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As recognized, adventure as with ease as experience virtually lesson, amusement,
as skillfully as deal can be gotten by just checking out a books Edge 500 Manual
Treadmill Reviews afterward it is not directly done, you could tolerate even more
on the order of this life, approximately the world.
We manage to pay for you this proper as well as easy quirk to get those all. We
manage to pay for Edge 500 Manual Treadmill Reviews and numerous book
collections from fictions to scientific research in any way. in the midst of them is
this Edge 500 Manual Treadmill Reviews that can be your partner.

De wording van Steve Jobs Brent Schlender 2015-05-23 In De wording van Steve
Jobs wordt afgerekend met het stereotype, eendimensionale beeld van Jobs als

opvliegende, zelfzuchtige leider. Diepgravend, gedetailleerd en zich baserend op
solide feiten, tonen de auteurs hoe de onbezonnen ondernemer die wordt
verstoten uit het bedrijf dat hij zelf oprichtte, uitgroeit tot een visionair leider.
Schlender en Tetzelli vertellen het werkelijke verhaal over Jobs: hoe hij worstelde
met zijn tekortkomingen en leerde om zijn sterke eigenschappen maximaal in te
zetten. Hun rijke beschrijvingen worden ondersteund door exclusieve verhalen van
Jobs’ naasten die voor het eerst meewerken aan een biografie, waardoor een
gelaagd, authentiek en compleet portret ontstaat. Ze spraken met Jobs
echtgenote, vrienden, collega’s en concurrenten. En zo wordt duidelijk dat Jobs’
ongeëvenaarde succes op veel meer pijlers rustte dan ‘slechts’ de juiste producten
kiezen – zoals iMac, iPod, iPhone, iPad. Juist in zijn latere leven werd hij
geduldiger, ontwikkelde hij een zeer hechte band met zijn team die gecombineerd
met zijn fameuze, niet aflatende passie, Apple tot een van de meest succesvolle
bedrijven ooit maakte. ‘Beste portret ooit. Voor het eerst geheel volledig.’ – Eddy
Cue, Hoofd Software Apple ‘Steve Jobs zoals u hem niet kent. Deze biografie
toont ook de “zachte kant” van de Apple-oprichter.’ – De Morgen ‘Bevat meer
details over de computerindustrie dan Isaacsons biografie.’ – NRC Handelsblad
Brave New Work Aaron Dignan 2019-08-31 In ‘Brave New Work’ doet Aaron
Dignan uit de doeken hoe je je organisatie opnieuw kunt uitvinden. Ondanks alle

technologische vooruitgang blijkt er fundamenteel weinig veranderd te zijn op ons
werk: gebrek aan vertrouwen, trage besluitvorming, een overmaat aan zinloze
vergaderingen en mailwisselingen, en moeizame budgetdiscussies. Aaron Dignan
laat zien dat er bij veel bedrijven een grondige transformatie van het operating
system nodig is: de principes en werkvormen die de bedrijfscultuur bepalen. Want
je repareert een team, afdeling of organisatie nu eenmaal niet door quick fixes en
wat gerommel in de marge. ‘Brave New Work’ leert je op een andere manier naar
je organisatie te kijken en laat zien hoe je de werkprincipes van Dignan ook binnen
jouw bedrijf kunt toepassen. Met als resultaat werknemers die met meer plezier en
energie en ongehinderd door frustraties hun werk uitvoeren en zo veel meer
waarde toevoegen.
De verhalen van jouw leven en anderen Ted Chiang 2016-11-10 Wat zou er
gebeuren als we uit zouden vinden dat alle wetmatigheden uit de wiskunde
eigenlijk willekeurig en inconsistent waren? Wat als we kennis zouden maken met
een taal van buitenaardse wezens die onze perceptie van tijd voor altijd zou
veranderen? Wat zou er gebeuren als we een toren van Babel zouden bouwen die
echt tot in de hemel reikt? Dit soort vragen stelt Ted Chiang in zijn verhalen, die je
nog lang aan het denken zetten. Ted Chiang schrijft één verhaal per twee jaar. Zijn
manier van schrijven combineert precisie en wetenschappelijke belangstelling met

