blijft het lot van de tweeling
vervlochten. Wat zal er met de volgende generatie gebeuren, wanneer de paden van hun eigen dochters zich
kruisen?
Tax Sovereignty and the Law in the Digital and Global Economy Apr 29 2020 This book discusses which is the
most appropriate tax dimension to best manage the new horizons of the global and digital economy. In this
perspective, the efficiency of the main models is examined and two fundamental proposals are put forth: the
first one aims at a coordination of the Destination-Based approach with the role of some specific digital assets,
such as user data; the second one is a framework for a possible futuristic tax phenomenon all internal to the
world of the internet and not linked to traditional territorial States. The compliance of these models with the
constitutional principles that western democratic systems have affirmed over time in matters of taxation is
then analyzed with particular regard to legal certainty, consent to taxation and to the re-distributive function of
taxes. A specific evaluation of the role of the European Union is carried out and the jurisprudence on financial
interests of the Union and on State aids is analyzed and tackled in light of the Treaty on the Functioning of the
European Union and of the tax sovereignty of member States. The conclusion is that the model of the
organization with a general political purpose, from which modern States take their inspiration, appears

unfailing for a tax project that would focus on the good and the growth of the person and of the social
aggregations in which everyone lives. A model that therefore deserves to be safeguarded, although with new
methods and instruments, starting from a Destination-Based Asset-Coordinated approach, in the Third
Millennium. The book will be of interest to researchers and academics in international tax law, constitutional
law and in political science.
Belofte maakt schuld Apr 10 2021 Drie vrouwen, en een van hen leeft een leugen. Maar wie? Is het Lisa?
Achtervolgd door haar tragische verleden, wil ze niets anders dan een rustig leven met haar dochter Ava. Is het
Ava? Wordt een held als ze een jongetje redt, maar ze zit helemaal niet op al die aandacht te wachten. Is het
Marilyn? Heeft een perfect leven: man, goeie baan, mooi huis. Zo lijkt het. Eén moment zal de levens van de
vrouwen voorgoed veranderen. Hun geheimen kunnen hun ondergang betekenen.
Cisco Digital Network Architecture Jun 19 2019 The complete guide to transforming enterprise networks with
Cisco DNA As networks become more complex and dynamic, organizations need better ways to manage and
secure them. With the Cisco Digital Network Architecture, network operators can run entire network fabrics as
a single, programmable system by defining rules that span their devices and move with their users. Using Cisco
intent-based networking, you spend less time programming devices, managing configurations, and
troubleshooting problems so you have more time for driving value from your network, your applications, and
most of all, your users. This guide systematically introduces Cisco DNA, highlighting its business value
propositions, design philosophy, tenets, blueprints, components, and solutions.Combining insider information
with content previously scattered through multiple technical documents, it provides a single source for
evaluation, planning, implementation, and operation. The authors bring together authoritative insights for
multiple business and technical audiences. Senior executives will learn how DNA can help them drive digital
transformation for competitive advantage. Technical decision-makers will discover powerful emerging solutions
for their specific needs. Architects will find essential recommendations, interdependencies, and caveats for
planning deployments. Finally, network operators will learn how to use DNA Center’s modern interface to
streamline, automate, and improve virtually any network management task. · Accelerate the digital
transformation of your business by adopting an intent-based network architecture that is open, extensible, and
programmable · Integrate virtualization, automation, analytics, and cloud services to streamline operations and
create new business opportunities · Dive deep into hardware, software, and protocol innovations that lay the
programmable infrastructure foundation for DNA · Virtualize advanced network functions for fast, easy, and
flexible deployments · Translate business intent into device configurations and simplify, scale, and automate
network operations using controllers · Use analytics to tune performance, plan capacity, prevent threats, and
simplify troubleshooting · Learn how Software-Defined Access improves network flexibility, security, mobility,
visibility, and performance · Use DNA Assurance to track the health of clients, network devices, and
applications to reveal hundreds of actionable insights · See how DNA Application Policy supports granular
application recognition and end-to-end treatment, for even encrypted applications · Identify malware,
ransomware, and other threats in encrypted traffic
Business Transformations in the Era of Digitalization Sep 22 2019 In order to establish and maintain a
successful company in the digital age, managers are digitally transforming their organizations to include such
tools as disruptive technologies and digital data to improve performance and efficiencies. As these companies
continue to adopt digital technologies to improve their businesses and create new revenues and valueproducing opportunities, they must also be aware of the challenges digitalization can present. Business
Transformations in the Era of Digitalization is a collection of innovative research on the latest trends, business
opportunities, and challenges in the digitalization of businesses. Highlighting a range of topics including
business-IT alignment, cloud computing, Internet of Things (IoT), business sustainability, small and mediumsized enterprises, and digital entrepreneurship, this book is ideally designed for managers, professionals,
consultants, entrepreneurs, and researchers.
