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Masterclass Steve Jobs Carmine Gallo 2012-06-18 Steve Jobs was een visionaire en legendarische ondernemer. Zijn slogan 'Think
different' is meer dan een marketingkreet, het is een manier van leven en werken. Maar je hoeft niet bij Apple te werken om van zijn
voorbeeld te kunnen leren! De innovatieve aanpak van Jobs en Apple kan voor iedereen werken. In dit boek, een bestseller in de
VS, onthult Carmine Gallo de zeven succesvolle principes die Steve Jobs toepaste in zijn eigen leven en werk. Gallo baseerde zich
daarvoor op honderden interviews met Apple-medewerkers en op eigen onderzoek. Met dit boek leer je anders kijken naar je eigen
verhaal, je visie - en ook naar je carrière, je klanten en je merk.
Zero to one: creëer de toekomst Peter Thiel 2014-09-27 De volgende Bill Gates zal geen besturingssysteem ontwerpen, en de
nieuwe Mark Zuckerberg geen tweede Facebook. Het kopiëren van succesvolle modellen uit Silicon Valley heeft weinig zin. We
kunnen wél leren van het vermogen om iets geheel nieuws te creëren in plaats van iets toe te voegen aan wat al bestaat. Peter
Thiel is medeoprichter van PayPal en investeerder in vele techbedrijven, zoals Facebook, LinkedIn en Spotify. Dankzij zijn unieke
ervaring en strategische inzichten heeft hij met Zero to one dé bijbel van een nieuwe generatie ondernemers geschreven. Zijn
inzichten over onder andere strategie, teambuilding, concurrentie, verkoop en pitchen zijn breed toepasbaar. Een must read voor
iedere ondernemer!
Hoe maak je een ruimteschip Julian Guthrie 2017-01-10 Op 20 juli 1969 kijkt de wereld ademloos toe als de eerste mens voet op
de maan zet. Een wereldwijde fascinatie met ruimtevaart is geboren. Ook bij de jonge Peter Diamandis ontwaakt de droom om
astronaut te worden. Wanneer hij zich realiseert dat NASA bemande ruimtevaart aan het terugschroeven is, begint hij aan een
avontuur dat leest als een jongensboek. Als de overheid hem niet naar de ruimte kan brengen, dan creëert hij de commerciële
ruimtevaartindustrie toch zelf? In 1990 was ruimtevaart voorbehouden aan wereldmachten. Het idee van commerciële ruimtevaart
was pure science fiction. Het weerhield Diamandis echter niet en hij vond inspiratie in het verleden: de gouden eeuw van de
luchtvaart. Hij ontdekte dat Charles Lindbergh zijn trans-Atlantische vlucht had gemaakt om een prijs van $25.000 te winnen. Die
vlucht maakte hem de beroemdste man op aarde en vormde het fundament voor de luchtvaartindustrie. Waarom zou hetzelfde niet
mogelijk zijn voor de ruimtevaart? Diamandis bedenkt de XPRIZE; een prijs van $10.000.000 voor het eerste team dat een bemand
ruimteschip twee keer binnen twee weken in de ruimte weet te krijgen. Het uitschrijven van de prijs resulteerde, zoals Diamandis
hoopte, niet alleen in een overwinning van een team, maar legde de basis voor een nieuwe ruimtevaartindustrie. Het buitengewone
verhaal van de kogelvormige SpaceShipOne en de andere teams op jacht naar de prijs, gaat over het onmogelijke mogelijk maken
en het najagen van obsessies.
Einstein Walter Isaacson 2015-04-03 Einstein: man, mens en genie ‘Een bijzonder toegankelijke en informatieve biografie.’ The
New York Times In Einstein beschrijft Walter Isaacson het leven, denken en wetenschappelijk werk van een man die onze kijk op
het universum fundamenteel veranderde. Hij geeft een helder overzicht van Einsteins wetenschappelijk werk, maar besteedt ook
ruim aandacht aan Einsteins vaak gecompliceerde relaties met vrouwen, aan zijn vele wetenschappelijke contacten, zijn
gedwongen verhuizing naar Amerika, zijn pacifisme en zionisme. Walter Isaacson is CEO van het Aspen Institute. Hij was
hoofdredacteur van Time Magazine en schreef de bejubelde biografie van Steve Jobs. Zijn recente boek is Uitvinders, over de
mensen die aan de wieg stonden van onze digitale wereld.
Een ongemakkelijke waarheid Albert Arnold Gore 2006
Scaling up Verne Harnish 2015-10-21 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.
Tim Cook Leander Kahney 2019-07-04 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.