een enorm verteltalent. Zijn verhalen wonnen veel belangrijke prijzen zoals Hugo
awards en Nebula awards. Zijn verhaal ‘Het verhaal van jouw leven’ is verfilmd als
Arrival met in de hoofdrollen Amy Adams en Forest Whitaker.
Ego is de vijand Ryan Holiday 2017-06-13 Het heeft de carrières van jonge,
veelbelovende genieën doen stranden. Het heeft fortuinen in rook doen opgaan en
bedrijven aan de rand van de afgrond gebracht. Het heeft tegenslag ondraaglijk
gemaakt en leren van fouten in schaamte veranderd. Zijn naam? Ego, onze
innerlijke tegenstander. In een tijd waarin social media, reality-tv en andere
vormen van schaamteloze zelfpromotie worden verheerlijkt, moet de strijd tegen
ego op vele fronten worden gestreden. Maar gewapend met de lessen uit dit boek
zul je, zoals Holiday schrijft, ‘minder bezig zijn met het vertellen van verhalen over
hoe bijzonder jij bent en daardoor vrijer zijn om jouw wereldveranderende doelen
te bereiken.’
Steve Jobs de biografie Walter Isaacson 2013-06-12 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. De enige geautoriseerde en volledige
biografie van Steve Jobs Walter Isaacson heeft de afgelopen drie jaar exclusieve

en unieke gesprekken voerde met Jobs, zijn familie en vrienden. Isaacson kreeg
zo een beeld van de mens Steve Jobs. Maar Isaacson heeft ook gesproken met
collega's bij Apple en met zijn concurrenten, om een beeld van de zakenman te
krijgen. Wie is de man die de wereld aan zijn voeten kreeg met Apple? Walter
Isaacson is de voorzitter van het Aspen Institute. In het verleden was hij onder
meer hoofdredacteur van Time Magazine en CEO van CNN. Hij schreef eerder
gezaghebbende biografieën van Benjamin Franklin, Henry Kissinger en Albert
Einstein.
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.
De zeven echtgenoten van Evelyn Hugo Taylor Jenkins Reid 2020-09-17 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
Cumulated Index Medicus

1994
Wat zou Google doen ? / druk 3 Jeff Jarvis 2009-08 Beschrijving van de gevolgen
van internet voor de bedrijfsvoering van ondernemingen, met als voorbeeld het
Amerikaanse internetbedrijf Google.
Uitblinkers Malcolm Gladwell 2010-05-26 Uitblinkers is een stimulerende en
verbazende zoektocht naar de herkomst van succes. Vanuit het niets bestaat niet
Wat is er zo bijzonder aan een uitzonderlijke prestatie? Dat lijkt een vreemde
vraag, maar met vreemde vragen is Malcolm Gladwell op zijn best. Uitblinkers is
een stimulerende en verbazende zoektocht naar de herkomst van succes. En die
ligt niet, zoals meestal wordt gedacht, in een bijzonder brein of een verbluffend
talent. Uitblinkers hebben iets bijzonders, maar dat zit hem vooral in wat ze
meegemaakt hebben: hun cultuur, familie, en alle eigenaardigheden waarmee ze
in aanraking zijn geweest. De geheimen van de softwaremiljardair, de briljante
voetballer, de geniale wiskundige en The Beatles zijn níet onbegrijpelijk. In
Uitblinkers laat Malcolm Gladwell zien waarom sommige mensen succes hebben,
en anderen niet. Zijn beste en bruikbaarste boek: spannende wetenschap, zelfhulp
en amusement in één! entertainment weekly Malcolm Gladwell is hij vaste
medewerker bij The New Yorker. Daarvoor was hij wetenschapsjournalist bij de
Washington Post. Van Het beslissende moment zijn wereldwijd meer dan twee

