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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 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
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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.
International Labour Documentation
International Labour Office. Library

1970
By the Waters of Babylon James D.
Newsome 1979
Zoet en onstuimig Nicola Cornick
2011-11-08 De roddels zijn niet van
de lucht wanneer het testament van
David Ware uitlekt... Lady Joanna
Ware had niet verwacht dat haar man,
David, zelfs na zijn dood in staat
zou zijn haar te kwetsen. Toch is dat
zo, want in zijn testament laat hij
weten dat hij een kind heeft verwekt
bij een andere vrouw, en dat hij het
heeft achtergelaten in een klooster
op het ijzige Spitsbergen. Van Joanna
wordt verwacht dat zij het meisje
gaat halen en als haar eigen kind
opvoedt, sámen met zijn beste vriend,
Lord Grant. Met grote tegenzin gaat
Alex Grant scheep met Joanna. Hij is
ervan overtuigd dat het een barre
tocht wordt met een vrouw zó
oppervlakkig, grillig en frivool als
Joanna. Ze heeft waarschijnlijk geen
idee wat voor ontberingen haar te
wachten staan, en dat haar modieuze
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kleren volstrekt niet geschikt zijn
voor een reis naar Arctis. Tot zijn
verbazing blijkt ze echter haar
mannetje te staan, wat hem niet
onberoerd laat. Sterker nog, het
maakt hem gek om weken met haar op
zee te zitten. Eén ding neemt hij
zich voor: de lange en gevaarlijke
reis zal niet eindigen zónder dat hij
Joanna verleid heeft...
Mijn gewonde hart Martin Doerry 2003
Biografie over de Duits-joodse arts
Lilli Jahn (1900-1944), die naar een
werkkamp en later naar Auschwitz werd
gestuurd, van waaruit ze tot haar
dood correspondeerde met haar
kinderen.
Vrouw zoekt berg om tegen op te zien
Noelle Hancock 2011-08-22 Maak kennis
met de ongelooflijk grappige en
charmante Noelle Hancock, die haar
goedbetaalde baan als gossipbloger
onverwacht kwijtraakt. Op zoek naar
een nieuwe uitdaging komt ze per
toeval de quote tegen: `Doe elke dag
een ding waar je bang voor bent. ́ -

Eleanor Roosevelt Deze quote doet
Noelle beseffen dat ze van een
ambitieuze en enthousiaste vrouw is
veranderd in een timide, twijfelend
persoon. Ze besluit Eleanors advies
op te volgen door een jaar lang elke
dag iets te doen waar ze bang voor
is. Duiken met haaien, karaoken, haar
exen opzoeken, acupunctuur, de
Kilimanjaro beklimmen: haar
hilarische en soms aangrijpende
avonturen leren haar wie ze is en
waartoe ze allemaal in staat blijkt
te zijn. ‘Onverschrokken memoires van
een jonge journaliste die een jaar
lang haar angsten overwint.
Inspirerend, zinderend plezier van
begin tot eind.’ - Kirkus Review
‘Hartveroverend, inspirerend en
hilarisch. (...) Wat een geluk dat
wij lezers dit avontuur mogen
meemaken.’ - Julie Powell auteur van
Julie & Julia
School is dood: alternatieven in
opvoeding en onderwijs Everett Reimer
1973
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Praktisch perfect Katie Fforde
2020-01-21 Heerlijke feelgood voor
als je lekker eens tijd voor jezelf
hebt! Anna is binnenhuisarchitect en
heeft alles op het spel gezet door
een klein maar schattig huis te
kopen. Zo hoopt ze meteen haar
familie te bewijzen dat ze prima voor
zichzelf kan zorgen. Maar hoewel het
huis er van buiten perfect uitziet,
heerst er achter de voordeur complete
chaos: de vloer ontbreekt, ze
gebruikt een ladder als trap, en de
verlichting bestaat uit kaarslicht.
Anna begint zich al snel af te vragen
of ze zich misschien te veel op haar
hals heeft gehaald. Gelukkig krijgt
Anna behalve kopjes thee en glazen
wijn ook morele steun van haar
buurvrouw Chloe. Maar net als het
erop lijkt dat zowel de renovatie als
het leven van Anna praktisch perfect
verloopt, komt de knappe, maar
onuitstaanbare Rob Hunter op haar
pad, die meer hordes opwerpt dan ze
ooit heeft hoeven nemen… In de pers