De rode belofte Francis Spufford 2018-03-06 Je zou het nooit geraden hebben, maar de grauwe, onderdrukkende Sovjet-Unie was
gegrondvest op een sprookje: de magische planeconomie zou leiden tot een ongekende welvaart en groei. Aan het eind van de
jaren vijftig leek het er ook heel even op dat de magie werkelijkheid zou worden: een kort moment leek de Sovjet-Unie af te
stevenen op een toekomst met rijke communisten en afgunstige kapitalisten, waarin de schittering van Moskou die van New York
zou overtreffen en waarin wetenschappers hun uiterste best deden om deze droom waar te maken en de tirannie een goed afloop
te gunnen. De rode belofte is geschiedenis die klinkt als fictie, onverbiddelijk als een soldaat bij het graf van Lenin, en met de
onverwachte smaak van een glas sovjetchampagne.
Het Facebook effect David Kirkpatrick 2011-10-09 In Facebook vertelt David Kirkpatrick op meeslepende wijze over de oprichting,
de successen en de toekomstvisie van Facebook en zijn intrigerende oprichter, Mark Zuckerberg. Met meer dan 800 miljoen
gebruikers is Facebook een van de snelst groeiende bedrijven ter wereld. Kirkpatrick laat zien hoe een eenvoudige negentienjarige
student het is gelukt om niet alleen het internet, maar ook de manier waarop mensen wereldwijd met elkaar communiceren te
veranderen. Een paar feiten: Facebook heeft meer dan 800 miljoen leden Facebook is actief in meer dan 70 landen Facebook
wordt wereldwijd gebruikt in politieke protesten tegen onrecht Facebook was het onderwerp van de film The Social Network dat
door de Film Critics Association werd verkozen tot beste film van 2010
Elon Musk Chris McNab 2022-11-01 Elon Musk is one of the world's most successful entrepreneurs -- the CEO of Tesla, the
founder of SpaceX and one of the richest people on the planet. Raised in South Africa, he attended a number of universities, before
founding the software company Zip2 in 1995. Just four years later it was bought for $307 million. X.com, the online bank he founded
in 1999, merged to form PayPal the following year. His business interests have expanded to include aerospace, artificial intelligence
and neurotechnology. This book is a deep dive into his career and how he built his business empire. A fascinating read for aspiring
entrepreneurs or anyone looking to build a successful business.
Stop Doing That Sh*t Gary John Bishop 2019-10-22 Geen excuses meer. Eis je leven terug! Wie kent het niet? Routines waar je
steeds weer in vervalt, ook al weet je dat ze niet goed voor je zijn: je zit vast in je werk, je belandt telkens in hetzelfde soort
relaties... Gary John Bishop laat in dit boek zien hoe we bepaalde destructieve gewoontes hebben ontwikkeld. Door te analyseren
waarom we ons op een bepaalde manier gedragen, kunnen we de cirkel doorbreken. Stop Doing That Sh*t laat zien hoe je je
negatieve gedachten kunt ombuigen naar positieve en hoe je vastgeroeste patronen eindelijk kunt veranderen.
Psychopolitiek Byung-Chul Han 2015 Analyse van de maatschappelijke mechanismen die individuen tot discipline brengen, zoals
het onderwijs, het werk en de media.
23 dingen die ze je niet vertellen over het kapitalisme Ha-Joon Chang 2011-05-11 Kritische analyse van vrijemarktdenken Er zijn
misschien wat nadelen aan verbonden, maar er is eigenlijk geen alternatief voor de vrijemarkteconomie. We worden er toch ook
allemaal beter van? Fout. Ha-Joon Chang, een van de meest gerespecteerde economen ter wereld, maakt in dit boek korte metten
met de grootste mythes over de economie in het algemeen en het vrijemarktdenken in het bijzonder. Niet iedereen wordt rijker van
marktwerking, duurbetaalde managers leveren niet per se betere prestaties en we leven niet in een postindustriële economie.
Chang weet elk idee dat wij over economie hebben op zn kop te zetten. 23 dingen die ze je niet vertellen over het kapitalisme,
boordevol informatie over geld, gelijkheid, vrijheid en hebzucht, laat zien dat de vrije markt veel verliezers kent en vaak leidt tot een
inefficiënte manier van economie bedrijven. In dit prikkelende boek legt de auteur, die in de traditie staat van John Kenneth
Galbraith and Joseph Stiglitz, uit hoe de economie echt werkt en waarom verstandig overheidsbeleid meestal tot betere resultaten
leidt dan pure marktwerking.
Makers / druk 1 Chris Anderson 2013-02-22 Pleidooi voor een nieuwe vorm van ondernemerschap, die focust op kleine projecten,
uitvindingen en kleinschalige samenwerkingsverbanden.
