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What the fund? Een handboek over funding
van scale-ups en groeibedrijven
Nathalie De Ceulaer
Brugge : die Keure Professional Publishing
2017
978-90-486-3187-2 (paperback)
fondsenwerving; financieringsmethoden
369.4 CEUL
Inhoud
''Begrijpelijke taal voor ondernemers die geen
financiële achtergrond hebben''. Een
onderneming met een ambitieus groeiplan
heeft vroeg of laat geld nodig. Dit boek richt
zich op start-ups en scale-ups die voor het
eerst een beduidende financieringsronde
overwegen. Na de eerste geldschieters, de
“friends, fools en family” en de business
angels, kom je als ondernemer terecht bij
investeringsfondsen en financiële instellingen,
waar andere verwachtingen heersen en vaak
ook een andere woordenschat gehanteerd
wordt.
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Het tijdperk van cryptovaluta : hoe bitcoin en
andere digitale munten de wereld voorgoed
veranderen
Paul Vigna & Michael J. Casey
978-90-470-0800-2 (paperback)
2018
978-90-470-0800-2 (paperback)
valutamarkt; geldwezen; betalingsverkeer;
betaalmiddelen
345 VIGN
Inhoud
Bitcoin en andere op computertechniek
gebaseerde valuta kunnen een revolutie in
onze maatschappij veroorzaken. Zijn ze de
oplossing voor de vertrouwensbreuk
tussen burger en bank? Kunnen ze een motor
worden voor de welvaart van
derdewereldlanden? Zijn ze de nieuwste
criminele handelsroute? Of iets heel anders?
Wall Street Journal-journalisten Paul Vigna en
Michael J. Casey leggen het fenomeen
cryptovaluta bloot: hoe is het ontstaan, hoe
werkt het en welke rol
gaat het spelen in onze samenleving?
Eeuwige winst: hoe circulaire economie werkt
voor ondernemers
Didier Pierre, Geerdt Magiels
Leuven : LannooCampus
[2017]
978-94-0144101-8 (paperback)
duurzame ontwikkeling; duurzaamheid;
ondernemerschap; economie
340.9 PIER
Inhoud
Wat als het allemaal zonder grondstoffen
moet? Een wake-upcall voor ondernemers
Steeds meer beschouwen we de idee van de
circulaire economie als noodzakelijk voor een
leefbare toekomst. In de praktijk gebeurt er
nog bitter weinig, terwijl het al lang duidelijk is
dat praten alleen niet volstaat. We moeten ook
denken en doen. Dit boek is een gids bij de
praktische invoering van het circulaire denken
in leven, werken en ondernemen.
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International financial management
Jeff Madura
9781473725508
4th edition 2017
9781473725508
internationaal financieel management;
internationale ondernemingen; financieel
management; financiering

Plaatsing
Beschrijving

354 MADU
Inhoud
The fourth edition of Madura and Fox's
International Financial Management provides
the ideal introduction to the study of interaction
between firms of all sizes and global finance.
Real life examples, critical debate questions and
project workshop activities help improve
engagement and the wide range of cases from
across the globe ensures this edition has a wide
international appeal.
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De onzichtbare hand: hoe markteconomieën
opkomen en neergaan
Bas van Bavel
Amsterdam : Prometheus
2018
978-90-446-3436-5 (paperback)
markteconomie; markttheorie; economische
geschiedenis
342 BAVE
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Inhoud
Het is een sprookje dat onze markteconomie
een onmisbare voorwaarde voor welvaart en
rechtsstaat is. Dat weet de internationaal
gezaghebbende Nederlandse economisch
historicus Bas van Bavel onweerlegbaar aan te
tonen. Hij toetst de abstracte beweringen van
de economen genadeloos aan de historische
werkelijkheid. De vrije markt, die aanvankelijk
breed werd omarmd, blijkt na enige tijd de
welvaartsgroei juist te remmen: nieuwe
economische elites veroveren met hun rijkdom
politieke en juridische macht en sluiten
nieuwkomers buiten.