‘Ouderwetse romantiek op zijn best.’
Elle 'Fijn om bij weg te dromen.’
Flair
Nu of nooit Harlan Coben 2013-07-01
Mickey Bolitar doet zijn best om het
hoofd boven water te houden op zijn
nieuwe school, maar dat wordt
bemoeilijkt door iets afschuwelijks:
een van zijn klasgenoten, Rachel,
wordt zomaar neergeschoten, en Mickey
en zijn vrienden blijken opeens
midden in een samenzwering te zitten.
Mickey moet slim en koelbloedig
handelen om uit te zoeken wie Rachel
heeft vermoord, en om zichzelf en
zijn vrienden te beschermen. Hij weet
alleen niet tegen wie of wat... ‘Een
fijn, mysterieus boek.’ Sevendays
‘Perfecte ya-thriller. Ik kan niet
wachten op Mickey Bolitars volgende
avontuur.’ Rick Riordan
Bevrijd mij Julie Kenner 2014-06-27
Damien Stark heeft alles: een
indrukwekkende carrière, bakken met
geld en een onweerstaanbaar
uiterlijk. Maar als hij Nikki
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Fairchild ontmoet, voelt hij zich
toch een arme man. Het probleem:
Nikki is gehecht aan haar vrijheid en
niet van plan die op te geven. Maar
Damien moet en zal haar hebben en zet
alles op alles om haar te veroveren.
Sexy, emotioneel en romantisch - dit
is het verhaal van een man en een
vrouw die overweldigd worden door een
bijna verblindende
aantrekkingskracht. Wat begint als
aantrekking, wordt steeds intenser.
Misschien wordt het wel zo heftig dat
het onmogelijk vol te houden is.
Zullen Damien en Nikki zich ooit echt
aan elkaar durven overgeven?
Verslavende bestseller voor fans van
stoute boeken
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 LA-leventje
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.
Hypertension C. Venkata S. Ram
2014-01-08 Hypertension has become a
major public health hazard not only
in industrialized nations, but also
in emerging economies. Early
detection combined with effective
treatment is imperative to reduce the
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risk of patients developing premature
cardiovascular disease and
accelerated atherosclerosis. A clear,
concise resource, Hypertension: A
Clinical Guide is of practical value
to primary care doctors around the
world who treat patients with
hypertension every day. The book
explores both fundamental and
practical aspects, including
epidemiology, risk, treatment, and
secondary causes. After discussing
methods of diagnosis and evaluation,
the book explores a range of
pharmacological and nonpharmacological treatment options.
Specialized chapters address topics
such as hypertensive emergencies,
hypertension in pregnancy and renal
disease, renovascular hypertension,
primary hyperaldosteronism, and
pheochromocytoma. Illustrated with
photos and tables, this volume is
essential reading for physicians,
nurses, and allied health
professionals with an interest in

hypertension whether in primary care,
in hospitals, or in training.
Waarom sommige landen rijk zijn en
andere arm Daron Acemoglu 2012-11-02
Het is een van de grote
wereldvraagstukken: waarom zijn
sommige landen rijk en andere arm?
Ligt de verklaring in culturele
verschillen, het klimaat of
geografische omstandigheden? Of is er
een andere oorzaak? Waarom is
bijvoorbeeld Botswana een van de
snelst groeiende economieën ter
wereld en blijven andere Afrikaanse
landen, zoals Zimbabwe en Congo,
ondergedompeld in geweld en armoede?
Daron Acemoglu en James Robinson
laten overtuigend zien dat het de
politieke en economische instituties
zijn die het economische succes of
falen van een land bepalen;
instituties die innovatie en
economische groei stimuleren en
welvaart en vrede garanderen. De
auteurs illustreren hun betoog met
tal van fascinerende voorbeelden. Eén
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daarvan is Korea, een in wezen
homogene staat. In Zuid-Korea legt de
overheid verantwoording af aan de
burgers en heeft de bevolking volop
economische kansen; het land is zeer
welvarend. Noord-Korea wordt
dictatoriaal geregeerd en kent al
tientallen jaren onderdrukking en
hongersnood. Op basis van vijftien
jaar veldonderzoek en historische
research hebben de auteurs een
nieuwe, overtuigende politiekeconomische theorie geformuleerd.
Waarom sommige landen rijk zijn en
andere arm laat ons met andere ogen
naar de wereld kijken en geeft een
dieper inzicht in de oorzaken van
armoede en rijkdom. Daron Acemoglu is
hoogleraar economie aan het MIT. Hij
ontving de John Bates Clark Medal.
Degenen die deze onderscheiding
krijgen, worden beschouwd als
belangrijke kanshebbers voor de
Nobelprijs. James Robinson is
politiek wetenschapper en econoom.
Hij is hoogleraar aan Harvard

