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The Efficiency Paradox What Big Data Cant Do
Succesauteur 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.
Dankzij de technologie kunnen we voor de werkelijke productiebehoefte ongeveer met
een vijftienurige werkweek toe, en toch werken we allemaal volle dagen. Een groot deel
van ons werk moet dus wel bullshit zijn, stelde antropoloog David Graeber in een online
artikel. De reacties waren explosief: heel veel mensen – over de hele wereld – bleken
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het fenomeen te kennen. Nota bene: een bullshit job is een baan waarvan de persoon
zelf weet en vindt dat het een onzinbaan is. Graeber beschrijft in dit boek het hoe en
waarom van deze banen, die voortkomen uit het kapitalisme maar er eigenlijk haaks op
staan (ze zijn niet productief en lijken dus meer op de werkverschaffing in het
voormalige Oostblok). Een andere bron van onzinbanen is onze calvinistische
overtuiging dat werkeloos zijn slecht is. De geciteerde verhalen zijn hilarisch en tragisch
tegelijk, en Graebers betoog is uniek in zijn helderheid en scherpte. Voor iedereen die
anders wil kijken naar werk, kapitalisme en zingeving is dit boek een must-read.
Bayard toont in dit speelse, erudiete en hilarische essay aan dat het allerminst
noodzakelijk is een boek gelezen te hebben om er toch over te kunnen praten. Sterker
nog, hij pleit ervoor het lezen te beperken tot het hoogstnoodzakelijke. Het is
onbegonnen werk, meent hij, alles te lezen wat voorhanden is en gelezen zou moeten
worden. Daarbij illustreert de schrijver zijn betoog met vermakelijke voorbeelden uit het
werk van onder anderen Montaigne, Balzac, Wilde, Valéry, Musil en Eco.
Pleidooi voor een ethiek die niet uitgaat van het belang van een nationale staat, maar
van het gezamenlijke belang van een wereldwijde gemeenschap.
This forward-thinking book examines the potential impacts of the Covid-19 pandemic on
productivity. Productivity and the Pandemic features 21 chapters authored by 46
experts, examining different aspects of how the pandemic is likely to impact on the
economy, society and governance in the medium- and long-term. Drawing on a range
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of empirical evidence, analytical arguments and new conceptual insights, the book
challenges our thinking on many dimensions. With a keen focus on place, firms,
production factors and institutions, the chapters highlight how the pre-existing
challenges to productivity have been variously exacerbated and mitigated by the
pandemic and points out ways forward for appropriate policy thinking in response to the
crisis.
Voor trainers is er gratis extra materiaal bij dit boek beschikbaar. Dit is te vinden onder
het tabblad Training Material . Log in met uw trainersaccount om het materiaal te
raadplegen. Let op: De 1e druk is nog leverbaar.Note: This book is available in several
languages: English, Dutch.Dit boek is ontwikkeld op basis van twee uitgangspunten.
Ten eerste is het bedoeld als studieboek voor iedereen die zich op een degelijke wijze
wil voorbereiden op het PRINCE2 Foundation examen, dan wel het PRINCE2
Practitioner examen. Duidelijk is aangeven welke tekst niet hoeft te worden bestudeerd
voor het Foundation examen.Ten tweede is het een praktisch gebruikersboek voor
iedereen die professioneel te maken heeft met projecten, waarbij al of niet gebruik
wordt gemaakt van de methode PRINCE2. In dit boek wordt de procesgerichte aanpak
van projectmanagement beschreven en worden de thema s behandeld die daarbij
nodig zijn. De inhoud van dit boek is afgestemd op PRINCE2® Editie 2009.Dat wil
zeggen dat de beschrijving van de processen en thema s is gebaseerd op deze
methode, alsmede de terminologie. Kenmerkend voor PRINCE2 zijn de beheerste
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overgang van de ene naar de andere fase, de Business case als kern van een project
en duidelijke afspraken over wie waarvoor verantwoordelijk is. Door het volgen van de
methode wordt de beheersbaarheid en ook de slaagkans van projecten enorm
vergroot. Bovendien maken een uniforme werkwijze en terminologie projecten beter
vergelijkbaar, overdraagbaar en overzichtelijk.In dit boek worden abstracte begrippen of
complexe beschrijvingen extra verduidelijkt door middel van casusteksten. Op deze
manier wordt zo veel mogelijk een vertaling gemaakt van de theorie van PRINCE2 naar
de praktijk. Er wordt tevens ruim aandacht besteed aan het toesnijden van de methode
PRINCE2 naar de context van de verschillende projecten.Dit boek is op de volgende
punten verbeterd ten opzichte van de eerste druk:- Expliciet onderscheid van de
leerstof voor het PRINCE2 Foundation examen: De tekst die niet hoeft te worden
bestudeerd voor PR2-Foundation, maar wel voor PR2-P is gemarkeerd door middel
van een verticale streep in de kantlijn - Een groot deel van de tekst is herschreven,
waardoor deze beter toegankelijk is en beter aansluit op de kennis en ervaring van de
lezer.
