Bsbmgt502b Trainers And Assessors Guide
Getting the books Bsbmgt502b Trainers And Assessors Guide now is not type of challenging
means. You could not single-handedly going when ebook increase or library or borrowing from
your connections to right of entry them. This is an definitely easy means to specifically get guide
by on-line. This online message Bsbmgt502b Trainers And Assessors Guide can be one of the
options to accompany you with having further time.
It will not waste your time. undertake me, the e-book will utterly melody you further issue to read.
Just invest tiny mature to read this on-line publication Bsbmgt502b Trainers And Assessors Guide
as competently as evaluation them wherever you are now.

Sterspeler John Grisham 2021-06-03 Het meeslepende verhaal van een underdog die zijn droom
najaagt. Een heerlijk boek voor tijdens de zomervakantie, van bestsellerauteur John Grisham. De
zeventienjarige Samuel Sooleyman groeit op in een dorp in de Republiek Zuid-Soedan, een land
dat verscheurd wordt door een burgeroorlog. Zijn grote passie is basketbal en zijn
verbazingwekkende sprongkracht en snelheid maken hem tot een bijzondere speler. Wanneer hij
wordt geselecteerd voor het nationale jeugdteam dat een toernooi zal spelen in Amerika, beseffen
Samuel en zijn familie dat dit zijn leven voorgoed kan veranderen. De scouts van alle belangrijke
universiteiten zijn aanwezig – een studiebeurs en een plek in een van de college teams liggen in
het verschiet. Maar zal hij opvallen tussen al die andere getalenteerde spelers? Jongemannen die
al jaren gevolgd worden door de experts, terwijl niemand ooit van Samuel heeft gehoord? Tegen
alle verwachtingen in weet Samuel de aandacht op zich te vestigen. Maar dan bereikt hem het
vreselijke nieuws dat het oorlogsgeweld zijn dorp heeft bereikt, met fatale gevolgen. Wanneer
duidelijk wordt dat hij niet meer terug kan naar huis, blijft er nog maar één manier over om zijn
familie ooit weer terug te zien: zij moeten naar Amerika komen. Om dat voor elkaar te krijgen, zal
Samuel echter iets moeten presteren wat nog niemand in de geschiedenis van het basketbal is
gelukt: binnen één enkel seizoen de absolute top bereiken.
Stad van tranen Kate Mosse 2020-05-12 Het spannende vervolg op de bestseller Tijden van vuur
Augustus 1572. Minou Joubert en haar familie zijn in Parijs voor een koninklijke bruiloft. Het
huwelijk tussen Margaretha, de zuster van de katholieke koning Karel IX, en de protestantse
hugenoot Hendrik van Navarra is bedoeld om vrede te brengen in Frankrijk na een decennium van
religieuze oorlogen. De hele stad loopt uit, en van heinde en verre zijn mensen gekomen om het
feest mee te vieren. Maar ook Vidal, een oude vijand van Minou, is naar de hoofdstad getrokken.
En wat een week vol feestelijkheden had moeten worden mondt binnen enkele dagen uit tot een
grote moordpartij, waarna de straat bezaaid is met duizenden doden. Minous familie slaat op de
vlucht, en moet zich noodgedwongen verspreiden over de vier windstreken. Een aangrijpende,
adembenemende roman over wraak, onderdrukking en verlies. Het verhaal neemt ons mee naar
Parijs, Chartres en naar de Stad van tranen zelf: Amsterdam. De pers over Tijden van vuur ‘Een
heerlijke historische roman, die niet alleen inzicht geeft in de Franse geschiedenis, maar je ook
meesleept in een spannend en romantisch verhaal. Ik kijk nu al uit naar de volgende delen.’
Nederlands Dagblad ‘Kate Mosse heeft een opvallend ontspannen vertelstijl. Mooi uitgetekende
plot, en met de opbouw van de spanning zit het eveneens goed. Een solide mix van geschiedenis,
fictie en liefde.’ Hebban.nl ‘Een spannend verhaal vol mysteries en geheimen, liefde en verraad,
oorlog en avontuur, samenzweringen en verbroken beloftes.’ Algemeen Dagblad
Zelfherstel van binnenuit Pascale Bruinen 2021-06-08 Met 'Zelfherstel van binnenuit' van Pascale
Bruinen activeer je je zelfhelend vermogen met behulp van je geestkracht, gedachten, gevoelens

en overtuigingen. Neem de regie over je eigen gezondheid met Zelfherstel van binnenuit van
Pascale Bruinen. Of je nu kerngezond bent, wacht op een operatie of behandeling na een
vervelende diagnose of chronisch ziek bent: het is voor iedereen van belang om in actie te komen
om je welzijn, gezondheid en levensverwachting te verbeteren. Ons lichaam beschikt over een
groot zelfhelend vermogen dat we kunnen activeren met behulp van onze geestkracht, gedachten,
gevoelens en overtuigingen. Pascale Bruinen legt uit hoe je je geest bewust kunt inzetten om je
gezondheid te optimaliseren. Ze doet dit op basis van: wetenschappelijk onderzoek; haar eigen
ervaring met zelfheling; de succesvolle ervaringen van anderen; praktische oefeningen; en tips en
adviezen. Niet alleen zeer prettig leesbaar, maar ook een naslagwerk om te koesteren.