TV-tips
Lectoraat maakt film over binnensteden Brabant

Het Fontys-lectoraat De Ondernemende Regio heeft een televisieproductie in vier delen
gemaakt over de Brabantse binnensteden Eindhoven, Tilburg, Oss en Bergen op Zoom.
Ze zijn vanaf morgen te zien op Omroep Brabant.
De serie is in eigen beheer geproduceerd als onderdeel van het RAAK-onderzoeksproject
De Ondernemende Binnenstad. Dat onderzoek gaat over wat binnensteden nodig hebben
om weer 'te bloeien'. Door de economische crisis en internetwinkelen zijn stadscentra de
laatste jaren leeggelopen. Winkelketens gaan failliet, panden staan leeg, straten worden
getekend door verloedering en leegstand, aldus het lectoraat.
De Ondernemende Binnenstad te zien op Omroep Brabant vanaf 3 maart, iedere
zaterdag vanaf 6.48 uur ieder half uur en in de avond om 18.11 uur, daarna ieder uur
herhaald. Zie de trailer.

Uit het nieuws

Spotify eindelijk naar de beurs, maar problemen heeft het bedrijf óók - dit zijn ze
De kogel is door de kerk: Spotify gaat eindelijk naar de beurs. Het van oorsprong
Zweedse bedrijf heeft wereldwijd de meeste abonnees, maar loopt leeg op de rechten die
het moet betalen. Bovendien hijgt Apple in de nek om het stokje over te nemen.
Bron: Volkskrant 01.03.18

Lees meer via LexisNexis

CPB-directeur: 'Politiek staart zich blind op koopkrachtplaatjes, laat fixatie los'

Het kabinet en de Tweede Kamer moeten hun fixatie op koopkrachtplaatjes loslaten. Die
oproep doet Laura van Geest, directeur van het Centraal Planbureau, dinsdag in de
Volkskrant. Koopkrachtplaatjes spelen een grote rol in debatten over inkomens, maar
zijn onnauwkeurig. Bron: Volkskrant 06.03.18
Lees meer via LexisNexis
Kamervragen over spoedwetgeving fiscale eenheid
In het FD van 26 februari 2018 gaf de staatssecretaris van Financiën aan zeker twee jaar
nodig te hebben om met nieuwe regels te komen voor de winstbelasting van moeder- en
dochterbedrijven in Nederland. Volgens de staatssecretaris is de aangekondigde
spoedwetgeving onvermijdelijk nadat het Hof van Justitie (22 maart 2018, C-398/16 en
C-399/16, ECLI:EU:C:2018:110) had bepaald dat de voordelen van de fiscale eenheid
ook moeten gelden voor leningen van een moederbedrijf aan een buitenlandse dochter.
Dat zou de schatkist veel geld kosten.
Lees verder in FiscaalTotaal: je vindt vindt deze databank in xplora.avans.nl onder
databanken.
https://professional.fiscaaltotaal.nl.ezproxy.avans.nl/Content/Pages/viewnieuws.aspx?id
=nw_65180549.aspx

Haal meer uit Xplora
Sta jij soms ook met klamme
handen als je een pitch of
presentatie moet geven? Zoals met
veel dingen geldt: oefening baart
kunst. Het helpt enorm als je voor
een presentatie 'droogzwemt', dat
wil zeggen: oefent zonder echt
publiek. Dat kun je doen in een
projectruimte, met een aantal
kritische studiegenoten.
In de studio's van Xplora kun je het
ook opnemen, zodat je jezelf
terugziet en -hoort. Confronterend
misschien, maar je leert er erg veel van. Daarna sta je een stuk zekerder voor een
publiek. Sommigen gaan zelfs zover dat ze de hele presentatie omzetten in een
professionele productie. Je vindt de studio op de 2e etage van Xplora. Er zijn deskundige
medewerkers aanwezig om je te helpen.

Video Arts collectie vernieuwd

De collectie van instructiefilms in de databank Video Arts is vernieuwd. Enkele oude titels
zijn verdwenen en vervangen door nieuw materiaal.
De video's hebben allemaal raakvlakken met management, marketing en communicatie
en worden binnen het onderwijs regelmatig ingezet. Kijk hier voor de actuele Video Arts
titellijst...