In `Spreken met liefde, luisteren met compassie laat Thich Nhat Hanh zien dat mindful
communiceren bijdraagt aan een betere wereld. Aandachtig communiceren houdt in dat
je vol begrip naar jezelf en anderen luistert, en met inzicht spreekt. Daarvoor is het
nodig dat je opmerkzaam bent en bewust ademt. Mindful communiceren verzacht pijn
en lijden; liefde en compassie nemen toe. Dat levert momenten van vreugde en geluk
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op. Aandachtige communicatie werkt helend in relaties, op de werkvloer en in de
samenleving. Kortom: zo communiceren draagt bij aan een betere wereld.
Alles gaat tegenwoordig maar sneller en sneller en we voelen constant druk om ons
maar te blijven ontwikkelen. Een hoop mensen grijpen daarom naar zelfhulpboeken en
-cursussen die ons weer in contact willen laten komen met ons innerlijke zelf. Svend
Brinkmann, hoogleraar Psychologie aan de Universiteit van Aalborg, hekelt deze
‘zelfhulpcultuur’ en geeft een verfrissend antwoord op alle zogenaamde positieve
psychologie. Svend Brinkmann leert je hoe je kunt samenwerken met anderen én toch
volledig jezelf kunt zijn, door gewoon af en toe nee te zeggen en bovenal stevig in je
schoenen te staan. Geïnspireerd door onder meer de filosofie van de stoïcijnen is
Standvastig uiteindelijk hét nieuwe zelfhulpboek voor deze tijd.
De volgende Bill Gates zal geen besturingssysteem ontwerpen, en de nieuwe Mark
Zuckerberg geen tweede Facebook. Het kopiëren van succesvolle modellen uit Silicon
Valley heeft weinig zin. We kunnen wél leren van het vermogen om iets geheel nieuws
te creëren in plaats van iets toe te voegen aan wat al bestaat. Peter Thiel is
medeoprichter van PayPal en investeerder in vele techbedrijven, zoals Facebook,
LinkedIn en Spotify. Dankzij zijn unieke ervaring en strategische inzichten heeft hij met
Zero to one dé bijbel van een nieuwe generatie ondernemers geschreven. Zijn
inzichten over onder andere strategie, teambuilding, concurrentie, verkoop en pitchen
zijn breed toepasbaar. Een must read voor iedere ondernemer!
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Geroemd door iedereen van Steve Jobs en Jeff Bezos tot Malcolm Gladwell, is dit boek
een bijbel voor iedereen die begrijpt dat je ontwrichtende veranderingen een stap voor
moet zijn. Deze bestseller presenteerde als eerste de baanbrekende gedachte dat
fantastische bedrijven ten onder kunnen gaan, juist omdat ze alles goed doen – voor
hun bestaande klanten. Ze worden links en rechts ingehaald door nieuwkomers die,
met aanpassingen aan de technologie of dienst, nieuwe klanten weten te vinden. Denk
aan Apple en Tesla, die respectievelijk de telefoon- en auto-industrie op hun kop
zetten. Bedenker Clayton Christensen legt uit hoe dit kan gebeuren, en wat een bedrijf
kan doen om hetzelfde lot te ontlopen. Het innovatiedilemma is ‘een waarschuwing
voor ondernemers die zich onverslaanbaar achten – en een bron van inspiratie voor
hen die klaarstaan om ze te verslaan’.