Postkapitalisme Paul Mason 2016-03-24 Het kapitalisme bloeide de afgelopen tweehonderd jaar dankzij zijn
aanpassingsvermogen; op de golven van de economische cycli heeft het zich steeds aangepast en getransformeerd om uiteindelijk
sterker uit verschillende crises op te rijzen. Maar de grens is bereikt, stelt Paul Mason. In de uithoeken van het marktsysteem
ontdekken mensen nieuwe vormen van eigendom, lenen en zaken doen – van 3D-printen tot zelf managende websites als
Wikipedia en van duurzame energiecoöperaties tot parallelle valuta. In het hart van die veranderingen staat de
informatietechnologie, een revolutie die volgens Mason de potentie heeft om onze notie van werk, productie en waarde totaal te
veranderen én om een economie gebaseerd op marktwerking en privaat eigendom te vernietigen. In dit baanbrekende boek laat
Mason zien hoe we, vanuit de as van de recente financiële crisis, de kans hebben om een meer sociale, rechtvaardige en
duurzame, globale economie te bouwen.
My Inaugural Address at the Great White Throne Judgment of the Dead Alvin Miller 2011-12-03 An unusual perspective on current
End Times events as prophesied in the Book of Revelation, including the Rapture and the Tribulation, updated and expanded to
over 600 pages.
De moeder aller vragen Rebecca Solnit 2018-01-05 In De moeder aller vragen rekent Rebecca Solnit af met vele misvattingen die
diep in onze cultuur geworteld zijn. Het titelessay verwijst bijvoorbeeld naar de vraag die een journalist aan Solnit stelde tijdens een
lezing over Virginia Woolf. Waarom bleef Woolf kinderloos? Solnit moest deze vraag zelf ook meermaals beantwoorden. Hoe vaak
zou die vraag aan een mannelijke auteur worden gesteld? Dit is slechts een van de vele ingesleten denkbeelden die Solnit onder
de loep neemt in de opvolger van Mannen leggen me altijd alles uit. Sinds de komst van president Trump is haar verontwaardiging
over de groeiende ongelijkheid in de Westerse samenleving met de dag toegenomen. Met haar glasheldere inzichten toont ze zich
een van de belangrijkste activistische schrijvers van deze tijd, zonder ook maar een moment in dogma’s te vervallen. ‘Solnit is een
meester in het blootleggen van de donkere onderstromen van gewone, alledaagse situaties.’ ELLE
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
Virgin-Way helpt je om je eigen directeur te zijn en een ware leider te worden, niet zomaar een baas.
Elon Musk Decoded Eternia Research Center 2022-04-25 Elon Musk Decoded is a concise, hands-on engagement that the reader
can take advantage of to learn the key themes of the success behind the great genius that created Tesla and Space X.
Furthermore, it is not just about understanding those themes but about truly applying them to boost your personal, professional, and
business growth. CONTENT: CHAPTER 01: What does Musk do to ensure that he gets enough sleep? CHAPTER 02: Why does
he think Masters of Business Administration and PhDs are overrated? CHAPTER 03: What does he think is the worst mistake any
leader could make, including himself? CHAPTER 04: What is his suggestion for becoming an expert in any field? CHAPTER 05:
What are the 3 questions he asks himself to make innovations? CHAPTER 06: Why does he say that doing fun activities can lead
you to success? CHAPTER 07: What does he think is the best way to captivate an audience? CHAPTER 08: What are his
productivity rules, and why should every effective leader adopt them? CHAPTER 09: What is his suggestion to improve
interdepartmental communication? CHAPTER 10: What books does he think you should read? CHAPTER 11: What Habits Made
Him An Innovator? CHAPTER 12: What Lessons Can You Learn From His Public Relations Model? CHAPTER 13: What does he
suggest you should do to stay more connected with your audience? CHAPTER 14: How has he been able to persevere in the midst
of adversity? CHAPTER 15: How do great entrepreneurs like him never stop learning? CHAPTER 16: What is the 5-hour rule he
uses to keep learning in the middle of his occupations? CHAPTER 17: What are the 6 simple steps he uses to solve any problem?
CHAPTER 18: What are the amazing tips that enrich his personal philosophy? CHAPTER 19: Why does he think you shouldn't
waste your time with PowerPoint? CHAPTER 20: How Does His Communication Philosophy Make Your Team More Efficient?
