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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.
1937, de Spaanse burgeroorlog woedt in alle heftigheid. Angel, een jongen van negen, ontvlucht met zijn familie San Sebastian in de hoop een veilig onderkomen te vinden in Guernica, de heilige stad. Daar woont ook Carmela, een pubermeisje van bijna 14 jaar, die staat te popelen om aan het volwassen leven te beginnen. Maar Guernica wordt op
vraag van generaal Franco meermaals gebombardeerd door de Duitsers. De overlevenden besluiten hun kinderen veilig onder te brengen. Angel en Carmela worden per boot geëvacueerd naar Vlaanderen. De wreedheid van de oorlog, het verlies van dierbaren, het aanschouwen en ondergaan van gruwel heeft hen zwaar getekend. Ze proberen met
een onwrikbaar overlevingsinstinct, bij elk heel verschillend, zich staande te houden in het vreemde land. Het wordt een moeizaam proces van helen, een zoektocht naar veiligheid, de kwetsbare balans vinden tussen verleden, heden en toekomst. Gevoelens van loyaliteit, verraad en schuld, het vergeten en herinneren, gaan hand in hand en kleuren
hun levens op een bijzondere manier. Een beklemmend en psychologisch portret over twee vluchtelingen en hun overlevingstocht, vergelijkbaar met de situatie van vandaag.
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Een bewezen formule voor hoog rendement met laag risico
een jonge vrouw op zoek naar de vijf belangrijkste levenslessen
international Monatsschrift für dental-industrie und -handel
Beleggen kun je zelf
Was ist der h ufigste Grund, warum viele Menschen ihre Ziele nicht erreichen? Es sind nicht die u eren Rahmenbedingungen und Hindernisse – die lassen sich überwinden –, sondern vielmehr der pers nliche Mangel, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und seine Ziele beharrlich zu verfolgen. Die F higkeit, sich auf das wirklich Entscheidende zu fokussieren, hilft in fast allen Lebenslagen. Dieses Buch ist seit zehn Jahren ein Weltbestseller und Klassiker der Erfolgsliteratur. Es
hat Zigtausenden von Lesern geholfen, ihr Leben erfolgreicher zu gestalten und ihre ganze Kraft und Energie auf ihren pers nlichen Fokus zu richten. Erstmalig in deutscher Sprache zeigen die Bestsellerautoren, wie man sich darauf besinnt, wie man diesen Fokus am besten erreicht, ihn beruflich nutzt und so auch wirtschaftlich turbulente Zeiten übersteht. Und nicht zuletzt, wie man eine Finanzstrategie verfolgt, die einen ruhig schlafen l sst. Jedes Kapitel bietet eine Strategie und die
dazugeh rigen konkreten Aktionsschritte. So kann jeder Leser umgehend durchstarten und seine eigene Erfolgsstory schreiben.
De Amerikaanse Droom is op zijn retour. Met de werkdruk, lage lonen en slechte sociale structuur zijn nog maar weinig Amerikanen bereid te geloven dat hun systeem het beste is. Tegelijkertijd, zo toont Jeremy Rifkin aan, begint er aan de overzijde van de oceaan een Europese Droom te groeien. 455 miljoen mensen in 25 landen werken aan een Verenigde Staten van Europa. En wat deze VS anders maakt, is dat het de grootste economie in de wereld is, met minder analfabetisme, verspilling,
armoede en geweld; met meer nadruk op samenwerking, duurzaamheid en ruimte voor vrije tijd. In meer opzichten is de Europese Droom tegengesteld aan de Amerikaanse, aldus Rifkin: waar die laatste stond voor de eindeloze jacht op individuele rijkdom en macht ten koste van al het andere, richt de Europese Droom zich op levenskwaliteit, gelijkheid-in-verschil en gemeenschapszin. Daarmee is Europa niet meteen een ideale samenleving -- Rifkin beschrijft de tekortkomingen evengoed als
de kansen. Zijn standpunt is dat Europa, meer dan Amerika, perspectief biedt voor de toekomst van de mensheid; een perspectief dat ook Europeanen beter zouden moeten zien. Jeremy Rifkin is president van de Foundation of Economic Trends in Washington DC. Hij schreef onder meer The End of Work en The Age of Access, en werkt al meer dan twintig jaar in Europa, als adviseur voor regeringen en multinationals.
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Website van de Lean in-community Volg Lean in op Facebook Volg Lean in op Twitter
Warren Buffett is de bekendste belegger en investeerder ter wereld. Hij en zijn beleggingsmaatschappij Berkshire Hathaway worden al decennia op de voet gevolgd. In De kleine Bu¬ffett vat financieel expert Patrick Beijersbergen zijn inzichten voor u samen. Buffetts filosofie is een wonder van eenvoud en gezond verstand; hij gaat voorbij aan de hypes van de dag. Wie met dit boekje in de hand de beurs volgt, leert op een
systematische manier te kijken naar bedrijven en hun beleggingspotentieel. Rendement verzekerd!