From the pilgrims to Las Vegas, hippie communes to the smart city, utopianism has
shaped American landscapes. The Puritan small town was the New Jerusalem.
Thomas Jefferson dreamed of rational farm grids. Reformers tackled slums through
crusades of civic architecture. To understand American space, Alex Krieger looks to the
drama of utopian ideals.
This book provides a universally applicable project management method - the
principles, processes and techniques that enable individuals and organisations
successfully to deliver their projects within time, cost and quality constraints. This new
edition has been designed to place more emphasis on the principles that underpin
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successful project management and to provide clear guidance on how to apply these
principles to the organisational context within which projects are operating.
The moving story of an Irish immigrant's life, from a poverty-stricken childhood in
Ireland to becoming a captain of industry, After the Roof Caved In is a powerful,
poignant look at how hard work and education enabled one young man to change his
life and circumstances completely. Today, Michael J. Dowling is president and CEO of
Northwell Health, New York state's largest healthcare provider and private employer,
with over 68,000 employees and over 700 facilities. But he grew up in deep poverty in
the village of Knockaderry in rural Ireland, in a small home without running water or a
stable roof, in a family with little hope for improvement and a place with little
opportunity—and he overcame it all to become wildly successful. After the Roof Caved
In is Dowling's rags-to-riches story of his life and journey from his destitute youth to his
realization of the power of education and his eventual departure from his home to
attend university in Cork, and onward through his life as he gradually improved himself
and his circumstances. Full of memories both fond and painful, this powerful memoir
examines the family dynamics of his childhood—including the lives of his deaf mother
and arthritic father—as well as the social systems of the time, the politics and concerns
of the day, and the way a variety of disparate events came together to help Dowling
change his life completely. Most importantly, it chronicles his lifelong effort to rise above
the circumstances into which he was born and to create the sort of life he dreamed
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possible. For anyone interested in the stories of immigrants, the experiences of the Irish
in the mid-20th century, or the value of hard work and education in changing one's life,
After the Roof Caved In is an essential read, and a heartfelt, deeply moving meditation
on an extraordinary life.
In ‘Hyperfocus’ biedt productiviteitsexpert Chris Bailey nuttige inzichten en effectieve
tactieken om onze aandacht te managen. Die is namelijk nooit eerder zo
overgestimuleerd en overvraagd geweest als nu. We hebben het drukker dan ooit,
maar lijken minder voor elkaar te krijgen. Tegelijkertijd voelen we ons ongemakkelijk bij
verveling en een gebrek aan prikkels en afleiding. Op basis van recent
neurowetenschappelijk onderzoek toont Chris Bailey aan dat ons brein twee standen
heeft die je kunt activeren als je je aandacht effectief inzet: hyperfocus, de stand voor
diepe concentratie, en snipperfocus, de creatieve en reflectieve stand. Door
neurowetenschap, psychologie en mindfulness te combineren helpt Bailey je om elk
van deze twee mentale standen optimaal te benutten. Zo krijg je meer focus in werk en
leven.
Vijfentwintig jaar geleden verscheen van Denis Johnson Jezus' zoon, dat door de pers
met enige regelmaat wordt genoemd als de belangrijkste en invloedrijkste
verhalenbundel van een hele generatie. Vlak voor zijn dood in mei 2017 rondde
Johnson de verhalen in De gulheid van de zeemeermin af. Na het schrijven van vele
romans, betekende dit de terugkeer naar de vorm die hem een van de belangrijkste
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schrijvers van Amerika maakte. Hoewel de thematiek nieuw is - hij schrijft over
vergankelijkheid en de onverwachte manieren waarop levens van koers kunnen
veranderen - is de stijl nog altijd onmiskenbaar de zijne. Deze krachtige verhalen
behoren zonder twijfel tot zijn allerbeste werk.