miljoen exemplaren verkocht en Intuïtie stond twee jaar onafgebroken op de New
York Times bestsellerlijst. Gladwell won de National Magazine Award en was in
2005 volgens Time een van de honderd invloedrijkste mensen.
Best Life 2006-06 Best Life magazine empowers men to continually improve their
physical, emotional and financial well-being to better enjoy the most rewarding
years of their life.
Stil Susan Cain 2012-03-29 Minstens een derde van de mensen die we kennen is
introvert. Dat zijn diegenen die de voorkeur geven aan luisteren boven praten; die
nieuwe dingen uitvinden en creëren maar liever niet hun eigen ideeën pitchen.
Introverte mensen hebben het moeilijk in een concurrentiemaatschappij waarin
extraversie als de norm beschouwd wordt. Stil behelst een vurig pleidooi vóór
introversie, gebaseerd op grondig onderzoek en uit het leven gegrepen verhalen
van echte mensen onder wie de auteur zelf. Susan Cain laat zien hoe introverten
in onze maatschappij stelselmatig onderschat worden en toont haarscherp de
voordelen aan van stil zijn in een wereld vol lawaai.
Het uitdrukken der gemoedsaandoeningen bij den mensch en de dieren Charles
Darwin 1873
Het verhaal van het menselijk lichaam Daniel Lieberman 2014-06-25 Daniel
Lieberman onderzoekt de grote transformaties die ons lichaam gedurende

miljoenen jaren onderging: het ontstaan van de tweevoeter, de overgang naar een
voedselpatroon dat uit meer dan fruit bestond, de ontwikkeling van ons
uitzonderlijk grote brein en ons atletische vermogen. Ons hoofd, onze ledematen,
onze stofwisseling, geen deel van het lichaam blijft onbesproken. Continue
adaptaties brachten ons veel voordeel, maar creëerden een omgeving waartegen
ons lichaam niet bestand is, met als resultaat vermijdbare ziektes zoals obesitas
en diabetes type 2. Lieberman noemt dit `dysevolutie : we leven steeds langer,
maar zijn vaker chronisch ziek. Met Darwin als leidraad propageert hij een
gezondere leefomgeving, voor ons eigen bestwil.
De vier inzichten Miguel Ruiz 2016-02-17 De vier inzichten van Don Miguel Ruiz is
wereldwijd een van de meest geliefde spirituele boeken. En niet voor niets! De
kracht zit hem in de eenvoud: Wees onberispelijk in je woorden, Vat niets
persoonlijk op, Ga niet uit van veronderstellingen, Doe altijd je best. Zo luidt het
Tolteekse recept om een gelukkig en vrij mens te worden. Deze verrassend
eenvoudige, maar doeltreffende leefregels, gebaseerd op de oude Tolteekse
wijsheid geeft Don Miguel Ruiz, de auteur van dit boek en zelf van Tolteekse
afkomst. Als we deze vier inzichten consequent en radicaal toepassen in ons
dagelijks leven, gaan we alles door een heel andere bril bekijken. We zien in dat
wijzelf de enigen zijn die ons eigen geluk en welzijn kunnen creëren. Nu leggen we

de verantwoordelijkheid daarvoor vaak nog graag bij anderen. Liefde is daarbij een
overkoepelende energie, een allesdoordringende kracht die het leven kan
veranderen van een hel in een hemel. De manier waarop Ruiz ons dit laat zien ligt
zo voor de hand dat je je afvraagt hoe het mogelijk is dat we met zoiets
eenvoudigs niet allang een begin hebben gemaakt...
Opgeruimd! Marie Kondo 2015-02-12 Voor altijd een schoon en rommelvrij huis:
ervaar hoe opruimen je leven voorgoed kan veranderen! De Japanse Marie Kondo
runt een gerenommeerd adviesbureau dat mensen leert hoe ze hun rommelige
huizen kunnen transformeren in ruimtes vol rust en inspiratie. De sleutel tot
succesvol opruimen is om alleen de zaken te bewaren waar je echt van houdt, en
de rest weg te doen. Met een wachtlijst van drie maanden is haar KonMarimethode voor opruimen, keuzes maken en organiseren een internationaal
fenomeen. Ze helpt je in Opgeruimd! op inspirerende wijze stap voor stap om je
huis en je leven op orde te krijgen.
De leeftijd der wonderen / druk 1 Marianne Williamson 2010-01 Pleidooi voor
spirituele groei om het leven als mens van middelbare leeftijd te aanvaarden en
ten volle te gaan leven.
Hyperbool en nog wat Allie Brosh 2014-09-02 Elke keer als Allie Brosh iets nieuws
plaatst op haar immens populaire blog staat het internet op z'n kop. Even