Uit het transformatiemoeras Jul 01 2020 In ‘Uit het transformatiemoeras’ analyseert Menno Lanting
organisaties die bezig zijn met ‘digitale transformatie’. Vind maar eens een organisatie die er niet mee bezig is.
Toch blijken de meeste organisaties na een enthousiast begin vast te lopen in een waar transformatiemoeras.
Ondanks alle investeringen, veranderplannen, transformatiemodellen, canvassen en consultancytrajecten lukt
het ze niet om echte resultaten te boeken. Menno Lanting legt in ‘Uit het transformatiemoeras’ haarfijn uit wat
er misgaat. Aan de hand van voorbeelden uit binnen- en buitenland beschrijft hij de vijf kritische faalfactoren
die echte transformatie in de weg staan. En natuurlijk schetst hij ook de uitweg: om los te komen uit het
moeras moet de organisatie zich omvormen tot een lerende organisatie. Voor organisaties die relevant willen
blijven in het digitale tijdperk is het namelijk niet genoeg om alleen de bestaande processen te digitaliseren. Ze
moeten hun cultuur, businessmodel en organisatiemodel aanpassen, niet eenmalig, maar in een continu
proces. Organisaties die zich verbinden aan een ecosysteem en daarbij wezenlijke toegevoegde waarde leveren,
zijn klaar voor de toekomst.
Leading Digital Sep 27 2022 Become a Digital Master—No Matter What Business You’re In If you think the
phrase “going digital” is only relevant for industries like tech, media, and entertainment—think again. In fact,
mobile, analytics, social media, sensors, and cloud computing have already fundamentally changed the entire
business landscape as we know it—including your industry. The problem is that most accounts of digital in
business focus on Silicon Valley stars and tech start-ups. But what about the other 90-plus percent of the
economy? In Leading Digital, authors George Westerman, Didier Bonnet, and Andrew McAfee highlight how
large companies in traditional industries—from finance to manufacturing to pharmaceuticals—are using digital
to gain strategic advantage. They illuminate the principles and practices that lead to successful digital
transformation. Based on a study of more than four hundred global firms, including Asian Paints, Burberry,
Caesars Entertainment, Codelco, Lloyds Banking Group, Nike, and Pernod Ricard, the book shows what it takes
to become a Digital Master. It explains successful transformation in a clear, two-part framework: where to

invest in digital capabilities, and how to lead the transformation. Within these parts, you’ll learn: • How to
engage better with your customers • How to digitally enhance operations • How to create a digital vision • How
to govern your digital activities The book also includes an extensive step-by-step transformation playbook for
leaders to follow. Leading Digital is the must-have guide to help your organization survive and thrive in the
new, digitally powered, global economy.
Op de vleugels van Icarus / druk 1 Sep 15 2021
De lachvogel Dec 06 2020 Het nieuwe boek van David Sedaris, die in 2012 te gast was bij College Tour en in
2013 opnieuw optreedt in Carré. Met zijn scherpzinnige observaties is David Sedaris uitgegroeid tot een van de
bekendste humoristen. Hij maakt gehakt van culturele eufemismen en heeft lak aan politieke correctheid - hij
is de meester van de 21e-eeuwse satire. De lachvogel laat je de absurde en verrukkelijke belevenissen van een
nieuwsgierige reiziger ervaren. Een reis om nooit te vergeten! David Sedaris brak in 2010 in Nederland door
met Van je familie moet je het hebben. Daarna publiceerde hij Ik mooi praten, Eekhrn zkt eekhrn, 6 tot 8
zwarte mannen, Wanneer je omringd bent door vlammen en Steek je familie in de kleren.