Top Bob de reddende hond Harmen van Straaten 2019-11-28 Top Bob de reddende hond lost
mysteries en misdrijven op. Een verhaal vol humor en avontuur voor jonge lezers. Mijn neus trilt
een beetje. Dat heb ik altijd als er iets in de lucht zit. Een nieuw avontuur misschien? Bob heeft het
superdruk. Zijn baasjes denken dat hij de hele dag lui in zijn mand ligt als zij naar hun eigen baas
vertrekken. Maar ze moesten eens weten! Bob verjaagt de postbode... Hij redt jonge vogels uit de
bek van Dominee Kater... En hij gaat op onderzoek als Doortje Dwergpoedel en Skipper
Angstteckel om hulp blaffen. Er is een boef in de buurt! Bob gaat erachteraan. Maar Dominee
Kater en Nero Buldog gooien bijna roet in het eten. Lukt het Bob om de boef te pakken? Al krijgt
Bob niet de eer die hem toekomt, hij is wel Top Bob, de reddende hond! Een grappig avontuur
voor jonge lezers over een dappere maar niet altijd handige superhond.
Manage People Performance Pearson Scope Staff 2010-07-15 This Learner Guide addresses the
competency Manage People Performance. It provides solid underpinning knowledge, plenty of
practical examples and workplace scenarios, and the flexibility to be used in a variety of learning
environments, such as on-the-job, off-the-job, distant learning or for a combination of these. For
added flexibility - Pearson Scope resources are available electronically as Licensed Content,
giving you the option to add or delete the content, place it online or simply print it out.
Skull King: De heerser Penelope Sky 2020-04-02 In plaats van me terug te geven aan Lucian om
zo zijn doel te bereiken, besluit Balto me te houden. Hij belooft voor me te vechten totdat ik vrij
ben. Maar naarmate de weken verstrijken, is de vrijheid niet meer zo aantrekkelijk als vroeger. Dit
is mijn thuis geworden. Ik voel me thuis bij deze man. Ik weet niet zeker of ik ooit nog wil
vertrekken ... zelfs niet als Lucian dood zou zijn.
Bundel oranje Arthur van Norden 2014-01-15 Lees en luister naar de verhalen van Dikkie Dik op je
iPhone of iPad. De leukste avonturen van de ondeugende rode kater, bekend uit Sesamstraat,
worden gepresenteerd in bundels van vier verhalen. Alle avonturen worden voorgelezen door de
auteur Jet Boeke. In deze bundel lees je de volgende verhalen: 1. De speelgoedbeer 2. Drie
vrienden 3. Eendjes 4. Goudvissen In de iBookstore zijn in totaal 6 Dikkie Dik verschillende
bundels verkrijgbaar: Oranje, Rood, Blauw, Grijs, Geel en Groen. Zo hoef je je nooit te vervelen
met Dikkie Dik!
Professional Training and Assessment Terry Hill 2013-04-04 An eBook is available for this title.
Click here to buy now. Professional Training and Assessment is a complete learning package for
Diploma of Vocational Education and Training and Diploma of Training Design and Development
in the TAE10 Training and Education Training Package. This text follows on from the popular
Vocational Training and Assessment text and is written by the same expert author team. This text
is ideal for students looking to upgrade their qualifications from Certificate IV to Diploma level.
BSBMGT502B Manage People Performance 2013
Kollewijn's vaderlandsche en algemeene geschiedenis Anthonie Marius Kollewijn (Nz) 18??
Dromen van Italië Nicky Pellegrino 2020-07-14 Een huis kopen in Italië voor 1 euro: Gino en
Edward, Mimi, en Elise durven het aan. Maar lukt het ze om hun Italiaanse droom waar te maken?
“Dit is je kans om je eigen huis in Zuid-Italië te kopen voor minder geld dan je voor een kop koffie
betaalt. Het pittoreske bergstadje Montenello verkoopt enkele historische huizen voor slechts ÉÉN
EURO per stuk. De enige voorwaarde is dat de kopers hun nieuwe huis binnen drie jaar renoveren
en bereid zijn een belangrijke rol te spelen in deze kleine en vriendelijke gemeenschap.” Als Salvio

Valentini, de burgemeester van het Italiaanse dorpje Montenello, een aantal gebouwen in zijn
geliefde dorp te koop aanbiedt voor één euro, gaat zijn bericht viral en wordt het gemeentehuis
overspoeld door reacties. Bijvoorbeeld van de pas gescheiden Mimi, die dit als dé kans ziet om na
haar scheiding een eigen leven op te bouwen. Van de Australische Edward en Gino, die met
pensioen zijn en ‘een project’ zoeken. Van Elise, die al jaren probeert samen met haar vriend een
huis te kopen maar die in Londen geen schijn van kans maakt op een betaalbare woning. Van
anderen die een afgelegen paradijsje zoeken, een bedrijf willen beginnen, aan een saai leven of
een ongelukkige relatie willen ontsnappen. Het is aan Salvio en zijn assistent Augusto om uit deze
reacties die mensen te vinden die passen bij hun droom van hoe hun dorpje weer tot leven
gebracht kan worden, en om deze droom waar te maken. Nicky Pellegrino heeft al vele heerlijke
romans op haar naam staan die zich (deels) afspelen in Italië. Laat je meevoeren naar haar
Italiaanse zomers en geniet!