Dit voorbereidingsboek IPMA C is een ‘must have’ voor eenieder die zich voorbereidt
op het Nederlandse IPMA C theorie-examen projectmanagement van IPMA
Certificering Nederland op basis van de ICB versie 4. Dit voorbereidingsboek volgt
dezelfde structuur als het basisboek Projectmanagement op basis van ICB versie 4 en
bevat een uitgebreide samenvatting van de verplichte leerstof en een groot aantal open
vragen met antwoordmodel om de leerstof te oefenen. De leerstof en de oefenvragen
sluiten volledig aan op de eindtermen voor IPMA C, zoals IPMA Certificering Nederland
die heeft vastgelegd in haar examengids. In totaal bevat dit voorbereidingsboek meer
dan 120 open vragen met meer dan 350 te scoren punten met antwoordmodel. Ofwel:
een schat aan oefenmateriaal. In aanvulling op dit examenvoorbereidingsboek IPMA C
kan je tegen een geringe meerprijs voor een jaar toegang krijgen tot de bijbehorende
kennisbank. Deze kennisbank bevat naast de samenvatting en de vragen, zoals die
opgenomen zijn in dit voorbereidingsboek, een diversiteit aan extra open oefenvragen.
Daarnaast biedt de kennisbank uiteraard het digitale gemak dat je overal en altijd
toegang hebt tot de leerstof en de daaraan gekoppelde vragenbank. Het
examenvoorbereidingsboek IPMA C is gereviewd door een uitgebreid team van IPMAPage 9/23
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trainers en IPMA-gecertificeerde projectmanagers.
Provides a new conceptualization of competition law as economic inequality and its
interaction with efficiency become of central concern to policy and decision-makers.
De principes uit de bestseller De kunst van Kaizen toegespitst op de werkvloer. Elk
doel kan gehaald worden als je er met kleine stappen consistent naar toe werkt.
Bijvoorbeeld: verlaag kosten door kleine beloningen uit te loven; haal het beste uit
mensen door kleine veranderingen te vragen; verbeter sfeer en productiviteit door vijf
minuten per dag te investeren. Kortom: realiseer grote ideeën in kleine maar effectieve
stappen.
Een onvergetelijk verhaal over ware liefde, het echte leven en tweede kansen... Rachel
Blum en Andy Landis zijn acht jaar oud als ze elkaar ontmoeten op de Eerste Hulp van
het ziekenhuis. Rachel, door haar aangeboren hartafwijking al een ziekenhuisveteraan,
is meteen geïntrigeerd door de jongen die daar helemaal alleen in de wachtkamer zit
met een gebroken arm. Hij vertelt haar zijn naam. Zij vertelt hem een verhaal. Als Andy
wordt meegenomen door een dokter en Rachel teruggaat naar haar ziekenhuisbed,
denken ze dat ze elkaar nooit meer zullen zien. De twee hebben niets gemeen: Rachel
groeit op in een keurige buitenwijk; de populaire en beschermd opgevoede dochter van
twee liefhebbende ouders, Andy woont alleen met zijn regelmatig afwezige moeder en
heeft een bijzonder talent voor hardlopen. Maar gedurende de dertig jaar die volgen
zullen Andy en Rachel elkaar keer op keer ontmoeten – voor altijd verbonden door
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toeval, geschiedenis en de herinnering aan de eerste keer dat ze elkaar zagen, een
nacht die hun beider levensloop ingrijpend veranderde. De pers over de boeken van
Jennifer Weiner: ‘Niet weg te leggen. Weiner weet als geen ander hoe je een goed
verhaal schrijft.’ The New York Times Book Review ‘Dit ontroerende verhaal over een
levenslange liefde is Weiner op haar hartverscheurende best.’ Kirkus Reviews
Nieuwe editie van ‘Het 80/20-principe’, de klassieker van Richard Koch waar
wereldwijd meer dan een miljoen exemplaren van verkocht zijn. Het 80/20-principe
klinkt als een aardige vuistregel, maar het is meer dan dat: het is een wetenschappelijk
bewezen principe. Richard Koch toont in dit boek aan dat het 80/20-principe voor
organisaties te gebruiken is als analyse-instrument (met welke producten behalen we
de hoogste winst?), en op persoonlijk vlak als denkmethode (op welke thema’s moet ik
focussen, wat zijn de beste oplossingen?). In beide gevallen is het resultaat: betere
beslissingen, minder gedoe, meer effectiviteit. Op strategisch niveau, maar ook in je
dagelijkse werk. Iedereen, van de CEO tot de professional, kan met dit boek zijn
voordeel doen. Het helpt je te kiezen, te beslissen en sneller vooruit te komen. De
jubileumeditie van dit standaardwerk is aangevuld met nieuwe hoofdstukken over de
werking van het principe in (online) netwerken.
