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Emotionele flexibiliteitA guide to the project management body of knowledgeCorners moet je kort nemenDe stipFrazzledTurbo ExcelTurbo ExcelScaling upDe
Rockefeller-strategieBegin met het waaromHet leven liefhebben door acceptatieLean Six Sigma voor Dummies
'Even hilarisch als nuttig. Gebruikmakend van de nieuwste wetenschappelijke inzichten geeft ze inzichtelijke en oneerbiedige adviezen over hoe je elk aspect
van je leven kunt verbeteren, van gezondheid en geluk tot relaties en carrière.' Arianna Huffington Een mindfulness gids voor geestelijk welzijn. Vijfhonderd
jaar geleden ging niemand dood aan de stress: we hebben het concept zelf uitgevonden en laten ons er nu door beheersen. We mogen dan zo geëvolueerd
zijn dat we op wonderbaarlijke wijze overeind kunnen blijven op vijftien centimeter hoge hakken, maar wat onze emotionele ontwikkeling betreft, drijven we
nog tussen het kikkerdril. Ruby Wax toont ons een wetenschappelijke oplossing voor deze moderne problemen: mindfulness. Haar definitie van mindfulness is
níét: met gekruiste benen mantra’s zitten neuriën. Het is wél: je gedachten en gevoelens leren kennen en daardoor bewuster en gelukkiger door het leven
gaan. Op geestige, slimme en toegankelijke wijze laat Ruby Wax gewone mensen zien hoe ze voorgoed kunnen veranderen en waarom ze dat zouden willen.
Met mindfulnessadviezen voor relaties, voor ouders, voor kinderen en tieners, en een zesweekse cursus gebaseerd op haar studies aan de universiteit van
Oxford is Frazzled dé enige gids die je nodig hebt voor een gezonder en gelukkiger leven. Ruby Wax is comédienne en bestsellerauteur. Zij schreef eerder de
bestseller Tem je geest en de mindfulnessgids Frazzled en behaalde haar master in Cognitieve gedragstherapie aan de Universiteit van Oxford. Ook gaf ze
wereldwijd presentaties over depressie en mindfulness, onder anderen tijdens TEDGlobal, en heeft ze een platform opgezet voor mensen met depressie en
andere geestesziektes. '‘Een geweldig boek vol hartstocht, verve en humor. Met haar unieke boek laat Ruby je stap voor stap kennismaken met de
wetenschap en de praktijk van mindfulness om je te leren om te gaan met alles wat het leven je voor je voeten werpt.' Mark Williams, professor klinische
psychologie aan de universiteit van Oxord en bestsellerauteur van Mindfulness: Een praktische gids om rust te vinden in een hectische wereldNessun livello
basic, intermediate, advanced, professional, business, questo manuale ti porterà sull'Olimpo di Excel e diventerai un utente infallibile. 2 Capitoli: Expert ed
Extreme. Nel Capitolo Expert imparerai Excel da zero in modo strutturato per un uso impeccabile. Passerai dall'utilizzo dei riferimenti relativi, assoluti e 3D a
saper lavorare con celle numeriche, di testo e con le date, dai filtri automatici e avanzati a personalizzare l'ordinamento delle colonne di una banca dati,
capirai la famosissima funzione CERCA.VERT e CERCA.ORIZZ e la supererai con la funzione INDICE. Costruirai grafici di estremo impatto: a barre condizionati,
misti, a torta, sparkline, a linee, speedometri e a mappa. Lavorerai con le fondamentali TABELLE PIVOT sotto ogni aspetto, una vera e propria masterclass che
ti permetterà di usarle per creare report, dashboard, cruscotti operativi o semplicemente per automatizzare qualsiasi calcolo. Inoltre imparerai funzioni come
SOMMA.PIU.SE, CONTA.PIU.SE, GRANDE, PICCOLO, STRINGA.ESTRAI, CONCATENA, SE, E, SE.ERRORE, e molte altre.Il secondo capitolo Extreme ti farà mettere
decisamente il turbo con funzioni come SCARTO, MATR.SOMMA.PRODOTTO, con qualche riferimento alle MACRO e agli oggetti a loro connessi, come pulsanti
per lanciare il codice. Capirai come gestire qualsiasi tipo di dato e a velocizzare il lavoro in modo da essere sempre aggiornato a qualsiasi cambiamento. Hai
tra le mani l'unico manuale che ti insegnerà a utilizzare Excel con una crescita di apprendimento esponenziale! Qui ti verrà spiegato il Metodo che nessuno ti
ha mai insegnato. Non buttare il tuo tempo, basta con corsi dove si spiega tutto e nulla! Un metodo adatto per chiunque lavori o voglia lavorare con Excel in
qualsiasi ambito o settore. Non importa il tuo livello: puoi essere un manager, un analista, un consulente, uno studente o una persona in cerca di lavoro, 1.