University en een wereldberoemde
Latijns-Amerikaen Afrikadeskundige.
`Acemoglu en Robinson hebben een
boeiend en zeer lezenswaardig boek
geschreven.' Niall Ferguson `In Why
Nations Fail staan zo veel goede
dingen, dat ik onmogelijk alles kan
opnoemen.' Charles C. Mann `Acemoglu
en Robinson hebben een belangrijk
boek geschreven, dat het verdient te
worden gelezen door politici en
economen waar ook ter wereld.' Het
Financieele Dagblad `Waarschijnlijk
leest u net als ik dit boek in één
keer uit en neemt u het daarna nog
vaak ter hand.' Jared Diamond, auteur
van Zwaarden, paarden & ziektekiemen
Bridget Jones: mad about the boy
Helen Fielding 2013-10-10 Bridget
Jones: Mad About the Boy is de
langverwachte nieuwe roman van Helen
Fielding. Toen Het dagboek van
Bridget Jones verscheen, over het
leven van een dolende dertiger in
Londen, maakten miljoenen lezers over
de hele wereld kennis met een van de
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meest geliefde personages in de
moderne literatuur. Bridget is een
nieuwe fase in haar leven ingegaan,
waarin ze probeert haar sexappeal te
behouden terwijl de jaren
voorbijvliegen. Het lukt haar nog
steeds niet altijd om alcohol en
calorieën te weerstaan, en ze krijgt
te maken met compleet nieuwe
fenomenen als s nachts dronken smsen
en de skinny jeans. Maar ook het
gebrek aan volgers op Twitter houdt
haar wakker, en haar televisie,
waarvoor ze alleen al negentig
knoppen en drie afstandsbedieningen
nodig heeft om er leven in te
krijgen. Wederom komt Bridget voor
veel nieuwe uitdagingen te staan. Zal
ze zich ook nu weer weten te redden?
Bridget Jones: Mad About the Boy is
de hilarische en tegelijk ontroerende
terugkeer van de favoriete vrouw van
onze tijd. Helen Fielding woont en
werkt in Londen. Haar romans Het
dagboek van Bridget Jones en Bridget
Jones: het nieuwe dagboek verschenen

in veertig landen en er werden
miljoenen exemplaren van verkocht.
Ook de verfilmingen van de boeken,
met in de hoofdrollen Renée
Zellweger, Hugh Grant en Colin Firth,
waren wereldwijd een doorslaand
succes. Bridget Jones: Mad About the
Boy is het nieuwe dagboek.
De laatste rituelen Hannah Kent
2013-09-05 Noord-IJsland, 1829. Agnes
Magnúsdóttir wordt schuldig bevonden
aan de moord op twee mannen. Ze wordt
in afwachting van haar executie
ondergebracht op de boerderij van Jón
Jónsson en zijn gezin. De familie is
geschokt dat zij een moordenaar in
hun midden moet dulden en vermijdt
elk contact. De enige die met haar
praat is Tóti, een jonge priester die
aangewezen is om Agnes te bekeren
voor haar dood. Naarmate het jaar
vordert en het harde leven hen dwingt
samen te werken, went de familie
langzaam aan haar aanwezigheid, en op
een koude winternacht begint Agnes
fluisterend haar verhaal. De laatste
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rituelen is gebaseerd op een ware
gebeurtenis. Hannah Kent beschrijft
in kristalhelder proza het harde
leven in IJsland, waarbij een
hoofdrol is weggelegd voor het
overweldigende landschap.
Dictionary Catalog of the National
Agricultural Library National
Agricultural Library (U.S.) 1967
Dictionary Catalog of the University
Library, 1919-1962 University of
California, Los Angeles. Library 1963
International Labour Documentation
1965
Scheikunde voor Dummies John T. Moore
2005 Dit boek behandelt de theorie en
pikt en passant ook nog kernenergie
mee en een hoop natuurkunde.
Logica voor informatica Johan van
Benthem 2003
Sluipschutter Lee Child 2016-01-15 In
deze dertiende Jack Reacher-thriller
van Lee Child komt Reacher iemand in
de metro tegen die zich verdacht veel

gedraagt als een zelfmoordterrorist.
Kan hij een aanslag voorkomen? In
Sluipschutter, de dertiende Jack
Reacher-thriller van bestsellerauteur
Lee Child, zit Reacher ’s nachts in
de metro in New York. Hij bekijkt
zijn medereizigers. Vier zijn in
orde. Maar de vijfde, een vrouw,
vertoont alle kenmerken van een
zelfmoordterrorist. Kan Reacher een
aanslag voorkomen en mensenlevens
redden? Of legt hijzelf ook het
loodje? Een waanzinnige wedloop door
Manhattan volgt, door een duister
doolhof vol geweld. Lee Child is
winnaar van de prestigieuze Diamond
Dagger Award 2013. In 2017 werd hij
gekroond tot ThrillerMaster door de
International Thriller Writers. Zijn
Jack Reacher-serie, gepubliceerd in
47 talen, is met ruim honderd miljoen
verkochte exemplaren volgens Forbes
Magazine het sterkste boekenmerk ter
wereld. ‘Een directe, filmische
schrijfstijl.’ Algemeen Dagblad
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