Alweer een bestseller Paul Sebes 2016-10-04 Veel mensen hebben de wens om een boek te
schrijven, maar worden geconfronteerd met kwesties waarmee ze niet bekend zijn: wat is een plot,
hoe schep je sfeer, hoe bouw je spanning op, wat kun je over stijl zeggen, wat is perspectief en
hoe creëer je geloofwaardige personages? Maar ook: hoe vind je een uitgever en hoe
onderhandel je over een contract? Literair agenten Paul Sebes en Willem Bisseling, bekend van
tv, geven in Alweer een bestseller het antwoord op al deze (en nog veel meer) vragen, en larderen
hun tips met spannende belevenissen en hilarische gebeurtenissen uit het boekenvak. Alweer een
bestseller is een must read voor elke (beginnende) schrijver (en lezer).
Wij en ik Saskia de Coster 2013-03-08 In Wij en ik, de superieure nieuwe roman van Saskia de
Coster, belandt de lezer midden in een upper class milieu waar het wemelt van de grote en kleine
dramas en familiegeheimen, en waar liefde, waarheid en ambities regelmatig op gespannen voet
staan. In een Vlaamse verkaveling, boven op een berg, woont de familie Vandersanden. De
neurotische, aristocratische Mieke kamt haar tapijten en houdt intussen haar gezin en haar buren
nauwlettend in de gaten. Haar echtgenoot, de selfmade man Stefaan, maakt carrière in een door
schandalen geplaagd farmaceutisch bedrijf. Dochter Sarah, overbeschermd en benieuwd naar het
echte leven, zoekt haar eigen weg met de middelen van haar generatie. Maar zal ook zij ten prooi
vallen aan het grote familiegeheim, of kan zij in haar eentje een oud patroon doorbreken? Wij en ik
is een briljante, scherpzinnige familieroman, vol intrigerende karakters die met veel psychologisch
inzicht en mededogen opgetekend zijn. Het boek neemt de hedendaagse Europese mens de
maat, en beschrijft hoe sterk familiebanden zijn. Saskia de Coster verweeft met haar sublieme,
spitsvondige pen het tragische en het komische in een roman die zowel een literaire Desperate
Housewives is als een Europees antwoord op Vrijheid van Jonathan Franzen. Een magistrale
kroniek van een manke familie en van deze tijd. Saskia de Coster (1976) is kunstenaar,
toneelschrijver en deelnemer aan debatten op televisie, maar bovenal de auteur van een nu al
schitterend en in zijn soort uniek literair oeuvre. Haar voorlaatste roman Held werd genomineerd
voor de bng Literatuurprijs en behaalde de longlist van de ako Literatuurprijs; haar laatste roman
Dit is van mij stond op de longlist van de ako Literatuurprijs en de Gouden Uil. `Al jaren de
koppigste, grilligste en aantrekkelijkste pen van België. Tom Lanoye `De Grote Vlaamse Roman is
niet dood. Hij is zojuist geschreven door Saskia De Coster. Wij en ik is een roman die me nog lang
zal blijven achtervolgen. IJzersterk en onvergetelijk. Herman Koch `Teder en wreed ontrafelt
Saskia De Coster de illusies van social climbers, in een roman die aantoont dat elk ongelukkig
gezin nog altijd ongelukkig is op zijn eigen wijze. Tommy Wieringa
De jongen zonder vertrouwen Victoria Quinn 2021-05-20 Ik heb net mijn droombaan gekregen als
redacteur bij de gewaardeerde uitgever Astra Books, en mijn cliënt is de beruchte sciencefiction
schrijver Derek Hamilton. Hij is naar mijn mening de beste schrijver van mijn generatie. Maar het is
niet allemaal zo geweldig als ik had verwacht. Ik krijg die vent maar niet zo ver dat hij reageert op
mijn e-mails, sms'jes of telefoontjes. Wanneer ik hem dan toch aan de telefoon krijg, gedraagt hij
zich als een eikel en hangt op. Hij is een lastpak. Ja, hij is een stuk ... maar hij maakt mijn leven tot
een ware hel. Als ik hem klemzet in zijn penthouse, ontdek ik dat hij zijn manuscript nog niet heeft

ingeleverd omdat hij het te druk heeft met zijn andere baan ... als ruimtevaartingenieur. Deze man
heeft een eigen bedrijf dat raketten en andere innovaties bouwt. Hij is ook hoogleraar techniek aan
de NYU. Natuurlijk heeft hij geen tijd om zijn volgende boek te schrijven ... met zo'n werkschema.
Maar ik moet hem zo ver krijgen dat hij dit boek schrijft, omdat ik anders mijn baan zal verliezen.
Nu moet ik alleen nog uitzoeken hoe ik dat het best aanpak ...
De stagiair Lizzie van den Ham 2021-06-02 Isa van Doornbosch geeft Frans op het Thorbecke
College. Als ze van de directeur het verzoek krijgt om een aantal maanden een stagiair te
begeleiden, doet ze dat met frisse tegenzin. Ze houdt nu eenmaal van een strakke planning en
van haar eigen schema. Een stagiair is dus alleen maar lastig. Zodra Tristan de Rooij de school
binnenstapt, groeit haar tegenzin nog meer. Hij is veel te nonchalant naar haar zin en bovendien
lijkt hij ontzettend op haar ex, die een vreemdganger en flierefluiter was. En toch kan Isa de
stagiair, die eigenlijk veel te jong voor haar is, maar niet uit haar hoofd zetten. Sterker nog: het lijkt
erop dat Tristan haar ook wel ziet zitten. Toegeven aan haar gevoelens zou echter haar baan en
reputatie op het spel zetten... Kunnen Isa en Tristan elkaar vinden, ondanks het feit dat hun liefde
verboden is? Een nieuw verhaal in de serie rondom het Thorbecke College van de hand van Lizzie
van den Ham.
