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goed geïnformeerd - zal De crisiseconomie zonder twijfel
een hoeksteen blijken in het debat over de huidige
economische situatie.
De kinderen van het armenhuis Jennifer Worth 2014-05-01
Het vervolg op de bestseller Haal de vroedvrouw! en de
basis voor de tv-serie Call the Midwife Jennifer Worth
(in de tv-serie `Call the Midwife Jenny Lee), die in de
jaren vijftig vroedvrouw was in de East End van Londen,
vertelt in dit vervolg op `Haal de vroedvrouw! nog meer
verhalen over de mensen met wie ze te maken kreeg. Zoals
Peggy en Frank, wier ouders binnen zes maanden na elkaar
stierven waarna er geen andere optie was dan het
armenhuis. En zuster Monica Joan, de excentrieke oude
non die wordt verdacht van winkeldiefstal. Het zijn
verhalen van onvoorstelbare ontberingen, maar `De
kinderen van het armenhuis is een boek over de
veerkracht van de menselijke geest, en de moed en humor
van de mensen die ondanks alles vastbesloten zijn een
toekomst voor zichzelf op te bouwen.
The Hate U Give Angie Thomas 2017-05-29 Starr Carters
beste vriend Khalil wordt doodgeschoten door een
politieagent. Khalil had geen wapen op zak maar was
'vermoedelijk' een drugsdealer. Verslagen door emoties
probeert Starr zichzelf te herpakken in een samenleving
vol ongelijkheid. De armoedige buurt waarin ze woont
geeft een groot contrast met de school waar ze elke dag
naartoe gaat. Overleven in deze twee werelden wordt
steeds lastiger en de waarheid spreken krijgt een hoge
prijs.
Visual Anatomy & Physiology Lab Manual, Main Version
Stephen N. Sarikas 2017-02-01 For the two-semester A&P
lab course. Practical, active learning exercises with a
visual approach Visual Anatomy & Physiology Lab Manual
(Stephen Sarikas) brings all of the strengths of the
revolutionary Visual Anatomy & Physiology textbook
(Martini/Ober/Nath/Bartholomew/Petti) to the lab. The
2nd Edition builds upon the visual approach and modular
organization with new features to better prepare you for
lab, maximize yout learning, and reinforce important
concepts. With an emphasis on clear, easy to follow
figures (from the Martini Visual A&P text),frequent
practice, and helping you make connections, the manual
provides you with the powerful tools you need to excel.
The two-page lab activity modules seamlessly integrate
text and visuals to guide you through lab
activities–with no page flipping. Lab practice consists
of hands-on activities and assignable content in
Mastering ™ A&P, including new pre-lab quizzes, Review
Sheets, and virtual lab study tools. Also available with
Mastering A&P Mastering ™ A&P is an online homework,
tutorial, and assessment program designed to engage
students and improve results. Instructors ensure that
students arrive ready to learn in lab by assigning
content before class, and encourage critical thinking
and retention with in-class resources such as Learning
Catalytics™. Students can further master concepts after
class through assignments that provide hints and answerspecific feedback. With a wide range of activities
available, students can actively learn, understand, and
retain even the most difficult concepts. Note: You are
purchasing a standalone product; Mastering™ A&P does not

Databases David M. Kroenke 2017
Applications Manual for Essentials of Anatomy &
Physiology Frederic Martini 2003 This supplement
provides students with access to interesting and
relevant clinical and diagnostic information. It
includes introductory sections about the scientific
method and the applications of chemistry and cell
biology to clinical work, sections about each body
system that parallel the textbook organization and
provide more detailed clinical information, a full-color
Surface Anatomy and Cadaver Atlas, and Critical-Thinking
Questions for each body system. The Applications Manual
is fully cross-referenced to the textbook to promote the
integration of this material into the course.