Imparerai a organizzare il tuo lavoro attraverso un metodo innovativo. 2. Imparerai a usare le funzioni più utilizzate e quelle che lo diventeranno in modo
automatizzato e dinamico. 3. Imparerai a costruire Report estremamente professionali. Conoscere funzioni, comandi, creare oggetti, non basta! Bisogna
imparare anche il criterio. Tanti sanno usare le funzioni pochi le sanno automatizzare. Per averne il controllo serve organizzazione mentale. Devi rompere gli
schemi, devi cambiare i tuoi ordini mentali, devi avere una strategia. IMPARARE EXCEL NON È UN EVENTO STATICO MA UN PROCESSO DINAMICO.Nessun
livello basic, intermediate, advanced, professional, business, questo manuale ti porterà sull'Olimpo di Excel e diventerai un utente infallibile. 2 Capitoli: Expert
ed Extreme. Nel Capitolo Expert imparerai Excel da zero in modo strutturato per un uso impeccabile. Passerai dall'utilizzo dei riferimenti relativi, assoluti e 3D
a saper lavorare con celle numeriche, di testo e con le date, dai filtri automatici e avanzati a personalizzare l'ordinamento delle colonne di una banca dati,
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capirai la famosissima funzione CERCA.VERT e CERCA.ORIZZ e la supererai con la funzione INDICE. Costruirai grafici di estremo impatto: a barre condizionati,
misti, a torta, sparkline, a linee, speedometri e a mappa. Lavorerai con le fondamentali TABELLE PIVOT sotto ogni aspetto, una vera e propria masterclass che
ti permetterà di usarle per creare report, dashboard, cruscotti operativi o semplicemente per automatizzare qualsiasi calcolo. Inoltre imparerai funzioni come
SOMMA.PIU.SE, CONTA.PIU.SE, GRANDE, PICCOLO, STRINGA.ESTRAI, CONCATENA, SE, E, SE.ERRORE, e molte altre.Il secondo capitolo Extreme ti farà mettere
decisamente il turbo con funzioni come SCARTO, MATR.SOMMA.PRODOTTO, con qualche riferimento alle MACRO e agli oggetti a loro connessi, come pulsanti
per lanciare il codice. Capirai come gestire qualsiasi tipo di dato e a velocizzare il lavoro in modo da essere sempre aggiornato a qualsiasi cambiamento. Hai
tra le mani l'unico manuale che ti insegnerà a utilizzare Excel con una crescita di apprendimento esponenziale! Qui ti verrà spiegato il Metodo che nessuno ti
ha mai insegnato. Non buttare il tuo tempo, basta con corsi dove si spiega tutto e nulla! Un metodo adatto per chiunque lavori o voglia lavorare con Excel in
qualsiasi ambito o settore. Non importa il tuo livello: puoi essere un manager, un analista, un consulente, uno studente o una persona in cerca di lavoro, 1.