BBQ & Outdoor Peter De Clercq 2021-06-08 BBQ'en is hot. Deze barbecue-bijbel is dan ook een
must-have voor iedereen die houdt van grillen, roosteren en roken. Haal het beste uit jouw
barbecue met vuurmeester Peter De Clercq. Laat je inwijden in de kunst van de barbecue en
(her)ontdek in meer dan honderd fireproof recepten zijn allerbeste klassiekers en nieuwste
smaakcombinaties.
De dochter van de President James Patterson 2021-06-07 Met details die alleen een president
kan weten 'Een geslaagde politieke thriller. Biedt inzicht over hoe het er achter de schermen van
het Witte Huis aan toegaat.' **** NRC Er is een nieuwe regering in het Witte Huis. Maar het is de
vorige first family die boven aan de hitlijst staat van een internationale terroristische organisatie.
Matthew Keating is een voormalig Navy seal en de vorige president van de Verenigde Staten.
Nadat een dappere maar noodlottige militaire missie hem zijn tweede ambtstermijn heeft gekost,
verhuist hij naar het platteland van New Hampshire. Daar zou hij het liefst het leven van een
'gewone' burger willen leiden, maar een oud-president wordt nooit meer een gewone burger. En
een oud-president heeft vijanden. Wanneer zijn dochter ontvoerd wordt, zet hij de seal-training en
alle connecties die hij als president heeft opgedaan in om haar te redden. Want het is maar de
vraag of hij op zijn vrienden in het Witte Huis kan rekenen... 'Bestsellerauteur Patterson geeft hem
van jetje, geholpen door ex-President Clinton. Heel veel actie, onbetrouwbare figuren, geschikt
voor Hollywood.' Vrij Nederland
Irena's kinderen Tilar Mazzeo 2017-04-20 Als verpleegkundige wordt de Poolse Irena Sendler in
1942 toegelaten tot het getto van Warschau. Al snel smokkelt ze weeskinderen uit de afgesloten
wijk en ze vraagt aan haar familie en vrienden om ze te verbergen. Met de hulp van haar grote
liefde, een verzetsstrijder, en een geheim netwerk van vrouwen en moeders weet Irena Sendler
uiteindelijk meer dan tweeduizend kinderen uit het getto te bevrijden. De kinderen worden verstopt
in grafkisten en via geheime routes door het riool weet Irena met gevaar voor eigen leven de nazi's
te omzeilen. Van elk kind dat ze wist te redden schreef Irena Sendler de naam en ware identiteit
op, zodat hun families ze zouden vinden als de oorlog ooit voorbij zou zijn.
Wie gelooft die renners nog? Hans Vandeweghe 2013-04-24 Michael Boogerd, Lance Armstrong,
Stefan Matschiner, Thomas Dekker, Eufemiano Fuentes, Michael Rasmussen. Dit zijn slechts een
paar van de namen die de afgelopen periode veelvuldig in het nieuws zijn gekomen in verband
met doping binnen het wielrennen. Is het topwielrennen meer dan ooit aan bezinning toe. Slikt het
publiek dit nog en hoe moeten we alles duiden? Hoeveel vertrouwen moeten we nog hebben in de
zuiverheid van de wielersport? Gebruiken ze allemaal? Moeten we voortaan vraagtekens zetten bij
elke uitzonderlijke prestatie uit heden én verleden? Kàn dat, topwielrennen zonder doping? Krijgen
we doping sowieso ooit uitgeroeid? Ex-topjournalist Hans Vandeweghe schetst de
dopingproblematiek scherp, kritisch en verhelderend. Niemand kan dat beter. Een boek dat pijn

doet. 'Ik ga in dit boek het onverdedigbare niet proberen te verdedigen. Evenmin ga ik het
wielrennen sparen, want het wielrennen heeft zichzelf ook niet gespaard.'
Onvoorwaardelijk Vi Keeland 2021-06-10 Steamy romance van de populaire auteurs Vi Keeland
en Penelope Ward. Aubrey wil alles achter zich laten en opnieuw beginnen. Nieuwe stad, nieuw
huis, nieuwe baan – ze heeft alles geregeld. Maar een lekke band haalt haar plannen overhoop.
Gelukkig is daar Chance, een erg knappe (en ietwat arrogante) Australische man. Hij weet niet
alleen Aubreys auto weer op de weg te krijgen, maar hij haalt haar ook over om de rest van de reis
samen af te leggen. Ze leren elkaar steeds beter kennen en vinden elkaar duidelijk erg
aantrekkelijk, maar Aubrey voelt dat Chance haar op afstand wil houden. Ze komt er maar niet
achter wat er precies aan de hand is. Wat heeft Chance te verbergen? De boeken van Vi Keeland
en Penelope Ward zijn wereldwijde bestsellers. Samen schreven ze heerlijke romans als onder
andere Onweerstaanbaar en Onuitstaanbaark. Vi Keeland schrijft solo ook romans. In Nederland
en België lazen en luisterden al meer dan 25.000 lezers haar verslavende dirty office romance De
baas.