CHAPTER 21: What Should Young Entrepreneurs Learn About His Success? CHAPTER 22: Why is the productivity email he sent
to Tesla employees a must-read for every entrepreneur? CHAPTER 23: What does he think you should do about productivity
killers? CHAPTER 24: How can he improve those obnoxious meetings? **PLUS SPECIAL BONUS CONTENT
Exodus Paul Collier 2013-11-06 Hoe migratie onze wereld verandert Nooit eerder waren jonge mensen in arme landen zich zo
bewust van de mogelijkheden buiten hun eigen land. Het gevolg is migratie op grote schaal, waardoor zelfs hele landen ontvolkt
kunnen raken. In de gastlanden wonen mensen van allerlei nationaliteiten, die niet integreren. De bevolking van de emigratielanden
raakt verspreid en het zwaartepunt van hun economische activiteit ligt vaak buiten hun land van oorsprong. Exodus zal veel
discussie opleveren Paul Collier neemt een prikkelende stelling in. Hij bepleit dat nationale grenzen alleen binnen strenge regels
overschreden kunnen worden. Exodus presenteert ethische en legitieme redenen om migratie te beperken, in het belang van zowel
de samenleving in de gastlanden als in de migratielanden. Collier onderbouwt zijn betoog met de verhalen van mensen die
achterbleven, van mensen die emigreerden naar nieuwe landen en van degenen die het effect van migranten in hun eigen
maatschappij ondervinden. Paul Collier is hoogleraar Economie in Oxford en was directeur ontwikkelingsonderzoek van de
Wereldbank. Hij was topadviseur over Afrika voor Tony Blair en wordt regelmatig door verschillende wereldleiders om advies
gevraagd over de armoedeproblematiek.
Normale mensen Sally Rooney 2019-01-14 ‘Normale mensen’ van Sally Rooney is de opvolger van haar veelgeprezen
debuutroman ‘Gesprekken met vrienden’. In ‘Normale mensen’ vertelt Sally Rooney de liefdesgeschiedenis van Marianne en
Connell. Beiden groeien op in hetzelfde stadje in landelijk Ierland, waar hun verschillende werelden nauwelijks overlappen. Ze
ontmoeten elkaar alleen wanneer de moeder van Connell het huis van Marianne schoonmaakt. Als ze beiden naar het prestigieuze
Trinity College in Dublin gaan, blijkt op die universiteit dat zich door de jaren heen een diepe band heeft gevormd. ‘Normale
mensen’ van Sally Rooney is een verhaal over de diepgaande invloed die geliefden op elkaars leven hebben, en het groeiende
besef daarvan naarmate de jaren verstrijken. Een intense roman die je je eigen liefdes laat herbeleven. ‘De stem van de nieuwe
generatie.’ The Guardian Tip DWDD Boekenpanel! Sally Rooney (1991) debuteerde in 2017 met ‘Gesprekken met vrienden’. De
BBC heeft de rechten voor een televisieserie van ‘Normale mensen’ gekocht, waarvoor Rooney zelf het script schrijft.
Rapport over de ongelijkheid in de wereld Emmanuel Saez 2018-08-30 Al enkele jaren staat ongelijkheid in het middelpunt van de
politieke belangstelling: in grote delen van de wereld zijn de rijksten nog vermogender geworden, terwijl de welvaart van anderen
stagneert of terugloopt. Met een internationaal team van gezaghebbende economen (verenigd in het 'World Inequality Lab') schreef
Piketty het Rapport over de ongelijkheid in de wereld, 2018. Het presenteert de stand van zaken, ook in opkomende economieën
zoals China, India en Brazilië. Deze economieën trekken zich op aan het Westen, en de ongelijkheid tussen landen lijkt te
verminderen. Tegelijk heeft de ongelijkheid binnen landen zich veelal verdiept. Uit de verschillen tussen landen is op te maken welk
beleid ongelijkheid bevordert. Het rapport is een belangrijk document voor iedereen die zich zorgen maakt over een van de meest
urgente onderwerpen in de hedendaagse politiek en economie. De informatie die erin gepresenteerd wordt, is van vitaal belang
voor politici, beleidsmakers en wetenschappers over de hele wereld.
The Power of And R. Edward Freeman 2020-06-16 The idea that business is only about the money doesn’t hold true in the twentyfirst century, when companies around the world are giving up traditional distinctions in order to succeed. Yet our expectations for
businesses remain under the sway of an outdated worldview that emphasizes profits for shareholders above all else. The Power of
And offers a new narrative about the nature of business, revealing the focus on responsibility and ethics that unites today’s most
influential ideas and companies. R. Edward Freeman, Kirsten E. Martin, and Bidhan L. Parmar detail an emerging business model
built on five key concepts: prioritizing purpose as well as profits; creating value for stakeholders as well as shareholders; seeing
business as embedded in society as well as markets; recognizing people’s full humanity as well as their economic interests; and
integrating business and ethics into a more holistic model. Drawing on examples across companies, industries, and countries, they
show that these values support persevering in hard times and prospering over the long term. Real-world success stories disprove
the conventional wisdom that there are unavoidable trade-offs between acting ethically and succeeding financially. The Power of
And presents a conceptual revolution about what it means for business to be responsible, providing a new story for us to tell in
order to help all kinds of companies thrive.