Honor Holland voelt zich tot op het bot vernederd als ze haar beste vriend ten huwelijk
vraagt, en hij haar bruut afwijst. Maar ze laat zich er niet onder krijgen! In no-time is ze
weer vol overgave aan het daten. Al is een leuke man vinden misschien wat lastig in
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een dorp waar maar 715 mensen wonen – zijzelf meegeteld. De charmante, Britse
professor Tom Barlow heeft er veel voor over om in de buurt van zijn onofficiële
stiefzoon, Charlie, te blijven. Klein detail: zijn visum is bijna verlopen en hij zal het land
moeten verlaten. Tenzij hij op een of andere manier aan een green card kan komen...
Amazon, Apple, Facebook, en Google zijn vier van de invloedrijkste bedrijven ter
wereld. Bijna iedereen denkt te weten hoe ze dat geworden zijn. Bijna iedereen heeft
het fout. Over De vier is de laatste twintig jaar ongelooflijk veel geschreven. Niemand
beschrijft hun macht en fenomenale succes zo inzichtelijk als Scott Galloway. Hij gaat
op zoek naar antwoorden op een aantal fundamentele vragen: Hoe is het De vier gelukt
ons leven zo te infiltreren dat ze bijna onmogelijk te vermijden (of te boycotten) zijn?
Waarom vergeeft de beurs ze zondes die andere bedrijven zouden verwoesten? Is er,
in hun race om als eerste het bedrijf te worden dat een biljoen dollar waard is, nog
iemand die de strijd met ze kan aangaan? Op zijn eigen unieke manier, die hem ook
een van de meest gevierde business-professoren heeft gemaakt, deconstrueert hij de
strategieën van De vier die schuilgaan onder het glanzende oppervlak. Hij laat zien hoe
zij – met een niet te evenaren snelheid en bereik – onze fundamentele emotionele
behoeftes manipuleren die ons al sinds de oertijd drijven. En hij onthult hoe je deze
inzichten kunnen toepassen voor de groei van je eigen bedrijf of carrière. Of je nu de
concurrentie met ze wilt aangaan, zaken met ze wilt doen of gewoon in de wereld wilt
leven die zij domineren, je moet De vier begrijpen.
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Marcus, alias w1n5t0n, is slim, snel en wired met het netwerk. Het kost hem geen
moeite de bewakingssystemen van zijn middelbare school te omzeilen. Zijn wereld
wordt echter op zijn kop gezet als hij en zijn vrienden te maken krijgen met de
naschokken van een grote terreuraanslag. Ze zijn op het verkeerde moment op de
verkeerde plek, en worden gearresteerd, opgesloten en meedogenloos ondervraagd
door Homeland Security. Wanneer hij eindelijk vrijkomt, ontdekt Marcus dat zijn stad
een politiestaat is geworden, waar elke burger wordt behandeld als een potentiële
terrorist. Niemand gelooft wat hem en zijn vrienden is overkomen, en dus heeft hij maar
een uitweg: zelf Homeland Security aanpakken. Cory Doctorow (1971) is co-editor van
Boing Boing een van de populairste blogs ter wereld. Hij won diverse prijzen,
waaronder de Nebula en de Campbell Award en wordt gezien als een Young Global
Leader van het web.