150 ECG-Problemen John R. Hampton 2016-06-02 In 150 ECGproblemen 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."
De crisiseconomie Paul Krugman 2012-02-23 Paul Krugman,
wiens werk onlangs werd onderscheiden met de Nobelprijs
voor economie, toont in De crisiseconomie overtuigend
aan hoezeer de huidige financiële crisis lijkt op de
Grote Depressie van de jaren 1930 - en legt uit hoe een
totale catastrofe voorkomen kan worden. Tien jaar
geleden analyseerde Krugman de economische crises in
Azië en Latijns-Amerika. Hij zag die als een
waarschuwing. In de jaren die volgden schoten de
beurskoersen omhoog en maakten bedrijven veel winst,
waardoor de crises van de jaren negentig uit beeld
raakten. Maar nu is de crisiseconomie terug - een
reprise van de jaren dertig lijkt niet onmogelijk. In De
crisiseconomie laat Krugman zien hoe het falende
toezicht op de financiële wereld heeft geleid tot de
grootste crisis sinds die van het interbellum, in de
Verenigde Staten en de rest van de wereld. Ook
beschrijft hij de maatregelen die nodig zijn om te
voorkomen dat de wereldeconomie in een steeds diepere
recessie raakt. Geschreven in een stijl die hem bij het
grote publiek zo geliefd maakte - soepel, levendig, zeer
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come packaged with this content. Students, if interested
in purchasing this title with Mastering A&P, ask your
instructor for the correct package ISBN and Course ID.
Instructors, contact your Pearson representative for
more information. If you would like to purchase both the
physical text and Mastering™ A&P, search for: 0134554914
/ 9780134554914 Visual Anatomy & Physiology Lab Manual,
Main Version Plus Mastering A&P with Pearson eText -Access Card Package, 2/e Package consists of 0134448685
/ 9780134448688 Mastering A&P with Pearson eText -ValuePack Access Card -- for Visual Anatomy & Physiology
Lab Manual 0134552202 / 9780134552200 Visual Anatomy &
Physiology Lab Manual, Main Version Student can use the
URL and phone number below to help answer their
questions: http://247pearsoned.custhelp.com/app/home
800-677-6337
De onbewoonbare aarde David Wallace-Wells 2019-03-19 Als
jouw zorgen over de opwarming van de aarde zich beperken
tot angst voor de stijgende zeespiegel, dan zie je
slechts het topje van de ijsberg. Het is veel, veel
erger dan je denkt. Klimaatverandering wordt vaak
beschouwd als een langzaam proces, maar de
onheilspellende effecten ervan zien we nu al: hete
zomers, grote droogte, allesverwoestende overstromingen
en orkanen. Natuurrampen die zich vroeger maar één keer
in een mensenleven voltrokken, overvallen de mensheid
tegenwoordig jaarlijks. In De onbewoonbare aarde brengt
David Wallace-Wells de laatste wetenschappelijke
inzichten samen tot een schokkende aanklacht: we slagen
er maar niet in om een betere toekomst voor ons te zien,
laat staan dat we naar zo'n idee handelen. Wallace-Wells
luidt de alarmklok en vertelt ons alles wat we niet
willen maar wel moeten weten over klimaatverandering.
Als we onze aanpak van dit probleem en onze manier van
leven niet snel veranderen, zullen delen van de aarde
door desastreuze ontwikkelingen in de nabije toekomst
onbewoonbaar worden.
Essentials of Anatomy & Physiology Frederic Martini
1999-08
Biomechanica van het spier-skeletstelsel Chris J.
Snijders 2017-07-14 Het succesvolle Amerikaanse boek
Basic biomechanics of the skeletal system is inmiddels
verschenen in onder andere de Zweedse, Chinese en
Japanse vertaling. Ook de Nederlandse vertaling en
bewerking werd enthousiast ontvangen. Deze vierde, licht
gewijzigde druk van Biomechanica van het spierskeletstelsel geeft opnieuw op heldere wijze en met vele
illustraties inzicht in de belangrijkste biomechanische
begrippen die men tegenkomt in de diagnostiek, de
behandeling, de revalidatie en de preventie van letsel
van het bewegingsapparaat.Het boek bevat hoofdstukken
over heup, knie, enkel, voet, schouder, elleboog,
pols,hand, halswervelkolom, lendewervelkolom en bekken.