Gestrand met de miljonair Carole Mortimer 2012-03-27 Multimiljonair Linus Harrison laat geen
middel onbenut om zijn doel te bereiken, en nu heeft de keiharde zakenman zijn zinnen gezet op
het landhuis waarin Andrea Buttonfi eld is opgegroeid. Bovendien claimt hij haar diensten als
'beste secretaresse van het westelijk halfrond'. Omwille van haar moeder - en omdat zijn aanbod
het einde zou betekenen van haar geldzorgen - stemt ze in. Zolang Linus maar niet denkt dat zijn
rijkdom álle deuren opent! Wanneer ze tijdens een zakenreisje met z'n tweeën vast komen te
zitten in de Schotse sneeuw, blijkt echter dat het niet zijn geld is waar ze zich druk om moet
maken. Het zijn die prachtige groene ogen... Dit boek is ook verkrijgbaar in 8-in-1 Bouquet
eBundel.
Race tegen de klok Jo Claes 2021-05-04 Bij het begin van het nieuwe academiejaar krijgt
hoofdinspecteur Thomas Berg een bizarre brief. Daarin eist de anonieme afzender dat het aantal
buitenlandse studenten aan de Leuvense universiteit drastisch moet verminderen. Om die eis
kracht bij te zetten, zal hij drie studenten van vreemde origine opsluiten in een ruimte met een
beperkte hoeveelheid zuurstof, maar omdat hij slachtoffers wil vermijden, belooft hij de politie
aanwijzingen te geven om de studenten te redden. Een misplaatste grap, denkt iedereen. Tot Berg
een sms’je krijgt met de locatie van de eerste ontvoerde student. De boodschap is echter zo
geformuleerd dat niemand er iets van begrijpt. Grap of geen grap, Berg heeft geen andere keus
dan te proberen om het raadsel op tijd op te lossen. De race tegen de klok is begonnen.
De verre horizon Santa Montefiore 2021-03-23 Tegen de wensen van zijn halfzus Kitty Deverill in,
verkoopt JP Deverill het familiekasteel aan een grote hotelketen. Ook nodigt hij de jonge Margot
Hart als gastschrijver uit om op het landgoed te komen logeren. Margot werkt aan een boek over
de geschiedenis van de familie Deverill en JP ziet dat boek als de ideale manier om zijn
rekeningen met enkele familieleden te vereffenen. JP’s zoon Colm kan zich allerminst vinden in de
plannen van zijn vader. Hij heeft na de scheiding van zijn ouders alle contact met zijn vader
verbroken, maar nu JP van plan is de vuile was over de familie buiten te hangen, voelt Colm zich
geroepen om in actie te komen. Zelfs als hij daarvoor de degens moet kruisen met de charmante
en onafhankelijke Margot. In de pers ‘Net als in de voorgaande romans van de auteur is de stijl
van het boek meeslepend, ontroerend en beeldrijk.’ NBD Biblion ‘Een heerlijk boek om met
regenachtige dagen op de bank onder een dekentje met een kop thee te lezen en absoluut een
aanrader voor iedereen!’ ***** Chicklit.nl ‘Montefiore doet je vergeten waar en met wie je bent.’
Libelle
Het land van duizend morgens Lauraine Snelling 2012-03-06 De belofte van gratis land lokt Roald
en Ingeborg Bjorklund in 1880 weg uit hun huis hoog boven defjorden in Noorwegen. Na drie
lange jaren sparen en een barre overtocht naar Amerika, komen ze eindelijk aan in de haven van
New York. In dit nieuwe land hopen ze een goed leven te kunnen opbouwen en hun kinderen een
mooie toekomst te bieden. Het pioniersleven betekent keihard bikkelen, onder primitieve
omstandigheden. Maar de inmiddels zwangere Ingeborg houdt dapper vol. Ze heeft er alles voor

over haar dromen te verwezenlijken. Dan breekt een verschrikkelijke winter aan. De Bjorklunds,
die het klimaat nog niet goed kennen, worden overvallen door de sneeuwstormen. Ingeborgs
leven verandert ingrijpend - en voorgoed. Lees verder »
Digitaal is het nieuwe normaal (E-boek) Peter Hinssen 2010-10-11 Peter Hinssens uitdagend boek
over de toekomst van onze digitale wereldPeter Hinssen is een van de internetpioniers in België
en Europa. Hij is een veelgevraagde keynotespreker over de hele wereld en zal in de tweede helft
van 2010 speciaal adviseur zijn tijdens het Belgische voorzitterschap van de EU. Zijn nieuwe boek
vertrekt van de stelling dat wij slechts halverwege de digitale revolutie staan. We gaan nu over
naar het diepe deel van het zwembad. Het volgende stuk zullen we echt moeten zwemmen. Het
gebruik van technologie is immers geen nieuwigheid meer. Digitaal is het nieuwe normaal. We
zullen ons enkel kunnen onderscheiden door de intelligente manier waarop we met technologie
omgaan. Over die attitude en de bijbehorende gedragsaanpassingen gaat dit boek.