ontroerend als absurd, Allie Brosh heeft een unieke toon en het vermogen om
complexe emoties te vangen in bedrieglijk eenvoudige illustraties. Allie Brosh is
zonder twijfel dé belangrijke Amerikaanse humorist van dit moment, met de nodige
diepgang die net de juiste snaar raakt. Haar bestseller uit de VS is nu verkrijgbaar
in het Nederlands, en belooft hier net zo'n hit te worden als in haar thuisland. 'Stel
je voor dat David Sedaris kon tekenen... Betoverend' - People Magazine
De niet verhoorde gebeden van Jacob de Zoet David Mitchell 2018-10-11
‘Superieur!’ de Volkskrant Jacob de Zoet vertrekt eind 1799 als boekhouder naar
Deshima, zijn enige mogelijkheid om geld te verdienen zodat hij met Anna kan
trouwen. Dit eilandje voor de kust van Japan, het enige verbindingspunt tussen
Japan en de wereld, wordt door de Nederlanders beheerd. Omdat Jacob corruptie
van de VOC moet aantonen is hij meteen een niet welkome buitenstaander. Maar
dan valt hij als een blok voor de Japanse vroedvrouw Orito. Bedrog en vertrouwen,
liefde en lust, schuld en geloof, koelbloedige moord en wonderlijke onsterfelijkheid
spelen allemaal een rol in deze fantastische roman. De pers over De niet
verhoorde gebeden van Jacob de Zoet: ‘Knap en doorleefd, en dat is niet een
alledaagse combinatie. Een bewonderingswaardig boek.’ Trouw ‘Betoverend
historisch canvas.’ De Standaard ‘Eindelijk inzicht in dit curieuze stuk vaderlandse

geschiedenis.’ NRC Handelsblad
Overlevingslied Paul Tremblay 2020-10-27 In de huiveringwekkende thriller
Overlevingslied toont Paul Tremblay, de favoriete schrijver van Stephen King, zijn
meesterlijke vertelkunst. Overlevingslied is een griezelig horrorverhaal van Paul
Tremblay, een van de favoriete schrijvers van Stephen King en winnaar van de
Bram Stoker award voor Superior Fiction in 2018. Massachusetts wordt geteisterd
door een verraderlijk virus met de symptomen van hondsdolheid en dat wordt
verspreid door speeksel. Maar in tegenstelling tot hondsdolheid, heeft deze
ongekende ziekte een angstaanjagend korte incubatietijd van een uur. Besmette
patiënten worden knettergek en ervaren een drang om zoveel mogelijk andere
mensen te bijten en infecteren, vooraleer hen een onvermijdelijke dood wacht. De
ziekenhuis zijn overvol, de hysterie is uitgebroken, mensen leven in quarantaine
en een avondklok is ingesteld. En toch lijken de noodprotocollen van de regering
te haperen. Dokter Ramola "Rams" Sherman, een zachtaardige kinderarts krijgt
een hysterische oproep van haar hoogzwangere vriendin, Nathalie. Nathalie’s man
is vermoord, nadat hij venijnig aangevallen werd door een besmette buur. In een
poging haar man te redden, werd ook Nathalie gebeten. Zullen Nathalie en Rams
de huiveringwekkende, en soms dodelijke uitdagingen op hun pad overwinnen en
zullen ze het leven van Nathalie en haar ongeboren kind kunnen redden? “Paul