Hierin worden de mechanische eigenschappen besproken van
bot, kraakbeen, pezen en ligamenten. Bovendien worden er
relaties gelegd tussen een ongunstige belasting en het
ontstaan van klachten, zoals lage rugpijn en een
tenniselleboog. Biomechanica van het spier-skeletstelsel
bevat veel voorbeelden uit de praktijk, die bijeen zijn
gebracht door een orthopedisch chirurg, een
fysiotherapeut en een ingenieur. Lichaamshouding staat
centraal bij de onderwerpen bukken en tillen, staan,
zitten en liggen. De houding van het lichaam houdt
immers ten nauwste verband met de eisen die men moet
stellen aan schoenen, stoelen, bedden en werkplekken.De
veelheid aan informatie maakt het boek geschikt als
leerboek voor verscheidene studierichtingen (medici en
paramedici). Zelfstudie wordt vergemakkelijkt door
middel van oefenopgaven met essay- en multiplechoicevragen. Prof.dr.ir. C.J. Snijders, de Nederlandse
vertaler en bewerker van deze publikatie, is als
hoogleraar verbonden aan het Erasmus MC, Universitair
Medisch Centrum Rotterdam en aan de Faculteit
Industrieel Ontwerpen van de Technische Universiteit
Delft. Hij publiceerde talrijke wetenschappelijke
visual-anatomy-and-physiology-martini-solution-manual

artikelen in nationale en internationale tijdschriften.
Het Lichaam Bill Bryson 2019-10-03 Bill Bryson toont in
'Het lichaam' dat er geen wonderbaarlijker verhaal
bestaat dan dat van ons eigen lichaam. In zijn
bestseller Een kleine geschiedenis van bijna alles
maakte Bill Bryson de wetenschap over het ontstaan van
de wereld op onweerstaanbare wijze toegankelijk voor
miljoenen lezers. Nu richt hij zijn aandacht op de
kleinste eenheid van ons bestaan: onszelf. Want elk mens
is een universum op zich, bestaande uit 37,2 biljoen
cellen. Als je elke streng DNA uit onze cellen achter
elkaar zou leggen, zou dat een lint opleveren van 16
miljard kilometer. We worden bewoond door 40 000 soorten
microben. En hoe vaak denk je dat je per dag met je ogen
knippert? Het antwoord: 14 000 keer, waardoor we zo’n 23
minuten per dag met gesloten ogen doorbrengen. In 'Het
lichaam' neemt Bryson ons mee op een fascinerend
avontuur van kop tot teen. Uitzonderlijk rijk aan
informatie, onderhoudend, vol humor: dit is Bill Bryson
op zijn best.
Atlas van de farmacologie Heinz Lüllmann 2005
De vlinderleeuw Michael Morpurgo 1996 Een Zuidafrikaanse
jongen sluit vriendschap met een witte leewenwelp. Vanaf
ca. 10 jaar.
Total recall Arnold Schwarzenegger 2012-11-22 Zijn
verhaal is uniek en uiterst onderhoudend, en hij vertelt
het met verve in dit boek. Hij werd in de magere jaren
na de oorlog geboren in een klein Oostenrijks dorp, als
zoon van een veeleisende politieagent. Hij droomde ervan
naar Amerika te gaan om wereldkampioen bodybuilding en
filmster te worden. Op zijn eenentwintigste woonde hij
in Los Angeles en werd hij gekroond tot Mr. Universe.