Imparerai a organizzare il tuo lavoro attraverso un metodo innovativo. 2. Imparerai a usare le funzioni più utilizzate e quelle che lo diventeranno in modo
automatizzato e dinamico. 3. Imparerai a costruire Report estremamente professionali. Conoscere funzioni, comandi, creare oggetti, non basta! Bisogna
imparare anche il criterio. Tanti sanno usare le funzioni pochi le sanno automatizzare. Per averne il controllo serve organizzazione mentale. Devi rompere gli
schemi, devi cambiare i tuoi ordini mentali, devi avere una strategia. IMPARARE EXCEL NON È UN EVENTO STATICO MA UN PROCESSO DINAMICO.Floor denkt
dat ze niet kan tekenen, maar als de juf haar leert beginnen met een stip, merkt ze dat ze veel meer kan dan ze dacht. Prentenboek met in zachte tinten
ingekleurde pentekeningen. Vanaf ca. 5 jaar.Verne Harnish is expert op het gebied van strategische groei. Uitgangspunt voor dit handboek zijn drie
basisprincipes voor succesvol management, afkomstig uit de biografie van oliemagnaat John D. Rockefeller, ooit de rijkste zakenman in de VS, die Harnish
uitwerkte tot een managementtool voor snelgroeiende bedrijven. De drie principes van Rockefeller zijn: . Prioriteiten: hebben we duidelijke prioriteiten voor de
korte en lange termijn? Heeft iedereen zijn eigen prioriteiten daarop afgestemd? . Informatie: is er genoeg informatie om de performance en de wensen van
onze klanten te peilen? Werkt iedereen ook met en volgens die informatie? . Ritme: zijn er regelmatig vergaderingen om de koers en de
verantwoordelijkheden scherp te houden? Worden die effectief en zinvol gehouden? De Rockefeller-strategie biedt het gereedschap om de juiste strategische
beslissingen te nemen en deze vervolgens ook uit te voeren en te checken of er ook gedaan wordt wat gedaan moet worden. Harnish legt de theorie uit aan
de hand van cases en je kunt direct aan de slag met het strategisch plan op één A4tje, het stappenplan en de financieringstactiek. Een onmisbaar handboek
voor ambitieuze ondernemers, die liever ondernemer dan manager zijn, maar wél op koers willen blijven. 'Een revolutionaire aanpak die ons in staat stelt
negatieve emoties te begrijpen en te omarmen, ontwikkeld door dé expert op het gebied van menselijk gedrag en emoties De weg naar succes, of dat nu thuis
is of op het werk, verloopt bijna nooit in een rechte lijn. Vraag het iemand die zijn grote doel heeft bereikt of een goede relatie heeft, en je krijgt te horen over
alle omwegen die hij heeft moeten maken. Wat is het verschil tussen mensen die zich niet uit het veld laten slaan en mensen die de weg kwijtraken? Het
antwoord is emotional agility: emotionele flexibiliteit. Emotionele flexibiliteit is een vierstappenplan dat je leert omgaan met onverwachte wendingen in het
leven. Op basis van twintig jaar onderzoek constateert Susan David dat het niet uitmaakt hoe intelligent, veerkrachtig of creatief je bent; als je je niet bewust
bent van hoe je je voelt in situaties en gesprekken, dan mis je de kans om inzichten te krijgen en kom je vast te zitten in gedachten, emoties en gewoonten
die je ervan weerhouden je volledige potentieel te bereiken. Emotioneel flexibele mensen ervaren evenveel stress en tegenslag als anderen, alleen weten zij
ermee om te gaan en hun reacties op dezelfde lijn te krijgen als hun waarden. Met kleine veranderingen bereiken ze een leven vol groei. Op basis van
uitvoerig onderzoek en persoonlijke ervaring laat Susan David zien hoe je emotioneel flexibel wordt en kunt gedijen in een onzekere wereld. Emotionele
flexibiliteit laat je het beste uit je leven halen, wie je ook bent en wat je ook tegenkomt. De pers over Emotionele flexibiliteit 'Baanbrekend idee van het jaar.'