Niemand zeggen M.J. Arlidge 2021-05-26 Deel 10 van de Helen Grace-serie, verschijnt tegelijk
met de Engelstalige editie Na covid-19 bevindt het land zich in een van de zwaarste -recessies
ooit. Nog nooit heeft inspecteur Helen Grace met zo veel geweld en onrust te maken gehad. Voor
het eerst in haar leven is ze bang om de controle te verliezen: haar trouwe partner Charlie is met
zwangerschapsverlof en tegelijkertijd doet haar collega Joseph Hudson er álles aan om haar het
leven zuur te maken. Drie moordzaken houden Helen ’s nachts wakker: een oude, rijke man,
vermoord tijdens een inbraak in zijn immense huis; een jonge zorg-manager, in zijn auto
doodgestoken met een schroevendraaier; en een jonge studente, aangerand en doodgeknuppeld
in het plaatselijke park. Dan krijgt ze bericht dat de privédetective die onderzoek deed naar deze
zaken levend in brand is gestoken. Net als Helen dacht hij dat zo veel geweld in korte tijd geen
toeval kon zijn, maar zelfs met deze aanwijzing kan ze het verband niet zien. En de tijd begint te
dringen, want de dader gaat geen enkele uitdaging uit de weg om zichzelf te bewijzen. In de pers
‘Sterk visuele hoofdstukken met een hoog adrenalinegehalte.’ Algemeen Dagblad ‘De manier
waarop Arlidge ogenschijnlijk moeiteloos eerst verhaaltechnische problemen creëert en ze
vervolgens even makkelijk weer oplost, verraadt een lenige, creatieve geest.’ Het Parool ‘Het
thrillergeschenk van M.J. Arlidge is geraffineerd en geloofwaardig.’ **** de Volkskrant
Tintelende aanraking Maya Banks 2019-01-29 Ze is op de vlucht en rent regelrecht in zijn armen...
Als jong meisje werd Jenna ontvoerd door een groep religieuze fanatici. Haar strenge opvoeding
in gevangenschap en volledige afzondering heeft haar tot een gehoorzame en verlegen vrouw
gemaakt. Tenminste, dat wil ze de leiders van de groep doen geloven. Eigenlijk wacht ze gewoon
het juiste moment af om te ontsnappen... Isaac Deveraux is onmiddellijk geïntrigeerd door de
mysterieuze en sensuele vrouw die zijn pad kruist. Ze lijkt doodsbang maar weigert hem te
vertellen waarom. Als hij ontdekt dat er heel machtige en gevaarlijke mensen achter haar aan
zitten, zweert hij haar koste wat kost te beschermen - en héél dicht bij zich te houden. Want vanaf
de allereerste aanraking weet hij één ding zeker: hij wil dat ze de zijne wordt!
Goddelijk in lingerie Penelope Sky 2019-05-30 Ik ben Carter Barsetti. De zoon van Cane Barsetti.
Ik heb mijn fortuin verdiend in de auto-industrie. Ik heb er altijd de voorkeur aan gegeven om met
volle teugen te genieten van het leven. Mijn vader hoopte dat ik me zou vestigen in Toscane en
het wijnbedrijf van mijn familie zou overnemen. Misschien zal ik dat ooit nog doen. Ik weet dat er
van me wordt verwacht dat ik uit de buurt blijf van de Underground. Ik heb het mijn vader beloofd.
Maar dan krijg ik een aanbod dat ik niet kan weigeren. Een man biedt me honderd miljoen dollar
om zijn dochter te kopen van de Underground. Maar nadat ik haar heb gekocht en haar mee naar
huis heb genomen, zegt ze dat het allemaal gespeeld is. Ze werd expres gevangen genomen om
de wreedste man die ze ooit had gekend te ontvluchten. En nu moet ik beslissen of ik haar terug
ga geven.
Stop met pleasen Andrea Mathews 2019-04-16 Als je steeds voor anderen zorgt en het altijd goed
wilt doen, hoe kom je dan nog aan jezelf toe? Stop met pleasen helpt je met helende inzichten,
zodat je leven weer van jou wordt. Stop met pleasen van Andrea Mathews is het antwoord in
boekvorm op een probleem waar ontzettend veel mensen mee worstelen: zij zetten altijd anderen

op de eerste plek in plaats van zichzelf. Daarbij zijn ze ook nog eens super perfectionistisch en
nooit tevreden over zichzelf. Een vermoeiende manier van leven, die voor velen van ons helaas
maar moeilijk te veranderen is. Want rationeel weet je het allemaal wel, maar de praktijk is
weerbarstig... Dit nuchtere boek helpt je met helende inzichten, tips en technieken, zodat je leven
weer van jou wordt. Je mag jezelf vanaf nu schaamteloos en zonder schuldgevoel op nummer 1
zetten!
Blond Date Sarina Bowen 2021-05-24 Regel één: Kom nooit naar een feestje zonder date. Regel
twee: De jongen die je meeneemt is in ieder geval een atleet en bij voorkeur een student van een
hogere klas. Katie Vickery dient zich als aspirant-lid van een studentenvereniging streng aan een
aantal regels te houden. Helaas heeft Katie het net uitgemaakt met haar hufterige,
footballspelende vriendje. Erger nog, de laatste keer dat ze hem tegenkwam, resulteerde erin dat
ze tot op het bot werd vernederd. Jammer genoeg is het missen van een feest geen optie. En
daarbij, als ze zich voor altijd thuis zou verstoppen, zou haar ex winnen. Er zit dus niets anders op
dan een blind date regelen voor het volgende feest. Als Andrew Baschnagel de kans krijgt om op
date te gaan met Katie Vickery, twijfelt hij geen seconde. Hij is al gek op Katie sinds de allereerste
keer dat ze hun gezamenlijke les kunstgeschiedenis binnenstapte. Helaas voor Andrew koos Katie
toen voor een atletische bad boy en niet voor een lieve, sportieve jongen zoals hij. Wat Andrew
niet weet, is dat Katie haar buik vol heeft van feestjes. En van bad boys. SARINA BOWEN is de
bekroonde auteur van meer dan dertig hedendaagse en LGBT romans. Ze stond dertien keer op
de USA Today bestsellerlijst. Ze woont in New Hampshire met haar familie, negen kippen en veel
te veel ijshockey spullen. Sarina’s boeken worden in twaalf talen op vier continenten gepubliceerd.