The Economist 2011
Daemon Daniel Suarez 2015-12-30 DAEMON: superspannende actie en een onthutsend toekomstbeeld dat sneller werkelijkheid
wordt dan je denkt. Het begint allemaal als het overlijdensbericht van Matthew Sobol online verschijnt... Sobol was een
legendarische computerspelontwerper. Hij overleed vroegtijdig maar hij liet iets achter op internet, een daemon, dat online
overlijdensberichten scande en een hele reeks programma's activeerde. Programma's die geld verplaatsen, die mensen rekruteren
en vermoorden en maar één doel beogen: een totale herziening van de wereldorde. Daniel Suarez is een onafhankelijke

systeemconsultant voor de Fortune top duizend-bedrijven en heeft software ontworpen en ontwikkeld voor o.a. de wapenindustrie
en de entertainmentindustrie. Hij is een fervent gamer, gek op technologie en hij woont in Los Angeles. `Daemon is voor romans
wat The Matrix was voor films: de maatstaf voor toekomstige romans over technologie.' Rick Klau, Google
Care to Dare George Kohlrieser 2012-05-29 Have you ever been led by someone who cared for you like family,and dared you to
achieve more than you ever thought possible foryourself, your organization, and even society? Award-winning author of Hostage at
the Table, GeorgeKohlrieser, along with his co-authors Susan Goldsworthyand Duncan Coombe, explain how becoming a secure
base leaderreleases extraordinary potential in others. Part of the Warren Bennis leadership series Care to Dareshows you how to
become a Secure Base Leader so that you releaseyour followers from the fears that get in the way of theirperformance. It shows
you how you can unleash astonishing potentialby building the trust, delivering the change, and inspiring thefocus that underpins
sustainable high performance. From extensive interviews with executives from allover the world, as well as from surveys with more
than a thousandexecutives, the book reveals the nine characteristics that SecureBase Leaders display on a daily basis. The
research shows that aprimary difference between a successful leader and a failed leaderis the presence or absence of secure
bases in his or her life. Care to Dare will take you on a journey where you willdiscover your own secure bases, past and present,
and determine howyou can be a secure base for other people in your life at work andat home.
Een beloofd land Barack Obama 2020-11-17 In dit boeiende, langverwachte eerste deel van zijn presidentiële memoires vertelt
Barack Obama het verhaal van zijn onwaarschijnlijke odyssee van een jongeman die op zoek is naar zijn identiteit tot de leider van
de vrije wereld. Hij schrijft in buitengewoon persoonlijke bewoordingen over de jaren waarin hij politiek werd gevormd en over de
bepalende momenten in de eerste termijn van zijn historische presidentschap - een roerige periode vol dramatische veranderingen.
Obama neemt de lezer aan de hand op een fascinerende reis, die voert van zijn eerste politieke aspiraties en de cruciale
overwinning in de voorverkiezingen van Iowa - waarin de kracht van grassroots-activisme aan het licht kwam - tot de revolutionaire
avond van 4 november 2008, toen hij werd gekozen tot 44ste president van de Verenigde Staten en daarmee de eerste AfroAmerikaan werd die het hoogste ambt in het land zou bekleden. In zijn bespiegelingen over het presidentschap toont hij op een
bijzondere en scherpzinnige wijze welke mogelijkheden en beperkingen presidentiële macht met zich meebrengt, en daarnaast
biedt hij ons een uniek inzicht in de dynamiek van de Amerikaanse partijpolitiek en de internationale diplomatie. Obama neemt de
lezer mee tot in het Oval Office en de Situation Room van het Witte Huis, maar ook naar steden als Moskou, Caïro en Peking. We
zijn getuige van zijn overwegingen bij het samenstellen van zijn kabinet, hoe hij worstelt met een mondiale financiële crisis, Vladimir
Poetin inschat, schijnbaar onoverbrugbare conflicten beteugelt om zijn wet op de gezondheidszorg te verwezenlijken, botst met zijn
generaals over de te volgen strategie in Afghanistan, hervormingen op Wall Street doorvoert, doortastend optreedt na de ramp met
de Deepwater Horizon en opdracht geeft tot Operatie Neptune's Spear, die leidt tot de dood van Osama bin Laden. Een beloofd
land is een bijzonder intiem en persoonlijk boek - het verhaal over een man die historische beslissingen neemt, over het rotsvaste
geloof van de opbouwwerker die op de proef wordt gesteld op het wereldpodium. Obama is openhartig over de moeilijkheden die hij
ondervond toen hij als zwarte Amerikaan president wilde worden, waarbij hij de verwachtingen verpersoonlijkte van een generatie
die werd geïnspireerd door de boodschap van hoop en verandering en de morele problemen trotseerde die besluitvorming op het
hoogste niveau met zich meebrengt. Obama is openhartig over de krachten die hem in eigen land en elders tegenwerkten, eerlijk
over de invloed die het verblijf in het Witte Huis had op zijn vrouw en kinderen. Daarnaast is hij niet terughoudend in het delen van
zijn onzekerheden en teleurstellingen. Toch wijkt hij nooit af van zijn overtuiging dat binnen het geweldige, zich voortdurend
ontwikkelende Amerikaanse experiment vooruitgang altijd mogelijk is. Dit fraai geschreven en krachtige boek getuigt van Barack
Obama's inzicht dat democratie geen geschenk van boven is, maar iets dat is gestoeld op inlevingsvermogen en wederzijds begrip,
iets waaraan we samen voortbouwen, elke dag weer.