Bill Bryson toont in 'Het lichaam' dat er geen wonderbaarlijker verhaal bestaat dan dat
van ons eigen lichaam. In zijn bestseller Een kleine geschiedenis van bijna alles
maakte Bill Bryson de wetenschap over het ontstaan van de wereld op
onweerstaanbare wijze toegankelijk voor miljoenen lezers. Nu richt hij zijn aandacht op
de kleinste eenheid van ons bestaan: onszelf. Want elk mens is een universum op zich,
bestaande uit 37,2 biljoen cellen. Als je elke streng DNA uit onze cellen achter elkaar
zou leggen, zou dat een lint opleveren van 16 miljard kilometer. We worden bewoond
door 40 000 soorten microben. En hoe vaak denk je dat je per dag met je ogen
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knippert? Het antwoord: 14 000 keer, waardoor we zo’n 23 minuten per dag met
gesloten ogen doorbrengen. In 'Het lichaam' neemt Bryson ons mee op een
fascinerend avontuur van kop tot teen. Uitzonderlijk rijk aan informatie, onderhoudend,
vol humor: dit is Bill Bryson op zijn best.

Explore why — now more than ever — the world is in a race to become datadriven, and how you can learn from examples of data-driven leadership in an Age
of Disruption, Big Data, and AI In Fail Fast, Learn Faster: Lessons in Data-Driven
Leadership in an Age of Disruption, Big Data, and AI, Fortune 1000 strategic
advisor, noted author, and distinguished thought leader Randy Bean tells the
story of the rise of Big Data and its business impact – its disruptive power, the
cultural challenges to becoming data-driven, the importance of data ethics, and
the future of data-driven AI. The book looks at the impact of Big Data during a
period of explosive information growth, technology advancement, emergence of
the Internet and social media, and challenges to accepted notions of data,
science, and facts, and asks what it means to become "data-driven." Fail Fast,
Learn Faster includes discussions of: The emergence of Big Data and why
organizations must become data-driven to survive Why becoming data-driven
forces companies to "think different" about their business The state of data in the
corporate world today, and the principal challenges Why companies must
Page 14/23

Download Ebook The Efficiency Paradox What Big Data Cant Do
develop a true "data culture" if they expect to change Examples of companies
that are demonstrating data-driven leadership and what we can learn from them
Why companies must learn to "fail fast and learn faster" to compete in the years
ahead How the Chief Data Officer has been established as a new corporate
profession Written for CEOs and Corporate Board Directors, data professional
and practitioners at all organizational levels, university executive programs and
students entering the data profession, and general readers seeking to
understand the Information Age and why data, science, and facts matter in the
world in which we live, Fail Fast, Learn Faster p;is essential reading that delivers
an urgent message for the business leaders of today and of the future.
This book constitutes the refereed proceedings of the 16th International
Conference on Modeling Decisions for Artificial Intelligence, MDAI 2019, held in
Milan, Italy, in September 2019. The 30 papers presented in this volume were
carefully reviewed and selected from 50 submissions. They discuss different
facets of decision processes in a broad sense and present research in data
science, data privacy, aggregation functions, human decision making, graphs
and social networks, and recommendation and search. The papers are organized
in the following topical sections: aggregation operators and decision making; data
science and data mining; and data privacy and security.
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A bold challenge to our obsession with efficiency—and a new understanding of
how to benefit from the powerful potential of serendipity. Algorithms, multitasking,
the sharing economy, life hacks: our culture can't get enough of efficiency. One
of the great promises of the Internet and big data revolutions is the idea that we
can improve the processes and routines of our work and personal lives to get
more done in less time than we ever have before. There is no doubt that we're
performing at higher levels and moving at unprecedented speed, but what if
we're headed in the wrong direction? Melding the long-term history of technology
with the latest headlines and findings of computer science and social science,
The Efficiency Paradox questions our ingrained assumptions about efficiency,
persuasively showing how relying on the algorithms of digital platforms can in fact
lead to wasted efforts, missed opportunities, and, above all, an inability to break
out of established patterns. Edward Tenner offers a smarter way of thinking
about efficiency, revealing what we and our institutions, when equipped with an
astute combination of artificial intelligence and trained intuition, can learn from
the random and unexpected.