The Post-Digital Enterprise Dec 26 2019 A new wave of digital technologies has impacted the business world
like a tsunami. But after a first phase characterized by hype and unrealistic expectations, there is now a shared
need for a better understanding of how to create real and sustainable value by adopting these technologies.
This book suggests a pragmatic approach to value creation by embracing the post-digital mindset: a more
mature attitude toward digital innovation focused on putting these technologies at work rather than marveling
at them. After the illustration of a post-digital manifesto, the book explores all the key topics and tools that are
relevant for the decision makers in this context.
De derde industriele revolutie Dec 18 2021 Naar een transformatie van economie en samenleving De economie
van de twintigste eeuw, mogelijk gemaakt door olie en andere fossiele brandstoffen, lijkt in een eindfase
gekomen. Met wellicht een nieuwe wereldwijde crisis in het vooruitzicht zijn we wanhopig op zoek naar een
duurzaam economisch model. Rifkin laat zien hoe internettechnologie en groene energie voor een derde
industriële revolutie kunnen zorgen. De auteur schetst het beeld van honderden miljoenen mensen die in
huizen, kantoren en fabrieken hun eigen zonne-, wind- en geothermische energie produceren en die energie
met elkaar delen via een `energie-internet zoals we nu via internet informatie creëren en met elkaar delen.
`Zijn creatieve denken is van grote inspiratieve betekenis voor zowel beleidsmakers als gewone burgers. José
Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie `Jeremy Rifkin laat helder zien hoe groene energie en
distributie ervan via het internet van grote invloed zal zijn op de samenleving en het milieu. Nature
Scaling up Feb 20 2022 Succesauteur en consultant Verne Harnish beantwoordt de belangrijkste vragen over
groei voor jouw bedrijf. Met inzichten die toepasbaar zijn bij elke groeifase. Verne Harnish biedt met ‘Scaling
up’ een beproefd recept waarmee je groei initieert en begeleidt. Hij beantwoordt hierin vragen als: hoe kan ik
mijn organisatie laten groeien dit jaar? En daarna? Hoe richt ik mijn organisatie in voor duurzame en
constante groei? Hoe maak ik een helder strategisch én operationeel plan voor mijn mensen? Hoe haal ik meer
uit mijzelf en mijn team? ‘Scaling up’ is een praktische, gedegen methode om een langetermijnstrategie op te
zetten en die vervolgens terug te brengen tot wat de organisatie het komend kwartaal moet doen. De methode
is een combinatie van effectiviteit (met de juiste mensen de goede dingen doen) en efficiëntie (de dingen goed
doen). Naast een gezonde basis voor groei biedt dit boek ook een eenvoudig model om de groei inzichtelijk te
maken en te bewaken. Je beperkt je tot vier beslissingsvelden: mensen, strategie, uitvoering en cashflow. Zo
kost een effectieve uitvoering minder dan vijf uur per week! Met dit werkboek houd je de vinger aan de pols van
de bedrijfsgroei.
#Girlboss Feb 08 2021 In #GIRLBOSS vertelt Sophia Amoruso het verhaal van haar ongelooflijke succes. Ze
laat zien hoe iedereen succesvol kan worden, als je op jezelf vertrouwt en je instinct volgt. Sophia Amoruso is
de oprichter en CEO van kledingbedrijf Nasty Gal, een organisatie met een omzet van meer dan 100 miljoen
dollar en meer dan 350 mensen in dienst. Maar het eerste wat ze ooit online verkocht was geen kledingstuk –
het was een boek dat ze ergens gestolen had. Tot haar tweeëntwintigste had ze allerlei verschillende baantjes
en geen enkel idee wat ze wilde doen met haar leven. Toen besloot ze eens te proberen wat vintage kleding te
verkopen op eBay. De rest is geschiedenis
De Rockefeller-strategie Oct 16 2021 Verne Harnish is expert op het gebied van strategische groei.