‘Ik ben fan!’ - The Bookbabe over ‘Gevallen Dromen’ ‘Dit boek is een echte feelgoodroman’ Hebban.nl over ‘Gevallen Dromen’
Verleid in zijn palazzo Susan Stephens 2011-11-08 Katie is dolblij met haar nieuwe baan:
privésecretaresse van de adembenemend knappe Rigo Ruggiero. En dan mag ze hem ook nog
helpen bij de renovatie van zijn palazzo! In Toscane blijkt dat Rigo meer belangstelling heeft voor
haar dan voor de opknapbeurt van zijn landhuis. Katie vindt de zwoele blikken van haar baas zeer
opwindend, maar als het intiemer dreigt te worden houdt ze hem toch liever op een afstand. Ze
vreest namelijk dat hij haar zal afwijzen als hij ontdekt wat ze zo angstvallig voor hem verborgen
probeert te houden..
Georges & Rita Leen Dendievel 2020-09-25 Georges en Rita zijn bijna een halve eeuw een paar,
en samen kiezen ze voor euthanasie. Een beslissing die hun kinderen Lydie, Walter en Kurt elk op
een andere manier onthalen. Er wordt afscheid genomen. Geheimen komen aan de oppervlakte,
andere gaan mee in het graf. Eén hartverscheurend verhaal verteld vanuit twee zeer persoonlijke
perspectieven. Bij dit omkeerboek kan men kiezen welk verhaal men eerst leest, dat van Rita of
dat van Georges.
De verliefde graaf Julia Quinn 2019-10-09 Prachtige Netflix-editie met officieel seriebeeld ‘Het
antwoord op Downton Abbey, maar vele malen kleuriger en ondeugender.’ De Telegraaf Londen,
1814. Rijkdom, lust en verraad zijn aan de orde van de dag in negentiende-eeuws Engeland. En
de familie Bridgerton staat altijd vooraan. Anthony Bridgerton maakt volgens Lady Whistledown
nog geen aanstalten om zich te verloven. Maar dit keer zit het roddelblad ernaast. Anthony heeft
niet alleen besloten te trouwen, hij weet zelfs al met wie! Het enige obstakel is zijn aanstaande
schoonzus, Kate Sheffield, de meest bemoeizieke vrouw die zich ooit in een Londense balzaal
heeft gewaagd. Wat de societydames ook mogen zeggen, Kate is ervan overtuigd dat Anthony
een verschrikkelijke echtgenoot zal zijn. Ze is vastbesloten om haar zus te beschermen. Maar hoe
beschermt ze haar eigen hart tegen de invloed van deze verleidelijke graaf? De pers over de
Familie Bridgerton serie ‘Bridgerton is uitstekend binge-materiaal gebaseerd de populaire
historische romans van Julia Quinn.’ de Volkskrant ‘Razend populaire kasteelromans.’ **** NRC
‘Je moet de Bridgerton boeken van Julia Quinn gewoon lezen.’ Trouw
De mannen die we oogstten Jesmyn Ward 2021-05-19 In ‘De mannen die we oogstten’ schetst de
gelauwerde Afro-Amerikaanse schrijfster Jesmyn Ward vijf liefdevolle portretten van de dierbare

mannen die zij binnen vier jaar kwijtraakte. Ze gingen ten onder aan drugsverslaving, geweld,
ongelukken, zelfmoord, kortom: aan de wrede werkelijkheid die jonge Zwarte mannen in het
Zuiden van de Verenigde Staten al te vaak ten dele valt. Telkens weer vroeg Ward zich af:
waarom? Om haar verlies te verwerken begon ze erover te schrijven. Dit hielp haar een
verschrikkelijke waarheid onder ogen te zien: haar jeugdvrienden en broer waren domweg ten
prooi gevallen aan hun afkomst. Nog voordat de term ‘institutioneel racisme’ gangbaar was, wees
Ward de geschiedenis, armoede, kansloosheid en gebroken familieverbanden aan die inherent
zijn aan het leven van de Zwarte bevolking in Amerika. ‘De mannen die we oogstten’ is door ‘New
York Magazine’ uitgeroepen tot een van de beste boeken van de 21e eeuw, en door ‘The New
York Times’ tot een van de vijftig beste memoirs.
Perfecte dood Helen Fields 2021-05-25 In Perfecte dood van Helen Fields, deel 3 van de D.I.
Callanach-serie, vergiftigt een seriemoordenaar zijn slachtoffers langzaam, zonder dat ze het
weten. Voor de fans van M.J. Arlidge en Mo Hayder. Perfecte dood van Helen Fields is het derde
deel van de veelbesproken Schotse thrillerserie D.I. Callanach. Over inspecteurs Ava Turner en
Luc Callanach. Voor de fans van M.J. Arlidge, Mo Hayder en Samuel Bjørk. Een seriemoordenaar
heeft Edinburgh stevig in zijn greep, zonder dat Luc Callanach en Ava Turner er weet van hebben.
Hij slaat berekenend en gewetenloos toe. Zijn slachtoffers legt hij om door middel van gif, zodat
deze langzaam en op pijnlijke wijze sterven, zonder enig besef van het gif dat door hun bloedbaan
stroomt. Hoe sla je een moordenaar in de boeien als hij zich op de achtergrond verborgen houdt?