The Efficiency ParadoxWhat Big Data Can't DoVintage
Innovation, entrepreneurship, knowledge, and human capital are widely
acknowledged as key levers of development. Yet what are the sources of these
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factors, and why do they differ in their endowment across regions? Motivated by
a belief that theories of economic development can move beyond the generally
accepted explanations of location and the organization of industries and capital,
this book establishes a behavioural theory of economic development illustrating
that differences in human behaviour across cities and regions are a significant
deep-rooted cause of uneven development. Fusing a range of concepts relating
to culture, psychology, human agency, institutions, and power, it proposes that
the long-term differentials in economic development between cities and regions,
both within and across nations, is strongly connected to the underlying forms of
behaviour enacted by humans on an individual and collective basis. Given a
world of finite and limited resources, coupled with a rapidly growing population —
especially in cities and urban regions — human behaviour, and the expectations
and preferences upon which it is based, are central to understanding how notions
of development may change in coming years. This book provides a novel theory
of the role of psychocultural context and human behavioural and institutional
frameworks in uneven economic development on a global scale.
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
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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-inverschil 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.
In 'Vreemdelingen in hun eigen land' verlaat de beroemde socioloog Arlie
Hochschild Californië, haar progressief linkse, kosmopolitische enclave vol
gelijkgestemden, en trekt vijf jaar op met haar rechtse landgenoten in Louisiana,
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een van de armste en meest conservatieve staten van Amerika. Daar leert ze
mensen kennen die een heel ander leven leiden en er ideeën op nahouden die
haaks staan op die van haar. Hochschild raakt bevriend met een automonteur,
een aannemer, een telefoonreparateur, een handelsreiziger, een
vrachtwagenchauffeur, een conciërge en een gospelzanger, en probeert te
achterhalen waarom zij tegen hun eigen belangen in aanhangers zijn van politici
als Donald Trump en op hem stemmen. Het blijkt dat de angst voor culturele
achterstelling, economische achteruitgang en het gevoel verraden te zijn door de
staat doorslaggevend zijn. Tijdens haar zoektocht vindt Hochschild antwoorden
op een van de cruciale vragen van de hedendaagse westerse politiek: waarom
verzetten mensen zich met hand en tand tegen 'progressieve'
overheidsinterventies terwijl zij daar zelf het meest van kunnen profiteren? Een
must read voor iedereen die de opkomst van het rechtspopulisme en de alt-rightbeweging wil doorgronden.
How the obsession with quantifying human performance threatens business,
medicine, education, government—and the quality of our lives Today,
organizations of all kinds are ruled by the belief that the path to success is
quantifying human performance, publicizing the results, and dividing up the
rewards based on the numbers. But in our zeal to instill the evaluation process
Page 19/23

Download Ebook The Efficiency Paradox What Big Data Cant Do
with scientific rigor, we've gone from measuring performance to fixating on
measuring itself—and this tyranny of metrics now threatens the quality of our
organizations and lives. In this brief, accessible, and powerful book, Jerry Muller
uncovers the damage metrics are causing and shows how we can begin to fix the
problem. Filled with examples from business, medicine, education, government,
and other fields, the book explains why paying for measured performance doesn't
work, why surgical scorecards may increase deaths, and much more. But Muller
also shows that, when used as a complement to judgment based on personal
experience, metrics can be beneficial, and he includes an invaluable checklist of
when and how to use them. The result is an essential corrective to a harmful
trend that increasingly affects us all.