Job
Focus on Success PLUS B1/B2: 11./12. Jg. - Workbook Mit Exam Training
Berufliche Oberschule: FOS/BOS Mit Answer Key
So erreichen Sie Ihre persönlichen, finanziellen und beruflichen Ziele
Focus on Success PLUS - Zu Allen Bänden - Group Discussion Cards
Ik, zelf
Kortgeknipt

Een kostschoolleerling raakt in verwarring door de vernederende experimenten die door klasgenoten met een medeleerling uitgevoerd worden.
De vrome dorpsleraar Mendel Singer is de reïncarnatie van de Bijbelse figuur Job, veroordeeld om de beproevingen Gods te ondergaan. Singers vrouw en twee van zijn kinderen komen te overlijden, om naar Amerika te emigreren moet hij zijn gehandicapte zoon achterlaten, en ten slotte
moet hij met lede ogen toezien hoe zijn dochter naar een krankzinnigengesticht wordt afgevoerd. Gebukt onder zijn zware lot komt Singer in opstand tegen God en verliest hij de moed om te leven, totdat er op een dag een haast wonderbaarlijke ommekeer van het noodlot plaatsheeft.
Job is het aangrijpende verhaal van een eenvoudige joodse man en zijn gezin, en tegelijkertijd de kroniek van een heel volk en van een tijdperk dat afloopt.
Berufliche Oberschule: FOS/BOS
Halbjahres-Verzeichnis
Focus on Success PLUS - Berufliche Oberschule: FOS/BOS/ B2/C1: 13. Jahrgangsstufe - Schülerbuch
Het fundamentele gevoel van schuldeloosheid
(PMBOK Guide)
A guide to the project management body of knowledge
De kleine Buffett
'Hartverscheurend.' - The Sunday Times Na een aantal jaar zoeken naar een baan die haar écht voldoening gaf, accepteerde Bronnie Ware zonder de juiste diploma's of ervaring een baan in de palliatieve zorg. Al snel bleek ze haar ware roeping gevonden te hebben. In de jaren dat ze stervenden begeleidde, veranderde haar leven compleet door alle inzichten en
lessen die ze van hen leerde. Op internet schreef ze een blog over de openhartige uitlatingen van mensen in de laaste fase van hun leven: waar hebben ze spijt van, wat zouden ze nu anders aanpakken? Binnen een jaar was haar weblog meer dan drie miljoen keer bezocht, en besloot ze haar ervaringen te verwerken in dit boek. In prachtige, onvergetelijke
hoofdstukken beschrijft Bronnie Ware de ongelooflijke visionaire helderheid van deze mensen aan het einde van hun levens, en hoe wij van hún wijsheid kunnen leren.
De Roemeense Dana Grigorcea schetst een prachtig beeld van de Übergangsgeneration , van wie de kindertijd zich afspeelde in de communistische dictatuur, maar die volwassen werd in een kapitalistische democratie. Een verlof in verband met de verwerking van een overval stelt medewerkster Victoria in staat om terug te keren naar haar geboortestad
Boekarest. Ze gebruikt die tijd om de stad van haar kindertijd en jeugd te ontleden, maar ook het Boekarest van nu. Tijdens de warmste zomer sinds jaren verkent ze de stad als volwassene, ze loopt haar vroegere minnaar tegen het lijf, ze ontmoet de oude naaister, ze spreekt de zoon van de vermoorde buren. Haar geheugen wordt ook op bijna proustiaanse
wijze gestimuleerd door een bloesemgeur, of door een bepaalde lichtinval in haar ouderlijk huis, en zoals de hoofdpersoon terugkeert naar haar kinderjaren, zo laat Grigorcea de lezer onwillekeurig ook zijn/haar kinderjaren herleven.
From Diagnostics to Learning Success
Imaginatie en de constructie van identiteit
Books: subjects
visies op religieuze vorming
Lean in
roman over een eenvoudige man
Focus on Success PLUS B1/B2: 11./12. Jg. - Vocabulary Practice Book
Volgens de auteurs van dit boek gaat de hedendaagse verheerlijking van het ideaal van zelfbeschikking gepaard met een simplistische en misleidende opvatting over de essentie van het 'zelf'. Wanneer wordt beklemtoond hoe waardevol het is dat individuen ten volle de kans krijgen om zichzelf te zijn, vertrekt men gewoonlijk van een evident geacht, maar hoogst betwistbaar uitgangspunt. Men neemt aan dat de meest onaantastbare eigenheid van een persoon ligt in datgene
waarmee hij zich bewust identificeert. Of anders uitgedrukt: datgene wat iemand 'echt zelf is' zou samenvallen met het beeld dat hij van zichzelf heeft. Roland Breeur en Arnold Burms zien in deze gedachte de uitdrukking van een soort narcisme dat door onze cultuur wordt in de hand gewerkt. Ze leggen uit waarom het verkeerd is te geloven dat onze eigenheid zou samenvallen met het beeld dat we van onszelf hebben. Onze identiteit wordt volgens hen bepaald door onze
verbondenheid met iets dat ons transcendeert en waarmee we nooit kunnen samenvallen: we zijn het meest onszelf in onze respons op iets dat ons aanspreekt en onze bewondering of eerbied afdwingt. Bovendien laten Burms en Breeur zien dat ons zelfbewustzijn tot in zijn kern bepaald wordt door aspecten van onze psychische realiteit die we niet in ons zelfbeeld kunnen opnemen, maar die we ook niet als louter extern kunnen beschouwen.