Deze moordenaar houdt ervan zijn slachtoffers van een afstand te observeren. Callanach en
Turner staan deze keer echt voor een onmogelijke taak... Perfecte dood is een perfecte thriller:
duister, met geweldige personages en nagelbijtend spannend tot aan de laatste pagina. Over de
serie: ‘Een bijzonder aangenaam team speurders.’ – Trouw ‘Een must-read voor lezers die
houden van donker, dodelijk, griezelig en aangrijpend.’ – Het Parool ‘Helen Fields schrijft donkere,
harde thrillers, die de grenzen van de gemoedsrust aftasten.’ – Gazet van Antwerpen
Griekse passie Sharon Kendrick 2012-04-24 Constantine Karantinos, miljardair met het uiterlijk
van een Griekse god, is eraan gewend dat de mooiste vrouwen zich aan zijn voeten werpen. Het
onopvallende serveerstertje dat hem op een feest vertelt dat ze ooit met hem het bed heeft
gedeeld, wil hij dan ook geïrriteerd wegwuiven. Onmogelijk! Als ze hem echter een foto laat zien
van haar zoontje, dat sprekend op hem lijkt, is zijn interesse gewekt. En als ze op zijn verzoek
haar haar losmaakt, komen er opeens allerlei opwindende herinneringen bovendrijven. Dus eist hij
dat Laura met hem meekomt naar Griekenland. Daar is hij van plan die ene nacht te herhalen, net
zo lang tot hij zich elk sensueel detail weer herinnert... Dit boek is ook verkrijgbaar in 8-in-1
Bouquet eBundel.
Baas Boek één Victoria Quinn 2018-06-11 Tatum Titan Zij is de rijkste, machtigste en niet te
vergeten mooiste vrouw ter wereld. Een man zoals ik is niet gauw geïmponeerd en aanvankelijk
maakt Titan niet veel indruk op me. Haar uitgeverij, een verlieslatend bedrijf, wekt in feite eerst
mijn interesse. Maar zij wil niet verkopen. Zij wil zelfs niet eens luisteren naar mijn voorstel. Mijn
assistente probeert tot driemaal toe om een vergadering te beleggen, maar Titan wimpelt haar
telkens af. Zij wijst mij, Diesel Hunt, af. De machtigste man ter wereld. Gewoonlijk krijg ik nooit het
woord ‘nee’ te horen. Ik heb nog nooit een rivale gehad die over evenveel zelfvertrouwen en
intelligentie beschikt als ik. Ik ben het niet gewend dat iemand anders controle neemt over de
situatie. Ik heb altijd de leiding. Haar koelheid windt me alleen maar op. Haar onverschilligheid
wekt enkel mijn interesse. Terwijl zij bewijst dat ze een van de meest getalenteerde zakenlui in
deze stad is, wint zij mijn respect – en dat is op zich al een hele uitdaging. En dan plots wordt zij
mijn obsessie.
Het chalet Suzanne Vermeer 2013-01-15 Website Suzanne Vermeer Bekijk de trailer Volg
Suzanne Vermeer op Facebook
Van de hemel in de hel Jo Claes 2020-03-20 Thomas Berg wordt geconfronteerd met een van de
moeilijkste zaken uit zijn carrière. Welk spoor hij ook volgt, het draait telkens op niets uit.
Hoofdinspecteur Thomas Berg heeft een groepsreis cadeau gekregen naar Verona. Daar leert hij

twee vrouwen uit Leuven kennen van wie de ene al dagenlang haar echtgenoot telefonisch niet
kan bereiken. Berg biedt aan om te helpen en laat zijn team uitzoeken of de man als vermist is
opgegeven. Intussen wordt in een containerpark in Leuven een afschuwelijk verminkt lijk
gevonden. Het lichaam is zo zwaar toegetakeld dat het eerst niet geïdentificeerd kan worden,
maar zodra dat via dna-onderzoek is gebeurd, blijkt dat het slachtoffer de reputatie had een
onverbeterlijke vrouwenversierder te zijn. Berg wordt geconfronteerd met een van de moeilijkste
zaken uit zijn carrière. Welk spoor hij ook volgt, het draait telkens op niets uit. Tot hij ontdekt welke
reden er achter de gruwelijke verminking zit. De waarheid is zo verbijsterend dat niemand hem
eerst wil geloven.
Nacht vol hartstocht Sarah Morgan 2015-07-14 Welke geheimen worden er ontsluierd in de hitte
van de woestijn? Deel 1 Emma heeft géén spijt. Zelfs al laat haar baas, de knappe biljonair Lucas
Jackson, haar duidelijk weten dat hij haar niet nog eens zal aanraken. Ze heeft van hun
hartstochtelijke nacht samen genoten en accepteert dat het daarbij blijft. Dan vraagt Lucas haar
mee op zakenreis naar Zubran - een exotisch woestijnstaatje, waar je het zodra je uit het vliegtuig
stapt héél erg warm krijgt. Lucas zal zich nooit aan iemand binden. Dat kán hij gewoon niet. Die
onenightstand met Emma was dan ook heel onverstandig, want hij wil zijn PA beslist niet kwetsen.
Voortaan zal hij zijn begeerte moeten verbergen. Het is maar te hopen dat ze in Zubran zo'n
oosters gewaad moet dragen dat haar veel te verleidelijke rondingen bedekt...
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