What's wrong with targeted advertising in political campaigns? Should we be worried
about echo chambers? How does data collection impact on trust in society? As decisionmaking becomes increasingly automated, how can decision-makers be held to
account? This collection consider potential solutions to these challenges. It brings
together original research on the philosophy of big data and democracy from leading
international authors, with recent examples - including the 2016 Brexit Referendum, the
Leveson Inquiry and the Edward Snowden leaks. And it asks whether an ethical
compass is available or even feasible in an ever more digitised and monitored world.
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Climate change and sustainability are important topics in the 21st century. Scientists
have long warned that using fossil fuels to heat homes, power vehicles, and keep
appliances running has negative effects on the environment, but there are many
economic and social issues to consider when switching to alternative energy sources.
Readers discover the debates surrounding various forms of alternative energy, the
barriers that must be overcome in order to adopt them, and the benefits they can
provide. Up-to-date statistics, annotated quotes from experts, full-color photographs,
and informative sidebars help young adults form their own opinions about alternative
energy sources.
In ‘Brave New Work’ doet Aaron Dignan uit de doeken hoe je je organisatie opnieuw
kunt uitvinden. Ondanks alle technologische vooruitgang blijkt er fundamenteel weinig
veranderd te zijn op ons werk: gebrek aan vertrouwen, trage besluitvorming, een
overmaat aan zinloze vergaderingen en mailwisselingen, en moeizame
budgetdiscussies. Aaron Dignan laat zien dat er bij veel bedrijven een grondige
transformatie van het operating system nodig is: de principes en werkvormen die de
bedrijfscultuur bepalen. Want je repareert een team, afdeling of organisatie nu eenmaal
niet door quick fixes en wat gerommel in de marge. ‘Brave New Work’ leert je op een
andere manier naar je organisatie te kijken en laat zien hoe je de werkprincipes van
Dignan ook binnen jouw bedrijf kunt toepassen. Met als resultaat werknemers die met
meer plezier en energie en ongehinderd door frustraties hun werk uitvoeren en zo veel
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meer waarde toevoegen.
Techno-Sapiens gathers together leading scholars of technology, theology, and religion
in order to explore the ways in which modern technology is neither solely a
dehumanizing force in the world nor a mere instrument for evangelizing the world, but
rather the very means by which incarnation happens—the media in and through which
humans love the (digital) other. The essays explore the question of how technology
encourages and/or inhibits the human capacity to love our neighbor through asking the
following questions: Who is my (digital) neighbor? How does social media in particular
allow us to love our (digital) neighbor? How does one become a (digital) neighbor?
Internationale bestseller over de impact van technologie op ons leven: Google Glasses,
zelfrijdende auto's, computers die het menselijk brein vervangen... De digitalisering
heeft ons leven drastisch veranderd, en we staan nog maar aan het begin van deze
revolutie. 'Vanaf nu wordt de verandering pas echt duizelingwekkend', aldus Erik
Brynjolfsson en Andrew McAfee, beiden verbonden aan het prestigieuze MIT. 'En het is
aanpassen of verliezen.' Miljoenen mensen dreigen hun baan te verliezen, precaire
machtsevenwichten verschuiven en de sociale ongelijkheid groeit. Dit tweede tijdperk
der machines kan echter ook zorgen voor meer welvaart. Maar dan moeten we nu de
juiste keuzes maken.
* Our summary is short, simple and pragmatic. It allows you to have the essential ideas
of a big book in less than 30 minutes. By reading this summary, you will discover how
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to better define the contours of what Lean is. You will also discover that : a Lean
operational strategy must focus on the efficiency of flows; each company context calls
for its own specific operational strategy; the transformation of the company towards
Lean takes place at several levels; the implementation of Lean is never completely
completed. Let's start with the examples of Monique and Pascale. These two women
have in common the desire to discover the cause of a lump in their breasts. Monique
will follow a classic medical path, alternating doctor's appointments and screening tests
in a specialized laboratory. Her journey will last seventeen days. Pascale goes to a
facility that promises her a diagnosis in one day, bringing all the steps of the process
together in one place. These two examples illustrate two types of organizations,
depending on whether they focus on using their resources or whether they focus on
customer satisfaction. *Buy now the summary of this book for the modest price of a cup
of coffee!
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