Uitgangspunt voor dit handboek zijn drie basisprincipes voor succesvol management, afkomstig uit de biografie
van oliemagnaat John D. Rockefeller, ooit de rijkste zakenman in de VS, die Harnish uitwerkte tot een
managementtool voor snelgroeiende bedrijven. De drie principes van Rockefeller zijn: . Prioriteiten: hebben we
duidelijke prioriteiten voor de korte en lange termijn? Heeft iedereen zijn eigen prioriteiten daarop afgestemd?
. Informatie: is er genoeg informatie om de performance en de wensen van onze klanten te peilen? Werkt
iedereen ook met en volgens die informatie? . Ritme: zijn er regelmatig vergaderingen om de koers en de
verantwoordelijkheden scherp te houden? Worden die effectief en zinvol gehouden? De Rockefeller-strategie
biedt het gereedschap om de juiste strategische beslissingen te nemen en deze vervolgens ook uit te voeren en
te checken of er ook gedaan wordt wat gedaan moet worden. Harnish legt de theorie uit aan de hand van cases
en je kunt direct aan de slag met het strategisch plan op één A4tje, het stappenplan en de financieringstactiek.
Een onmisbaar handboek voor ambitieuze ondernemers, die liever ondernemer dan manager zijn, maar wél op
koers willen blijven. '
Pleidooi voor de rechten van de vrouw Jan 27 2020 Terwijl de Franse Revolutie nog volop in beweging was,
schreef de oermoeder van het feminisme, Mary Wollstonecraft, in 1792 haar Pleidooi voor de rechten van de
vrouw. Daarin trok zij ten strijde tegen de achterstelling die vrouwen al sinds mensenheugenis moesten
ondergaan en tegen de vooroordelen die vooraanstaande denkers uit die tijd over vrouwen koesterden. Vrouwen
moesten wat haar betreft in alle opzichten dezelfde kansen krijgen als mannen. Ze moesten beroepen kunnen
uitoefenen en bijvoorbeeld medicus of vroedvrouw kunnen worden. En vrouwen hoorden vertegenwoordigd te
zijn in de politiek, zodat ze zich de wet niet langer hoefden te laten voorschrijven door mannelijke politici.

Zelfcompassie Jun 24 2022 Compassie hebben met anderen, dat lukt meestal wel. Maar compassie hebben met
jezelf is vaak een stuk moeilijker. Dat ontdekte psychologe en boeddhist Kristin Neff na haar pogingen om los
te komen van de problematische relatie met haar vader. Steeds weer belandde ze bij verkeerde mannen en in
relaties die haar niet gelukkig maakten, totdat ze besefte dat ze pas liefde kon geven als ze zichzelf liefhad.
Zelfcompassie gaat volgens Kristin Neff om drie dingen: begrip voor jezelf als je het moeilijk hebt, acceptatie
dat lijden onvermijdelijk deel uitmaakt van het leven, en het onder ogen zien van je eigen emoties, zonder te
oordelen.
Leading Digital Nov 17 2021 "Leading Digital makes the provocative argument that the next imminent phase
of digital technology adoption - driven by the convergence of mobility, analytics, social media, cloud computing,
and embedded devices - will make everything that's happened so far look like a prelude. The authors, a trio of
highly regarded thought leaders on corporate digital transformation, say changes in the digital realm so far
have focused on high tech and media companies - but there's still a whopping 94% of the business economy
that needs to change. This book will show them how. George Westerman of MIT, Didier Bonnet of Capgemini
Consulting, and Andrew McAfee, also at MIT, say there is opportunity for these businesses to learn from those
that have already mastered the digital landscape. Based on a study of more than 400 large, mainstream firms in
every industry around the globe, the authors usefully break down how these organizations have used their own
digital transformation to gain strategic, competitive advantage. Readers will learn how these digital leaders
have transformed their businesses through smart and rigorous digital investments, and through smart and
effective leadership of the change. Leading Digital offers practical, real-life tested frameworks that can be
instantly applied. Case studies include Nike, Caesars, Burberry, Asian Paints, Pages Jaunes, Codelco, and
more"--
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