Binnen vijf jaar sprak hij Engels en was hij de beste
bodybuilder ter wereld. Binnen tien jaar had hij zijn
opleiding afgerond en was hij miljonair door
investeringen in onroerend goed en zijn carrière als
bodybuilder. Ook won hij een Golden Globe Award voor
zijn rol in Stay Hungry. Binnen twintig jaar was hij de
grootste filmster ter wereld, de echtgenoot van Maria
Shriver uit de familie Kennedy, en een opkomende
republikeinse leider. Zesendertig jaar naar zijn komst
naar Amerika werd de man die ooit door zijn
medebodybuilders de `Oostenrijkse Eik werd genoeg tot
gouverneur van Californië gekozen, de zevende economie
ter wereld. Hij loodste de staat door een
begrotingscrisis, natuurrampen en politiek tumult, en
zette zich in voor onder meer een beter milieu en
electorale veranderingen. Samen met Maria Shriver bracht
hij vier fantastische kinderen groot. In de nasleep van
een schandaal dat hij over zichtzelf afriep, probeerde
hij zijn gezin bij elkaar te houden. Nooit eerder heeft
hij in zijn eigen woorden zijn volledige levensverhaal
verteld. Hier is Arnold Schwarzenegger met Total Recall.
Fundamentals of Anatomy and Physiology Frederic H.
Martini 2017-01-04 For courses in two-semester A&P.
Using Art Effectively to Teach the Toughest Topics in
A&P Fundamentals of Anatomy & Physiology helps students
succeed in the challenging A&P course with an easy-tounderstand narrative, precise visuals, and steadfast
accuracy. With the 11th Edition, the author team draws
from recent research exploring how students use and
digest visual information to help students use art more
effectively to learn A&P. New book features encourage
students to view and consider figures in the textbook,
and new narrated videos guide students through complex
physiology figures to help them deconstruct and better
understand complicated processes. Instructors can also
request a new handbook by Lori Garrett, entitled The Art
of Teaching A&P: Six Easy Lessons to Improve Student
Learning , which explores some of the most common
challenges encountered when using art to teach A&P,
alongside strategies to address these challenges. Also
Available with Mastering A&P Mastering(tm) A&P is an
online homework, tutorial, and assessment product
designed to engage students and improve results by
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helping students stay on track in the course and quickly
master challenging A&P concepts. Features in the text
are supported by Mastering A&P assignments, including
new SmartArt Videos, Interactive Physiology 2.0, Dynamic
Study Modules, Learning Catalytics, Spotlight Figure
Coaching Activities, lab study tools, Get Ready for A&P,
plus a variety of Art Labeling Questions, Clinical
Application Questions, and more. Note: You are
purchasing a standalone product; Mastering(tm) A&P does
not come packaged with this content. Students, if
interested in purchasing this title with Mastering A&P,
ask your instructor for the correct package ISBN and
Course ID. Instructors, contact your Pearson
representative for more information. If you would like
to purchase both the physical text and Mastering A&P,
search for: 013439495X / 9780134394954 Fundamentals of
Anatomy & Physiology Plus Mastering A&P with eText -Access Card Package Package consists of: 0134396022 /
9780134396026 Fundamentals of Anatomy & Physiology
013446950X / 9780134469508 Mastering A&P with Pearson
eText -- ValuePack Access Card -- for Fundamentals of
Anatomy & Physiology Mastering A&P should only be
purchased when required by an instructor.
Marketing, de essentie Philip J. Kotler 2009
Getrouwde minnaars Jackie Collins 2013-11-14 Lekker
lezen ondanks dyslexie Dit ebook uit de serie
PrismaDyslexie bevat het lettertype Dyslexie. De letters
van dit lettertype zijn zodanig aangepast dat dyslectici
minder moeite hebben ze van elkaar te onderscheiden,
waardoor er minder leesfouten gemaakt worden en het
lezen gemakkelijker wordt. Getrouwde minnaars Cameron
Paradise is een jonge, blonde en sexy personal trainer.
Ze spaart voor haar eigen studio en laat het wilde LAleventje van feesten en drugsgebruik links liggen. Maar
dan ontmoet ze Ryan Lambert, een succesvolle regisseur.
Ryan is getrouwd, maar valt als een blok voor Cameron.
Terwijl Ryan moet kiezen tussen zijn huwelijk en een
toekomst met de vrouw van zijn dromen, worstelt Cameron
met haar eigen duistere geheimen… Jackie Collins is de
meesteres van de sexy roman. Ze woont in Beverly Hills
en kent het leven van de rich & famous als geen ander.
