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Motivatie en persoonlijkheid Abraham Harold Maslow 1981 Standaardwerk waarin de Amerikaanse psycholoog, aanhanger van de zogenaamde humanistische
The Palgrave Companion to LSE Economics Robert A. Cord 2019-01-18 The London School of Economics (LSE) has been and continues to be one of the most important

psychologie, zijn theorie ontwikkelt van de fundamentele behoeften, die ten grondslag ligt aan zijn ideeën over de mens op weg naar zelfverwerkelijking.

global centres for economics. With six chapters on themes in LSE economics and 29 chapters on the lives and work of LSE economists, this volume shows how

Rich Cohen 2017-04-27 Rich Cohen ging in de jaren negentig als jonge verslaggever voor muziekblad Rolling Stone mee op

economics became established at the School, how it produced some of the world’s best-known economists, including Lionel Robbins and Bill Phillips, plus Nobel Prize

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

winners, such as Friedrich Hayek, John Hicks and Christopher Pissarides, and how it remains a global force for the very best in teaching and research in economics.

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

With original contributions from a stellar cast, this volume provides economists – especially those interested in macroeconomics and the history of economic thought –

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

with the first in-depth analysis of LSE economics.

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

Galicische wetten Philippe Sands 2018-03-08 De fenomenale voorganger van De rattenlijn over de oorsprong van genocide en misdaden tegen de menselijkheid 'Een

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

monumentale prestatie […] een ingrijpend persoonlijk verslag over de oorsprong van misdaden tegen de menselijkheid en genocide, verteld met liefde, woede en

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

precisie.' John le Carré Als mensenrechtenadvocaat Philippe Sands wordt uitgenodigd om een college te geven in de West-Oekraïense stad Lviv, ontdekt hij een reeks

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

buitengewone historische toevalligheden. Dit is het begin van een speurtocht die hem de halve wereld over zal voeren op zoek naar de oorsprong van het

Tough Jews en Sweet and Low. Ook schreef hij het script voor de HBO-serie Vinyl. Cohen ontving meerdere prijzen voor zijn werk.

internationaal recht en zijn eigen geheime familiegeschiedenis, beginnend en eindigend met de laatste dag van de Neurenbergprocessen. Drie mannen vormden de

Eens Christens reize naar de eeuwigheid John Bunyan 1863

leidraad voor Sands' zoektocht: mensenrechtenadvocaten Raphael Lemkin en Hersch Lauterpacht, de grondleggers van de begrippen 'genocide' en 'misdaden tegen de

De Boeken van de Nar / 2 De gouden Nar / druk 1 R. Hobb 2002-09-20 Na de dood van zijn wolf probeert FitzChivalric in zijn rol als Tom Dassenkop, bediende van

menselijkheid', en Hans Frank, Hitlers advocaat en leider van de nazibezetting in Polen. Het resultaat is een indrukwekkend boek dat laat zien hoe de wereld na de

Heer Gouden, opnieuw te leren leven in de hofhouding.

Tweede Wereldoorlog op juridisch gebied worstelde met iets overweldigends als massamoord. 'Al met al een onontwarbaar mengsel van grote en kleine geschiedenis,

E-business en e-commerce Dave Chaffey 2011

een magistraal voorbeeld van naspeurwerk, van minimalistische details die door grote vasthoudendheid een totaalbeeld opleveren van een ontluisterend noodlot … dat

Business Statistics Dr J K Thukral 2009-09-01 An Authentic And Comprehensive Text Book On Business Statistics Covering The Entire Syllabus Of B.Com. (Hons.), 1St

je als lezer dagenlang in zijn ban houdt.' Cees Nooteboom, De Groene Amsterdammer 'Voor wie wil weten welke rol het Haagse Internationale Strafhof vervult, is

Year (Paper Iv), Delhi University *Written In A Lucid Style And Simple Language With A View To Present A Qualitative Understanding Of The Subject.

Sands’ boek niet te versmaden.' Trouw Over De rattenlijn: 'Het resultaat is een rijkgeschakeerd verhaal met personages die volop tot de verbeelding spreken.' •••••

*Comprehensive Step-By-Tep Explanations For Easier Understanding Of All The Topics. *Each Chapter Starts With Chapter Objectives. *Numberous Solved Examples

NRC Handelsblad

In Each Chapter. *Much Attention Paid To The Selection Of Illustrations And Exercises Throughout The Book. *Answers To All The Problems In A Exercise Given

India Today 1997

Immediately After The Exercise. *A Large Number Of Exercises Given At Appropriate Places In Each Chapter. *Incorporates Almost All Questions Sets At Delhi

Het doel Eliyahu M. Goldratt 2012-10-16 Al dertig jaar een internationale managementbestseller! Het doel heeft het managementdenken in de westerse wereld

University Examination As Well As The Professional Courses With Complete Solutions At Appropriate Places Throughout The Book.

veranderd. Goldratt werd door het tijdschrift Fortune uitgeroepen tot ‘goeroe van de industrie’. Door Business Week uitgeroepen tot ‘genie’. In een spannend

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

detectiveverhaal vecht Alex Rogo voor het behoud van zijn bedrijf. Met hulp van een oud studievriend slaagt hij erin om conventionele denkwijzen aan de kant te

verantwoordelijk voor drie onlangs geacquireerde bedrijven. Hij ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. Dan komt de raad van bestuur met een beleidswijziging.

schuiven. Op deze manier handelt hij op een originele manier. Elk proces blijkt beperkingen te hebben die echte groei en ontwikkeling belemmeren. Het verhaal

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,

verklaart de basisprincipes van de beperkingentheorie. Dit is de Theory of Constraints, ontwikkeld door Eliyahu Goldratt. Al meer dan zes miljoen exemplaren

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

wereldwijd verkocht! Eliyahy Goldratt is bij miljoenen lezers een begrip als wetenschapper, leermeester en managementgoeroe. Over de hele wereld passen

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

economen en managers zijn gedachtegoed toe in hun eigen organisaties.

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

Over het humanisme Martin Heidegger 2005 Uiteenzetting van de Duitse filosoof (1889-1976) over de relatie tussen zijn ontologie in "Sein und Zeit" en een mogelijke

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

ethiek.

vooraanstaande managementfilosofen en wordt internationaal erkend als baanbreker in de ontwikkeling van nieuwe managementconcepten en -systemen.
Faculty Personnel American Assembly of Collegiate Schools of Business 1976

De zon en de maan en de Rolling Stones

Het is geen toeval
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