Finding my Virginity Richard Branson 2018-05-22 Deze nieuwe autobiografie is intiemer en persoonlijker dan ooit Een inkijkje in het
leven van Richard Branson: wat maakt hem al vijftig jaar lang de succesvolste ondernemer ter wereld? Vijftig jaar geleden begon
Sir Richard Branson zijn eerste commerciële bedrijf. In zijn nieuwe autobiografie deelt de oprichter van Virgin Group zijn
persoonlijke ervaringen als ’s werelds bekendste en succesvolste ondernemer. In Finding my Virginity onthult Branson hoe hij zijn
familiebedrijfje liet uitgroeien tot een wereldwijd merk, hoe hij zijn kinderdroom liet uitkomen door gewone burgers de ruimte in te
sturen en hoe hij besloot de bedrijfswereld compleet op zijn kop te zetten. Ook krijgen we een persoonlijk inkijkje in wat hem
beweegt. Branson combineert zijn huwelijk en het opvoeden van zijn kinderen met zijn werk en toch slaagt hij erin over de hele
wereld miljardenbedrijven op te zetten. Dat deze levensstijl de nodige avonturen oplevert, bewijzen behind the scenes-verhalen
over ontmoetingen met Bill Gates, Kate Moss en voormalig president Barack Obama. Kom alles te weten over hoe Sir Richard
Branson de eerste commerciële ruimtevaartmaatschappij ter wereld, Virgin Galactic, opzette en hoe hij het hoofd moest bieden aan
de grootste crisis ooit. Nog steeds overtreedt hij alle regels, zoekt hij de grenzen op en reikt hij naar de sterren. Dit is het verhaal
achter de man die het allemaal klaarspeelt, steeds maar weer. De pers over de boeken van Richard Branson: ‘Inspirerend voor
iedereen die op een verantwoordelijke, respectvolle manier zijn of haar dromen waar wil maken.’ Susan Smit in Happinez ‘Een
inspirerend en openhartig inzicht in wat Branson gedurende zijn uitzonderlijke leven geleerd heeft.’ Het Financieele Dagblad
‘Bransons lessen bieden volop inspiratie om nieuwe uitdagingen aan te gaan in het dagelijks leven.’ Noordhollands Dagblad
‘Verplichte kost.’ FHM ‘Zakelijk goeroe Richard Branson geeft les in het leven en inspirerende tips.’ Metro
Schuld David Graeber 2012-06-11 Eerst maakte de mens schulden, toen pas maakte hij het geld. In tegenstelling tot wat de
wetenschap altijd dacht, betoogt David Graeber dat schuld al bestond ver voordat geld en munten werden uitgevonden en dat de
mens al 5000 jaar gebruikmaakt van uitgebreide kredietsystemen. Sterker nog: schuld en de kwijtschelding daarvan hebben ons
morele besef gevormd - het woord 'schuld' werd al vanaf het begin in zakelijke én in religieuze zin gebruikt. Slavernij, geweld,
oorlogen en opstanden: ze hangen samen met ideeën over schuld. In dit veelomvattende boek bestudeert Graeber onze
opvattingen over beloftes, krediet en afbetaling, van de vroegste beschavingen tot het moderne kapitalisme. Hij analyseert helder
en buitengewoon leesbaar hoe de wereldeconomie zich heeft ontwikkeld - en werpt een heel nieuw licht op de huidige
economische crisis. Dit boek is nu al een klassieker.