Tremblay scared the living hell out of me, and I'm pretty hard to scare.” Stephen
King
Body een lijfboek Timothy Ferriss 2011-10-20 Moet je je gewoon neerleggen bij `zware botten en `zwembandjes ? Timothy Ferriss onderzocht met behulp van
medici en wetenschappers of erfelijkheid je inderdaad een lichaam kan opleggen
waar je niet gelukkig mee bent. Ferriss uitgebalanceerde dieet- en
trainingsprogramma is het verrassende antwoord op vijftien jaar onderzoek naar
de vraag: hoe hou je je genen voor de gek en krijg je het perfecte figuur en de
beste seks? En hoe krijg je met de kleinste aanpassingen (en zo min mogelijk
moeite) de meeste energie en de beste resultaten?Body, een lijfboek geeft alle
antwoorden, voor mannen én vrouwen. Van de sportschool tot de slaapkamer:
vergeet wat hip en `happening is en doe wat echt werkt!
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.
Gelukkig ben ik niet de enige Brené Brown 2014-04-30 De zoektocht naar
perfectie is vermoeiend en meedogenloos. We worden constant opgejaagd door
sociale verwachtingen die ons leren dat imperfect zijn synoniem is aan niet goed
genoeg zijn. Overal wordt ons verteld wie, wat en hoe we moeten zijn. Hierdoor
laten we niet zien waar we mee worstelen en beschermen we onszelf tegen
schaamte, oordelen, kritiek en verwijten door te doen alsof we het allemaal perfect
voor elkaar hebben. Op basis van haar jarenlange onderzoek en honderden
interviews komt Brené Brown in Gelukkig ben ik niet de enige met een belangrijke

waarheid: we zijn juist met elkaar verbonden door onze onvolmaaktheden.
Kwetsbaarheid is geen zwakte, maar een reminder om ons hart en verstand open
te houden voor de realiteit dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten.
#Girlboss Sophia Amoruso 2015-10-01 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
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!
Drive Daniel Pink 2010-10-11 Vergeet alles wat je weet over hoe je mensen moet
motiveren, het zit anders in elkaar dan je dacht. Het geheim van goed presteren,
plezier en zin in je leven en werk is de intrinsieke motivatie. Dat is je diepe wens
om je eigen leven te bepalen, nieuwe dingen te leren en te creeren en bij te
dragen aan zinvolle zaken. Daniel Pink toont aan dat de geaccepteerde wijsheid
over mensen motiveren niet strookt met hoe wij thuis en op het werk elke dag te
werk gaan. De oude manier van belonen en straffen werkt voor de meeste taken
niet meer. Kijk maar naar de bonuscultuur bij bedrijven: een slecht middel voor een
goed doel. Het gevolg van verkeerde beloning is dat we slechte kwaliteit leveren
en uiteindelijk minder betrokken raken bij wat we doen. 'Een van de goeroes van
morgen' Management Team Over Een compleet nieuw brein: Dit boek is een
wonder. Volstrekt origineel en diepgravend Tom Peters, auteur van Excellente
ondernemingen Dit is een van die zeldzame boeken die een omslagpunt
markeren, een boek dat je wilt lezen voordat iemand anders het leest Seth Godin,
auteur van Purple Cow Daniel Pink schrijft over technologie en het zakenleven in
onder meer The New York Times, Fast Company en Wired. Hij schreef ook de

succesvolle boeken Een compleet nieuw brein en De avonturen van Johnny
Bunko: de eerste carrieregids in stripvorm. Daniel Pink is een prachtige combinatie
van Seth Godin en Malcolm Gladwell
De culturele revolutie Frank Dikötter 2016-05-25 In 1966 lanceerde de ouder
wordende Mao een ambitieus programma om zijn nalatenschap veilig te stellen.
Hij liet de Rode Gardisten los op zijn vijanden en alles wat herinnerde aan de oude
cultuur. Al snel bevochten gewapende rivaliserende partijen elkaar op straat, in
naam van revolutionaire puurheid. De Culturele Revolutie was begonnen. Het
leger ging zich ermee bemoeien en het land veranderde in een politiestaat met
bloedige zuiveringsacties die een op de vijftig mensen het leven kostten. Maar ook
het leger moest uiteindelijk het onderspit delve tijdens de Culturele Revolutie.
Inwoners van steden en dorpen zagen een kans om onder de planeconomie uit te
komen en de vrije markt weer tot leven te wekken. In het hele land gingen
miljoenen en miljoenen dorpsbewoners terug naar de traditionele manier van leven
en werken, er ontstonden zwarte markten, het land werd teruggegeven aan
families en er werden illegale fabrieken geopend. Zelfs voordat Mao overleed in
1976 hadden grote delen van het platteland al afscheid genomen van de
planeconomie. Nieuw bewijsmateriaal uit de archieven maakt duidelijk dat het
deze burgers waren die het maoïsme met hun stille revolutie ten grave hebben

