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Het doel Eliyahu M. Goldratt 2012-10-16 Al dertig jaar een internationale
managementbestseller! Het doel heeft het managementdenken in de westerse
wereld veranderd. Goldratt werd door het tijdschrift Fortune uitgeroepen tot
‘goeroe van de industrie’. Door Business Week uitgeroepen tot ‘genie’. In een
spannend 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 schuiven. Op deze manier handelt hij op een originele manier. Elk
proces blijkt beperkingen te hebben die echte groei en ontwikkeling
belemmeren. Het verhaal verklaart de basisprincipes van de beperkingentheorie.
Dit is de Theory of Constraints, ontwikkeld door Eliyahu Goldratt. Al meer dan
zes miljoen exemplaren wereldwijd verkocht! Eliyahy Goldratt is bij miljoenen
lezers een begrip als wetenschapper, leermeester en managementgoeroe. Over
de hele wereld passen economen en managers zijn gedachtegoed toe in hun
eigen organisaties.
Culturele actie voor vrijheid Paulo Freire 1974
Discipline, toezicht en straf Michel Foucault 1989 Rechtsfilosofische
beschouwing over het ontstaan en de ontwikkeling van het gevangeniswezen en
de in de westerse samenleving werkzame controlemechanismen sinds de
achttiende eeuw.
Index to Pravda 1975
Het teken van de vier Arthur Conan Doyle 2015-04-15 Sir Arthur Conan Doyle
(1859 - 1930) was historicus, atleet, spiritist, oorlogscorrespondent maar
bovenal schrijver. Doyle schiep met Sherlock Holmes het karakter van de

beroemdste en meest vernuftige detective aller tijden. De spanning, de intriges
en de vaart waarmee de verhalen worden verteld, hebben niets aan
zeggingskracht ingeboet. Het vierde deel in de Sherlock Holmes-serie bevat
onder andere de verhalen Het teken van de vier, Het mysterie van het
Boscombedal en Het avontuur van de kartonnen doos.
Ross and Wilson Anatomie En Fysiologie in Gezondheid En Ziekte 2017
Denken over vertalen Antonius Bernardus Maria Naaijkens 2010 Bijdragen van
binnen- en buitenlandse auteurs over de geschiedenis, theorie en praktijk van
het vertalen.
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