De zon en de maan en de Rolling Stones Rich Cohen 2017-04-27 Rich Cohen ging in de jaren negentig als jonge verslaggever
voor muziekblad Rolling Stone mee op tournee met de Rolling Stones. Hij viel als een blok voor hun humor en camaraderie, het
onderlinge geplaag, het harde leven. En dat is zo gebleven. Voor Cohen zijn de Rolling Stones de grootste rock-'n-roll band aller
tijden. Het verhaal begint bij het prille begin, als Mick en Keith elkaar in 1962 ontmoeten op een perron, en volgt de band langs de
vele hoogte- en dieptepunten. Cohen staat stil bij de momenten die niet alleen aantonen dat de Stones getalenteerde muzikanten
en de meest innovatieve songwriters van hun generatie zijn, maar ook de iconen van onze moderne cultuur. Want uiteindelijk, na

de drugs, de vriendinnen, de ruzies en de eindeloze reünies, is er de muziek. Na De zon en de maan en de Rolling Stones wil je
alle oude nummers opnieuw beluisteren, én de obscure pareltjes die je nog nooit hebt gehoord. De muziek zal, samen met Cohens
frisse en energieke benadering van de band, voor eens en voor altijd duidelijk maken waarom de Stones er altijd toe blijven doen.
Rich Cohen is journalist en schrijft onder meer voor Vanity Fair, The New Yorker en Rolling Stone. Daarnaast publiceerde hij tien
boeken, waaronder Tough Jews en Sweet and Low. Ook schreef hij het script voor de HBO-serie Vinyl. Cohen ontving meerdere
prijzen voor zijn werk.
Screw Business as Usual Sir Richard Branson 2011-11-17 'Doing good can help improve your prospects, your profits, and your
business; and it can change the world. We must change the way we do business' - Richard Branson Can we bring more meaning to
our lives and help change the world at the same time? In Screw Business as Usual, Richard Branson at his brilliant and motivating
best, shares some fascinating and inspiring stories about the people who are already leading the way in transforming business into
a force for good, for people and for the planet. Reflecting on some of his own experiences, and those of the Virgin Group, he also
shares his new vision for the future and describes how businesses can help create a more prosperous world for everyone. It's time
to turn capitalism upside down – to shift our values, to switch from a just profit focus to caring for people, communities and the world
and to turn our work into something we both love and are proud of. It's time to Screw Business as Usual.
Screw Business as Usual Richard Branson 2011 "Can we bring more meaning to our lives and help change the world at the same
time? Richard Branson, at his brilliant and motivating best, reveals how with his exciting new vision for the future. It is time to turn
capitalism upside down - to shift our values, to switch from a just profit focus to caring for people, communities and the planet.
"Screw business as usual" shows how easy it is for both businesses and individuals to embark on a whole new way of doing things,
solving major problems and turning our work into something we both love and are proud of." -- Back cover.
Een reiziger John Boyne 2021-04-01 ‘De reiziger is een belangrijk boek voor en over ons allemaal, iedereen op aarde, niemand
uitgezonderd.’ **** De Limburger ‘Wauw! Net het nieuwe boek van John Boyne uitgelezen. Een episch drama dat zich over eeuwen
en continenten afspeelt. Verbazingwekkend en geestverruimend!!!’ Graham Norton Sommige verhalen zijn universeel, sommige zijn
uniek. Ze spelen zich af in onze geschiedenis, en tijd stroomt er als een rivier doorheen. Dit verhaal begint met een familie: een
vader, moeder en twee zoons. Eén zoon met de bloeddorst van zijn vader in zijn bloed, de ander met de creativiteit van zijn
moeder. De een vertrekt, de ander blijft. Hun verhalen zullen in de loop van tweeduizend jaar met elkaar vervloeien – ze zullen
elkaar steeds opnieuw ontmoeten op verschillende tijdstippen en plaatsen. Ze reizen van Palestina aan het begin van het eerste
millennium naar de verste uithoeken van de ruimte in het derde. De wereld om hen heen verandert, maar hun bestemming blijft
hetzelfde. Hun lot staat vast. Een reiziger is een episch verhaal over de mensheid. Het verhaal van ons allen, dat zich uitstrekt over
twee millennia. Fantasierijk, uniek en hartverscheurend, dit is John Boyne op zijn best. Wat het hart verwoest in de pers ‘Met zijn
soepele stijl loodst Boyne je moeiteloos door dit vaak geestige boek. Een goede stap in zijn schrijverschap.’ **** AD ‘Boyne kan
onmiskenbaar schrijven. Hij slaagt erin de lezer te laten geloven in een weergaloos verhaal.’ Reformatorisch Dagblad ‘Een roman
met humor.’ De Limburger ‘IJzersterk epos. Een woedende aanklacht tegen hypocrisie en homofobie die dankzij Boynes hilarische
personages én dialogen oergeestig uitpakt.’ VPRO Gids
Screw It, Let's Do it Richard Branson 2006 Richard Branson is an iconic businessman and inScrew It, Let's Do It, he shares the
secrets of his success and the invaluable lessons he has learned over the course of his remarkable career. As the world struggles
with the twin problems of global recession and climate change, Richard explains why it is up to big companies like Virgin to lead the
way in finding a more holistic and environmentally friendly approach to business. He also looks to the future and shares his plans
for taking his business and his ideas to the next level. Richard reveals the new and exciting areas into which Virgin is currently
moving, including biofuels and space travel, and brings together all the important lessons, good advice and inspirational adages
that have helped him along the road to success. This is a fantastic motivational book that will help every reader achieve their own
dreams.