Als een jonge vrouw leest wat haar vriend over hun liefdesrelatie schreef be nvloedt dat het verloop van hun verhouding.
Bulletin signalétique
Sara, het meisje dat op transport ging
Proceedings in Vocational Education and Training
EUDISED European Educational Research Yearbook 1998/99
semantische en pragmatische aspecten van evaluaties in narratieve communicatie
The Power of Focus
Dental echo

Met behulp van ‘De conservatieve belegger’ van beleggingsexperts Pim van Vliet en Jan de Koning is beleggen niet langer riskant en ingewikkeld. Van Vliet en De Koning komen op basis van grondige analyse en academisch onderzoek tot de conclusie dat de algemeen heersende gedachte dat aandelen met een hoog risico het meeste rendement opleveren
simpelweg niet klopt. Investeren in zogenoemde conservatieve aandelen levert vaak verrassend veel meer op. Met veel kennis van zaken leggen ze uit waarom investeren in laag-risicoaandelen zo goed werkt. Aan de hand van dit boek, dat ook verscheen in het Engels, Duits, Frans, Spaans en Chinees, leer je zelf je eigen laag-risicoportefeuille samen te stellen. De
auteurs laten zien hoe we de menselijke aard in ons voordeel kunnen laten werken om een gedisciplineerde beleggingsstrategie te ontwikkelen en zo op termijn flinke vermogensgroei te realiseren.
‘Beleggen kun je zelf’ staat vol concrete tips voor wie in 2018 wil beginnen met beleggen of zijn beleggingsportefeuille wil aanpassen. Patrick Beijersbergen geeft tientallen koopadviezen en bespreekt kansrijke of laag gewaardeerde aandelen en voordelige, goed presterende beleggingsfondsen. Zijn voorbeeldportefeuille is uitgebalanceerd en bedoeld voor de langere
termijn. Daarmee is dit boek zeer geschikt voor beginnende beleggers die door teruglopende rente-inkomsten actief hun kapitaal willen beschermen, maar niet de grootste risico’s van de beurs willen opzoeken.
Subject catalog
Oordelen in taal
werken met aandacht in een wereld vol afleiding
De Europese droom
Research Report
Project Reports - People - Contacts
De structuurverandering van het publieke domein / druk 1
A cumulative list of works represented by Library of Congress printed cards.
Handboek voor de uitvoering van ICT-projecten volgens een internationale, gezaghebbende standaard.
Als ik het leven over mocht doen
Veertig-plussers in de onderneming
Sociologie-ethnologie. 521
Histoire et science de la littérature. 523
Diep werk
Verzeichnis lieferbarer Bücher
Agnes
De jonge Joodse Sara wordt met haar zusje op transport gezet. Hun moeder blijft achter. Halverwege de reis verdwijnt haar zusje. Nu moet Sara alleen verder, helemaal naar Engeland. Haar wacht de vrijheid. Maar hoe vrij ben je als je zonder je moeder en zusje bent? En bij vreemde mensen woont? Ze voelt zich in de steek gelaten, ontworteld, ook al zijn haar
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pleegouders nog zo lief voor haar. Heen en weer geslingerd tussen hoop en wanhoop wacht ze al die lange oorlogsjaren af of zij haar familie ooit zal terugzien. Een ontroerend verhaal over een vergeten stukje geschiedenis: de Kindertransporten van 1939. Rabbijn Lody B. van de Kamp (1948) studeerde voor rabbijn aan talmoedscholen in Zwitserland en Engeland.
Van de Kamp publiceert regelmatig in landelijke en lokale dag- en weekbladen. Ook geeft hij spreekbeurten over Israël en het Jodendom.
Accelerated substantial progress regarding many fields of production and services imposes pressure upon the labor market. Employers are desperately looking for skilled workers in nearly all technological fields. All over the world this pressure reaches the national systems of vocational education and training. Along with the output orientation turn new standards are
imposed, forcing firms and schools to make every endeavor to improve and remodel their programs as well as their practices to reach more and more ambitious goals. To be successful they need the results of scientific research from which they demand reliable information on methods to diagnose the state and learning progress of students and on means to foster and
promote competencies of heterogeneous groups of leaners. The book offers 22state-of-the-art articles covering the central fields of vocational education and training and reporting on new and adequate ways to deal with these challenges.
essays over identiteit en zelfbewustzijn
Deutsche Bibliographie
De ik's van nix
De verwarring van de jonge Törless
De conservatieve belegger
Resultaten van een onderzoek naar het functioneren van veertig-plussers in ondernemingen.
Bundel interviews met jonge mensen tussen twintig en dertig jaar oud over thema's als milieu, drugs, seks en liefde.
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