Een ander land James Arthur Baldwin 1963 Roman over
interculturele en homoseksuele relaties tussen blanken
en zwarten in New York.
Objectgeorinteerde software engineering Stiller 2002
Visual Anatomy & Physiology Lab Manual Stephen N.
Sarikas 2017-01-04 For the two-semester A&P lab course.
Practical, active learning exercises with a visual
approach Visual Anatomy & Physiology Lab Manual (Stephen
Sarikas) brings all of the strengths of the
revolutionary Visual Anatomy & Physiology textbook
(Martini/Ober/Nath/Bartholomew/Petti) to the lab. The
2nd Edition builds upon the visual approach and modular
organization with new features to better prepare you for
lab, maximize yout learning, and reinforce important
concepts. With an emphasis on clear, easy to follow
figures (from the Martini Visual A&P text), frequent
practice, and helping you make connections, the manual
provides you with the powerful tools you need to excel.
The two-page lab activity modules seamlessly integrate
text and visuals to guide you through lab activities
with no page flipping. Lab practice consists of hands-on
activities and assignable content in MasteringA&P,
including new pre-lab quizzes, Review Sheets, and
virtual lab study tools. Also available with
MasteringA&P MasteringA&P is an online homework,
tutorial, and assessment program designed to engage
students and improve results. Instructors ensure that
students arrive ready to learn in lab by assigning
content before class, and encourage critical thinking
and retention with in-class resources such as Learning
Catalytics . Students can further master concepts after
class through assignments that provide hints and answerspecific feedback. With a wide range of activities
available, students can actively learn, understand, and
visual-anatomy-and-physiology-martini-solution-manual

retain even the most difficult concepts. Note: You are
purchasing a standalone product; MyLab & Mastering does
not come packaged with this content. Students, if
interested in purchasing this title with MyLab &
Mastering, ask your instructor for the correct package
ISBN and Course ID. Instructors, contact your Pearson
representative for more information. If you would like
to purchase both the physical text and MyLab &
Mastering, search for: 0134554906 / 9780134554907 Visual
Anatomy & Physiology Lab Manual, Pig Version Plus
MasteringA&P with eText -- Access Card Package Package
consists of: 0134552199 / 9780134552194 Visual Anatomy &
Physiology Lab Manual, Pig Version 0134448685 /
9780134448688 MasteringA&P with Pearson eText -ValuePack Access Card -- for Visual Anatomy & Physiology
Lab Manual Student can use the URL and phone number
below to help answer their questions: http:
//247pearsoned.custhelp.com/app/home 800-677-6337 "
Inleiding informatica J. Glenn Brookshear 2005
De aanval op de redelijkheid Al Gore 2017-05-18
'Vernietigend en uiterst precies,' Publishers Weekly
2017-editie Met De aanval op de redelijkheid schreef Al
Gore een vooruitziend en krachtig manifest over de
essentiële rol van de rede en het heldere denken in een
gezonde democratie. In de afgelopen tien jaar zijn
Gore's zorgen over de Amerikaanse democratie alleen maar
groter geworden. Over deze 2017-editie zegt Al Gore: 'Ik
heb een uitgebreide nieuwe Conclusie toegevoegd, waarin
ik op grond van de verkiezingen in 2016 en het succes
van Donald Trumps campagne probeer uit te leggen wat er
de afgelopen tien jaar is gebeurd en hoe het nu verder
moet.' In de aanloop naar de Amerikaanse
presidentsverkiezingen van 2008 komt voormalig vicepresident Al Gore met een boek waarin hij de vloer
aanveegt met de regering-Bush. George W. Bush doet er
volgens Gore alles aan om de kiezer bang te maken. Toen
Bush de Amerikaanse troepen naar Irak stuurde, geloofde
zeventig procent van de Amerikanen dat Saddam Hussein
iets met 11 september te maken had, en wat het meest
indruk had gemaakt tijdens de verkiezingscampagne van
Bush waren twee televisiespotjes die de angst voor
terrorisme aanwakkerden. Bovendien bleek de regeringBush er minder dan welke eerdere regering ook belang aan
te hechten haar burgers naar waarheid te informeren.