gedragen. De Culturele Revolutie, een volksgeschiedenis, 1962-1976, is het derde
boek in Dikötters ‘Volks’-trilogie over China in de tijd van Mao. Het eerste boek is
De tragiek van de bevrijding, de geschiedenis van de Chinese Revolutie, 19451957, het tweede boek is Mao’s massamoord, De geschiedenis van China’s
grootste drama, 1958-1962. De drie boeken geven elk een nauwkeurig en
indringend beeld van een deel van het Mao-tijdperk en zijn uitstekend los van
elkaar te lezen. De boeken zijn in China verboden. Frank Dikötter werd in 1961 in
Nederland geboren en groeide op in Zwitserland. Sinds 2006 is hij hoogleraar
Humanistiek aan de Universiteit van Hongkong, voor die tijd was hij hoogleraar
Moderne Chinese geschiedenis aan de Universiteit van Londen. In 2011 won hij
de Samuel Johnson Prize for Non-Fiction.
Popular Science 2005-09 Popular Science gives our readers the information and
tools to improve their technology and their world. The core belief that Popular
Science and our readers share: The future is going to be better, and science and
technology are the driving forces that will help make it better.
Emotionele intelligentie (Olympus) Daniel Goleman 2011-10-18 Een hoog IQ biedt
geen garantie op een gelukkig leven; minstens even belangrijk is het EQ, het
‘emotiequotiënt’. In 'Emotionele intelligentie' laat Daniel Goleman ons
kennismaken met het voelende deel van ons brein, dat zorgt voor zelfbeheersing,

zelfkennis, geestdrift en het vermogen eigen emoties te herkennen en onszelf te
motiveren. Emotionele vaardigheden blijken niet alleen belangrijker te zijn dan
rationele, ze zijn ook van doorslaggevend belang voor succes in relaties en werk
en voor ons lichamelijk welbevinden. 'Emotionele intelligentie' werd in veertig talen
vertaald; wereldwijd zijn er vijf miljoen exemplaren van verkocht.
Lean in Sheryl Sandberg 2013-03-12 Website van de Lean in-community Volg
Lean in op Facebook Volg Lean in op Twitter
The Independent Leonard Bacon 1896
Onverwacht inzicht Jill Bolte Taylor 2021-12-07 In 'Onverwacht inzicht' schrijft Jill
Bolte Taylor over haar inspirerende tocht uit de afgrond van een beschadigd brein;
het biedt een unieke blik op het menselijk brein en zijn herstellend vermogen. In
1996 kreeg Jill Bolte Taylor een ernstige hersenbloeding. Ze kon niet meer lopen,
praten, lezen, schrijven of zich nog iets van haar leven vóór dit moment
herinneren. Als hersenwetenschapper kreeg ze de unieke kans om te observeren
hoe haar brein op deze beschadiging reageerde: hoe gevoelens van euforie en
vrede zich afwisselden met professionele belangstelling en het rationele besef dat
ze hulp moest zoeken voordat het te laat zou zijn. Haar herstel zou acht jaar
duren. In Onverwacht inzicht schrijft Taylor over het inzicht dat ze verkreeg dankzij
haar ongewone en inspirerende tocht uit de afgrond van een beschadigd brein.

Haar verslag biedt een unieke blik op het menselijk brein en zijn herstellend
vermogen.
21 lessen voor de 21ste eeuw Yuval Noah Harari 2018-08-24 In Sapiens boog
Yuval Noah Harari zich over het verleden, in Homo Deus over de toekomst; nu laat
hij zijn licht schijnen over het heden. Wat zijn de uitdagingen van onze tijd? Hoe
beschermen we onszelf tegen een nucleaire oorlog, ecologische rampen en
technologische bedreigingen? Wat is de oorzaak van de opkomst van populisten
als Donald Trump? Hoe weren we ons tegen fake news? Moeten we ons
voorbereiden op een nieuwe wereldoorlog? Wat moeten we denken van het
opkomend nationalisme? Vragen de mondiale problemen die op ons afkomen om
andere politieke systemen? Is het een goed idee dat we onze data overdragen aan
enkele grote commerciële spelers, of wordt het tijd om het eigendom van data te
reguleren? En wat wordt de grote nieuwe wereldmacht, Amerika, Europa of
China? In dit boek beantwoordt Yuval Noah Harari de 21 meest urgente vragen
van onze tijd.
No logo Naomi Klein 2014-10-01 De bestseller No Logo is uitgegroeid tot de bijbel
van antiglobalisten en auteur Naomi Klein wordt gezien als het intellectuele
boegbeeld van de beweging die zich verzet tegen de dominantie van het
neoliberalisme. Terwijl we worden geconfronteerd met een volgende economische