Harvard Business Review ‘Op basis van haar werk als een van de toonaangevende onderzoekers op het gebied van emoties, schrijft David met gezag,
mededogen en inzicht. Essentieel leesmateriaal.’ Susan Cain, auteur van Stil ‘In Emotionele flexibiliteit biedt Susan David een baanbrekende manier om onze
gevoelens te herkennen..’ Gretchen Rubin, auteur van Het happiness project ‘Susan David combineert overtuigend onderzoek met praktische wijsheid
waarmee ze laat zien hoe je een betekenisvolle verandering kunt creëren om zo de beste versie van jezelf te zijn.’ Peter Salovey, bestuursvoorzitter Yale
University en bedenker van het concept ‘Emotionele Intelligentie’Simon Sinek laat in ‘Begin met het Waarom’ zien dat organisaties en leiders die zich richten
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op het Waarom van hun bedrijf succesvoller, invloedrijker en innovatiever zijn. Leiderschapsstijlen kunnen verschillen, maar alle grote, inspirerende leiders
hebben één ding met elkaar gemeen: ze weten dondersgoed waaróm ze doen wat ze doen. Toch sneeuwt bij veel bedrijven het Waarom nogal eens onder in
de hectiek van de dag. ‘Begin met het Waarom’ helpt je om het Waarom weer centraal te stellen en zo beter en authentieker leiding te geven en je omgeving
te inspireren. Met vele voorbeelden uit de praktijk toont Sinek aan dat het werkt. Dit boek is gebaseerd op de ideeën uit zijn TEDX-talk over leiderschap,
waarmee hij wereldwijd de aandacht trok.Inleiding tot een methode voor het stroomlijnen van bedrijfsprocessen, het verbeteren van efficiency en effectiviteit
en het vergroten van de klanttevredenheid.Chris Anderson en David Sally prikken in Corners moet je kort nemen een aantal vastgeroeste mythen door en ze
laten zien welke cijfers echt belangrijk zijn. Met statistieken bewijzen ze bijvoorbeeld waarom het veel belangrijker is om een goal te voorkomen dan er een te
scoren en dat je veel beter je slechtste speler kunt verbeteren dan een dure superster kopen.Handboek voor de uitvoering van ICT-projecten volgens een
internationale, gezaghebbende standaard.Leer om niet langer je eigen vijand te zijn en iedere minuut voluit te leven! Veel mensen kennen het gevoel tekort
te schieten maar al te goed. Er is niet veel voor nodig horen hoe goed iemand anders is, zelf bekritiseerd worden, een woordenwisseling, een fout op het werk
om te denken dat we niet goed genoeg zijn. Dit kan leiden tot zelfveroordeling, relatieproblemen, perfectionisme, eenzaamheid en overwerk. Zelfaanvaarding
is een proces dat een leven lang duurt. In Het leven liefhebben door acceptatie beschrijft Tara Brach op een open en eerlijke manier hoe zij haar weg heeft
gevonden. Via haar persoonlijke verhaal en dat van haar cliënten en leerlingen, geleide meditaties, gedichten en citaten weet zij tot de kern van het probleem
door te dringen. Want pas als je begrijpt hoe het gevoel van onwaardigheid is ontstaan, kun je verbinding maken met je echte ik en jezelf leren vertrouwen en
omarmen. Tara Brach is psychotherapeut en toonaangevend lerares op het gebied van mindfulness, emotionele genezing en spiritueel ontwaken. Zij is
oprichter van de Insight Meditation Community en geeft zeer drukbezochte workshops in binnen- en buitenland. www.tarabrach.comSuccesauteur en
consultant Verne Harnish beantwoordt de belangrijkste vragen over groei voor jouw bedrijf. Met inzichten die toepasbaar zijn bij elke groeifase. Verne Harnish
biedt met ‘Scaling up’ een beproefd recept waarmee je groei initieert en begeleidt. Hij beantwoordt hierin vragen als: hoe kan ik mijn organisatie laten groeien
dit jaar? En daarna? Hoe richt ik mijn organisatie in voor duurzame en constante groei? Hoe maak ik een helder strategisch én operationeel plan voor mijn
mensen? Hoe haal ik meer uit mijzelf en mijn team? ‘Scaling up’ is een praktische, gedegen methode om een langetermijnstrategie op te zetten en die
vervolgens terug te brengen tot wat de organisatie het komend kwartaal moet doen. De methode is een combinatie van effectiviteit (met de juiste mensen de
goede dingen doen) en efficiëntie (de dingen goed doen). Naast een gezonde basis voor groei biedt dit boek ook een eenvoudig model om de groei inzichtelijk
te maken en te bewaken. Je beperkt je tot vier beslissingsvelden: mensen, strategie, uitvoering en cashflow. Zo kost een effectieve uitvoering minder dan vijf
uur per week! Met dit werkboek houd je de vinger aan de pols van de bedrijfsgroei.
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