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Download online boek Nederlands Doorbreek de cirkel
Arend Ardon , De meeste managers hebben tegenwoordig
veel kennis over verandermanagement. Toch loopt het in de
praktijk nogal eens spaak. Dat komt omdat onze kennis maar
zeer beperkt ons handelen stuurt. Zonder dat we het weten
hebben wij aannames over onze medewerkers die ons juist in
de problemen brengen. En onbewust vertonen we gedrag
waarmee we initiatief en verantwoordelijkheidsgevoel van
medewerkers ondermijnen. Om de taaie situaties die hieruit
ontstaan te doorbreken, moet je begrijpen hoe je die als
manager zelf in stand houdt. Arend Ardon maakt glashelder
hoe ze ontstaan en biedt doe-hetzelfinterventies om de
verandering weer vlot te trekken. Dankzij zijn observaties van
vele directieteams, managementteams en managers met hun
medewerkers maakt hij haarfijn zichtbaar wat er echt gebeurt
terwijl we praten over verandering. Arend Ardon is vennoot
van Holland Consulting Group. Hij begeleidt
veranderingsprocessen rondom strategie-implementatie,
leiderschap en cultuur. Zijn onderzoek, waarop hij in 2009
promoveerde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, kreeg
veel aandacht in de media. Dit boek is daarop gebaseerd. '
'Het verhaal van Dirk Scheringa leek een Amerikaanse droom te worden. Het komt in Nederland niet
vaak voor dat de zoon van een kaasmaker, die onder aan de maatschappelijke ladder begint, het
uiteindelijk schopt tot bankdirecteur, eigenaar van een voetbalclub en oprichter van een museum.
Maar na de droom kwam een koud ontwaken, toen dsb in 2009 de steun van de Nederlandsche Bank
verloor, en niet gered werd in de storm van de financiële crisis. Wie is deze man? Wat drijft hem,
wat zijn zijn doelen en gevoeligheden? Frits Conijn schreef dit gedetailleerde en verhelderende
levensverhaal, een zorgvuldige reconstructie van het fenomeen Scheringa. Conijn toont aan hoe de
teloorgang van DSB op allerlei manieren samenhangt met het karakter van Scheringa, met zijn
eerste stappen op het ondernemerspad, zijn lange relatie met Baukje de Vries, de overname van
voetbalclub AZ en zijn kunstaankopen, en zijn relaties met werknemers en collega-bankiers. Dit boek
werpt een kritische blik op Scheringas zakelijke beslissingen, maar is tegelijk het levendig
geschreven portret van een man die in alles een uitzonderingspositie innam.'
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Download online boek Nederlands Doorbreek de cirkel Arend Ardon , Are you looking for
doorbreek de cirkel PDF?. If you are areader who likes to download doorbreek de cirkel Pdf to any
kind of device,whether its your laptop, Kindle or iPhone, there are more options now than ever
before. Perhaps because of the growing popularity of Kindle, or competitors like The Nook, or maybe
just because people want choices, it is now possible to get doorbreek de cirkel Pdf and any kind of
Ebook you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading doorbreek de cirkel Pdf? You may think
better just to read doorbreek de cirkel Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or
hardcovers? The answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there
are definite advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read doorbreek de cirkel electronically, as you are
saving all that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download
than to buy them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, doorbreek
de cirkel Pdf in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily
download doorbreek de cirkel Pdf to read on the plane or the commuter train, whereas print books
are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download doorbreek de cirkel Pdf from our online library.
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