Erger nog, men leek er nauwelijks in geïnteresseerd om
de waarheid te achterhalen, ging niet op zoek naar
informatie, laat staan naar onverwachte en zelfs
ongemakkelijke feiten die kunnen leiden tot onwelkome
conclusies. Hoe kon het zo ver komen met de Verenigde
Staten? Hoeveel schade is er aangericht aan het
functioneren van de democratie en aan de rol van Amerika
als hoeder van de veiligheid in de wereld? Al Gore
(1948) is een Amerikaans politicus van de Democratische
Partij. Hij was de 45e vicepresident van de Verenigde
Staten van 1993 tot 2001. In 2000 verloor hij op het
nippertje de presidentsverkiezingen van George W. Bush.
Hierna ging hij lezingen geven waarin hij zijn
bezorgdheid uitte over ecologische stand van zaken van
onze planeet en de rol van de mens daarin. Deze lezingen
vormden de basis voor de documentaire An Inconvenient
Truth (Een ongemakkelijke waarheid) over het
broeikaseffect.
De economische manier van denken Geert Woltjer 2017
Inleiding tot de basisprincipes van de economie en de
daaruit voortvloeiende handelingen, aan de hand van
praktijkvoorbeelden.
Fundamentals of Anatomy & Physiology, Books a la Carte
Edition Frederic H. Martini 2014-01-15 ALERT: Before you
purchase, check with your instructor or review your
course syllabus to ensure that youselect the correct
ISBN. Several versions of Pearson's MyLab & Mastering
products exist for each title, including customized
versions for individual schools, and registrations are
not transferable. In addition,you may need a CourseID,
provided by your instructor, to register for and use
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Pearson's MyLab & Mastering products. Packages Access
codes for Pearson's MyLab & Mastering products may not
be included when purchasing or renting from companies
other than Pearson; check with the seller before
completing your purchase. Used or rental books If you
rent or purchase a used book with an access code, the
access code may have been redeemed previously and you
may have to purchase a new access code. Access codes
Access codes that are purchased from sellers other than
Pearson carry a higher risk of being either the wrong
ISBN or a previously redeemed code. Check with the
seller prior to purchase. -- For two-semester A&P.
Fundamentals of Anatomy & Physiology helps you succeed
in the challenging A&P course with an easy-to-understand
narrative, precise visuals, and steadfast accuracy.
Every chapter of the Tenth Edition includes one- and
two-page Spotlight Figures that seamlessly integrate
text and visuals to guide you through complex topics and
processes. These highly visual presentations
incorporate, for select topics, the “visual approach”
that the same author team created in theirVisual Anatomy
& Physiology book. New Clinical Cases open every chapter
and get you thinking about the chapter content in the
context of a personal compelling patient story. The
Tenth Edition integrates book content with
MasteringA&P®, through expanded Coaching Activities,
which personalize learning and coach you toward
understanding and mastery of tough A&P topics. This
program presents a better learning experience. It
provides: Personalized Learning with MasteringA&P:
Engage with A&P through new Spotlight Figure Coaching
Activities, and new Book-specific Clinical Case
Activities, and a wide range of other question and
activity types–all that are automatically graded. Textart Integration: The popular one- and two-page Spotlight
Figures and other figure types seamlessly integrate text
and visuals to guide you through complex topics and
processes. You study the Spotlight Figures in the book,
and then your instructor can assign them in
MasteringA&P. Story-based Clinical Content: Motivate
yourself for your future careers with the new Clinical
Cases. Time-saving Navigation and Study Tools: Better
navigate difficult A&P topics through both the book and
MasteringA&P. 0321908597 / 9780321908599 Fundamentals of
Anatomy & Physiology Plus MasteringA&P with eText -Access Card Package Package consists of: 0321909070 /
9780321909077 Fundamentals of Anatomy & Physiology
0321940717 / 9780321940711 MasteringA&P with Pearson
eText -- ValuePack Access Card -- for Fundamentals of
Anatomy & Physiology
Handboek knopen / druk 1 Des Pawson 2009-06-20 Met
behulp van kleurenfoto's wordt stapsgewijs aangegeven
hoe allerlei knopen in touwwerk gemaakt kunnen worden;
bijzondere technieken zoals splitsen worden uitgelegd.