crisis, blijft haar analyse van onze kapitalistische bedrijfs- en merkenwereld
accuraat en krachtig. No Logo is een met talloze feiten onderbouwde kritiek op
neoliberalisme, globalisering, massacultuur en uitbuiting. Maar het is óók een
hartstochtelijk verhaal over mensen die zich inzetten voor democratie aan de
basis, voor kleinschaligheid, cultuur en milieu, kortom, voor een samenleving
waarin de mens centraal staat.
Behandel zelf je rug / druk 10 Robin McKenzie 2012 Medische informatie en
oefeningen om zelf lage rugpijn te behandelen en te voorkomen.
Strategisch merkenmanagement Kevin Lane Keller 2010 Studieboek op hboniveau.
Sportletsels. aan het locomotorisch apparaat P. Broos, m.m.v. P. Reynders 1991
Het element Ken Robinson 2011-12-20 Het Element is het punt waar natuurlijk
talent en persoonlijke passie elkaar ontmoeten. Als mensen in hun element zijn,
zijn ze het meest zichzelf, het meest geïnspireerd en halen ze het beste uit
zichzelf. Dit boek is een lofzang op de adembenemende diversiteit van menselijke
talenten en passies en ons buitengewoon potentieel voor groei en ontwikkeling.
Op zijn eigen bevlogen manier zet Robinson de lezer aan tot denken en inspireert
hij iedereen om het Element te vinden.
Het beslissende moment Malcom Gladwell 2013-09-20 Er is meestal maar een

klein zetje nodig om de bal aan het rollen te krijgen. Wie het beslissende moment
herkent, heeft een recept voor succes in handen. Hoe wordt een onbekende
debutant een bestsellerauteur? Waarom is een televisieprogramma als
Sesamstraat zo goed om kinderen te leren lezen? Malcolm Gladwell onderzoekt
waarom grote veranderingen vaak zo plotseling beginnen. Ideeën, gedrag,
meningen en producten verspreiden zich als ziektes. Zoals één zieke een
griepepidemie kan starten, zo kan één graffitimaker de criminaliteit doen toenemen
of één tevreden klant de lege tafels in een restaurant vullen. Het beslissende
moment leest als een avonturenverhaal vol aanstekelijk enthousiasme over de
macht van nieuwe ideeën. Het is een kaart voor verandering, met een hoopvolle
boodschap: één creatieve persoon kan de wereld veranderen.
De derde chimpansee Jared Diamond 2013-02-06 Mensen zijn voor 98%
genetisch gelijk aan de gewone aap en de dwergchimpansee. Hoe is het dan te
verklaren dat wij in staat zijn beschavingen, talen, godsdiensten en
wetenschappen te ontwikkelen maar ook om dat in een oogwenk weer te
vernietigen? Diamond schreef een baanbrekend, onderhoudend en soms
schokkend boek over dat unieke schepsel en zijn evolutie: de derde chimpansee
die mens heet. Scherp geschreven, een genot om te lezen. Deze uitdagende stijl
van het boek dwingt de lezer ertoe zich grondig te bezinnen op het raadsel van de

menselijke evolutie.? New York Times Book Review Jared Diamond is hoogleraar
fysiologie in Los Angeles. Hij verricht onderzoek op het terrein van de evolutionaire
biologie en is bekend als internationale bestsellerauteur van onder andere
Zwaarden, paarden en ziektekiemen en Ondergang.
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