SUMMARY - Screw Business As Usual: Turning Capitalism Into A Force For Good By Richard Branson Shortcut Edition 2021-0529 * Our summary is short, simple and pragmatic. It allows you to have the essential ideas of a big book in less than 30 minutes.
*As you read this summary, you will discover that capitalism as it has been practiced until now must rapidly evolve to make way for
a new model: social enterprises. *You will also discover that : the social and environmental problems affecting the planet require
urgent solutions; businesses are the indispensable engine of change; new corporate governance has become an absolute
necessity in a global village where everyone is connected; social capitalism must replace unbridled liberalism; the search for profit is
not incompatible with social actions. *Charismatic leader, brilliant businessman, self-taught self-made man and tireless
philanthropist, Richard Branson's career path intrigues and fascinates you? Take advantage of the experiences and advice of the
famous billionaire, Chairman and CEO of the global Virgin Group, to understand the keys to success for 21st century companies.
*Buy now the summary of this book for the modest price of a cup of coffee!
Een vrouw maakt een plan Maye Musk 2020-06-09 Maye Musk, topmodel, ondernemer en moeder van Elon Musk, overtuigt in haar
boek ‘Een vrouw maakt een plan’ dat je nooit te oud bent voor succes en schoonheid. Maye Musk, topmodel en ondernemer,
overtuigt in ‘Een vrouw maakt een plan’ dat je nooit te oud bent voor succes en schoonheid. Het succes van Maye, die de moeder
van Elon Musk is, kwam niet vanzelf. Zij begon op haar 15e al als model te werken, maar bereikte haar grote doorbraak pas toen ze
in de zestig was. Nu, op 72-jarige leeftijd, staat zij nog volop in het leven. Naast model, spreker, schrijver, en entrepreneur, is zij ook
influencer. Dit is het verhaal van een krachtige onafhankelijke vrouw die inspireert met levenslessen over familie, carrière,
gezondheid, en avontuur. Maye Musk vertelt openhartig over haar veelbewogen leven, en laat zien hoe ze armoede overwon,
geweld versloeg, en vele tegenslagen op haar pad de baas werd. Met een plan, zegt ze, is het nooit te laat voor succes. Maye
Musk (Zuid-Afrika) is sinds haar 15e model en brak internationaal door toen ze in de 60 was. Ze stond op de cover van alle
bekende modebladen en is nog volop aan het werk. Maye is entrepreneur, spreker en influencer, en de moeder van Elon Musk.
Candide of Het optimisme Voltaire 1970 Satire op het geloof, dat alles wat er gebeurt voor het welzijn van de wereld is.
Diep werk Cal Newport 2016-03-22 In ‘Diep werk’ wijst Cal Newport op de noodzaak van geconcentreerd werken om maximaal te
kunnen presteren, een vaardigheid die we langzaam zijn kwijtgeraakt. Newport gebruikte de term ‘diep werk’ voor het eerst op zijn
populaire blog. Hij raakte een zenuw: Newports artikelen over dit onderwerp werden honderdduizenden keren gelezen en
overgenomen. De meeste mensen laten zich gemakkelijk onderbreken en besteden een groot deel van de dag aan oppervlakkige
werkzaamheden. Dit boek bevat talloze inspirerende verhalen en praktische adviezen over hoe je je werk anders kunt organiseren
om diep werk een vaste plek te geven. Want alleen door iets met volle aandacht te doen, ontwikkel je je denkkracht en bereik je

meer in minder tijd.
Boomerang Michael Lewis 2012-03-08 Lewis wil de ziel blootleggen van de financiële crisis en gaat op reis. Hij spreekt met
IJslandse vissers die naïef en zonder opleiding bankier werden (en nu weer visser zijn); hij praat met de Griekse premier over de
onuitroeibare neiging om te frauderen en te sjoemelen; en hij leert in Ierland waarom de doorgaans pessimistische Ieren vanaf
2000 enthousiast huizen gingen bouwen zonder zich af te vragen wie die huizen moest gaan kopen. Terug in Amerika beschrijft hij
een hilarische en surreële fietstocht met Arnold Schwarzenegger, die in hoog tempo over zijn schouder uitlegt waarom hij de staat
Californië met zo'n grote schuld moest achterlaten. Net als Geert Mak maakt Lewis in persoonlijke verhalen de grote lijnen van de
(recente) geschiedenis zichtbaar.
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.
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