Het is geen toeval Eliyahu Goldratt 2012-10-09 Alex Rogo
heeft een prima jaar achter de rug: hij werd benoemd tot
tweede man op divisieniveau van UniCo en is
verantwoordelijk voor drie onlangs geacquireerde
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bedrijven. Hij ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet.
Dan komt de raad van bestuur met een beleidswijziging.
Er is cash nodig en Alex ́bedrijven worden in de etalage
gezet. Een vreselijk dilemma voor Alex. Als hij de
reorganisatie van zijn bedrijven succesvol afrondt,
kunnen ze met maximale winst worden verkocht. Als hij
daar niet in slaagt, gaan ze dicht. In beide gevallen
zijn Alex en zijn medewerkers hun baan kwijt. En alsof
dat nog niet genoeg is: zijn twee kinderen zijn tieners
geworden! De bestseller Het Doel speelt in een tijd
waarin bottlenecks in de capaciteit de resultaten
bepalen. In het vervolg Het is geen toeval zien we het
tegenovergestelde: er is capaciteit te over. Ook het
verkopen van deze capaciteit tegen lagere prijzen biedt
niet voldoende soelaas meer. Alleen doorbraakideeën
kunnen nog helpen. Het is geen toeval werkt een drietal
van dergelijke ideeën uit. Eliyahu M. Goldratt is een
van de meest vooraanstaande managementfilosofen en wordt
internationaal erkend als baanbreker in de ontwikkeling
van nieuwe managementconcepten en -systemen.
Trainen van interpersoonlijke vaardigheden Stephen P.
Robbins 2003 Studie- en trainingsboek voor
leidinggevenden en personeelsfunctionarissen om
medewerkers leiding te geven en te motiveren.
Ross and Wilson Anatomie En Fysiologie in Gezondheid En
Ziekte 2017
Materiaalkunde Kenneth G. Budinski 2009 In
Materiaalkunde komen alle belangrijke materialen die
toegepast worden in werktuigbouwkundige constructies aan
de orde, zoals metalen, kunststoffen en keramiek. Per
materiaalgroep behandelen de auteurs: · de belangrijkste
eigenschappen; · de manier van verwerking; · de
beperkingen; · de belangrijkste keuzeaspecten met
betrekking tot constructies; · de manier van
specificatie in een technische tekening of een ontwerp.
De eerste editie van Materiaalkunde verscheen alweer
dertig jaar geleden. In de tussentijd is het voortdurend
aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen en het mag dan
ook met recht een klassieker genoemd worden.
E-business en e-commerce Dave Chaffey 2011
Zo niet, dan toch Richard Branson 2012-01-09 'Waar een
wil is, is altijd een weg!' aldus Richard Branson.
Kunnen we ons leven meer inhoud geven en tegelijkertijd
de wereld helpen verbeteren? Branson laat op
inspirerende wijze zien hoe je dat kunt
bewerkstelligen.Zo niet, dan toch introduceert een
compleet nieuwe manier van werken. Branson beschrijft
hoe makkelijk het eigenlijk is om je werk niet alleen
een baan van negen tot vijf te laten zijn. Hoe je je
mentaliteit kunt veranderen, problemen op kunt lossen en
je baan tot iets kunt maken waar je écht trots op kunt
zijn. Zijn aanpak is een grote inspiratie voor iedereen
die succesvol zakendoen wil laten samengaan met het
streven naar een betere wereld.
Customer Relationship Management E. Peelen 2009 Gids
voor bestuurders en managers voor strategie, beleid,
instrumenten en operationele toepassingen van CRM.
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