nieuws februari 2018
Academie Financieel management
Opbrengst Boekenmarkt Xplora
De boekenmarkt in Xplora heeft maar liefst 500 euro
opgebracht. De opbrengst gaat naar Stichting Leergeld
Den Bosch.
Stichting Leergeld wil dat ook arme kinderen kunnen
deelnemen aan bezigheden binnen of buiten school.
Het gaat hierbij om activiteiten in cultuur, onderwijs,
sport of welzijn.

TV-tips

Dollar Heroes - Valuta voor de dictator. 2Doc.
Honderdduizend Noord-Koreanen worden door hun regering gedwongen in het buitenland
te werken om het land zo de broodnodige buitenlandse valuta te bezorgen.
Deze film onthult de onmenselijke omstandigheden waarin zij, ook binnen de Europese
Unie, gedwongen worden te leven en te werken. Zo ontstaat een ontluisterend beeld van
een door de staat georganiseerde mensenhandel waarmee het regime van Kim Jong-un
zijn nucleaire programma financiert.
Aflevering bekijken

Tegenlicht Meet Up ‘Shoppen volgens China’
28 februari. 20:00 uur. Pakhuis de Zwijger: Grote Zaal

De wijze waarop wij winkelen ontwikkelt zich razendsnel. De grootste spelers, het
Amerikaanse Amazon en het Chinese Alibaba, voeren een felle strijd om
werelddominantie. Alibaba deelt echter haar data op een diepgaande manier met de
Chinese staat. Zo ver zelfs dat het Chinese social credit systeem gekoppeld is aan jouw
profiel als consument. Wat als Alibaba de markt overneemt? Wordt dan het vergaren van
data door de overheid via ons online gedrag de nieuwe standaard? Wat betekent dat voor
de manier hoe de overheid ons kan controleren?

Databanken
De databank Beeld en Geluid Academia bevat bijna 90.000 audiovisuele bronnen van het
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.vind je info over de zaak Holleeder.
Ga hiervoor naar de Xplorasite en kijk bij databanken/algemeen.

Uit het nieuws
Rapport: laagste inkomens betalen het meest aan klimaatbeleid, Rutte III
versterkt die ongelijkheid
De laagste inkomens betaalden al relatief het meest aan het klimaatbeleid, maar het
beleid van het kabinet-Rutte III versterkt die ongelijkheid nog.
Dit staat in een rapport dat Milieudefensie heeft laten opstellen door onderzoeksbureau
CE Delft en dat maandag wordt gepubliceerd. De laagste inkomens krijgen de hardste
klappen, concludeert het bureau, het bedrijfsleven krijgt nauwelijks lastenverzwaringen.
Bron: Volkskrant, 05.02.18

'Harde les voor nieuwe beleggers, aandelenkoersen kunnen ook dalen'
Dat de aandelenkoersen een keer zouden dalen na bijna twee jaar van alsmaar stijgen,
daar waren de kenners het wel over eens. Maar dat de correctie zo plots en zo fel zou
zijn, dat was niet verwacht.
De Dow Jones-index daalde in een paar handelsdagen met 8,5 procent. De belangrijkste
beurs van Japan daalde in twee weken tijd meer dan 10 procent. Ook de Amsterdamse
AEX doet stappen terug, maar daar is het verlies beperkter.
Lees meer via LexisNexis

Economische groei in Europa opnieuw hoger dan verwacht – Groot-Brittannië
blijft achter

De economische groei in Europa pakt opnieuw hoger uit dan verwacht. De Europese
Commissie raamt de gemiddelde groei in de EU-landen dit jaar op 2,3 procent, voor 2019
gaat ze uit van 2 procent. Nederland doet het beter dan gemiddeld. Groot-Brittannië is
hekkensluiter als gevolg van zijn besluit de Europese Unie te verlaten.
Bron: Volkskrant 07.02.18

Lees meer

Europese groeiramingen relativeren zenuwen over oplopende inflatie
De vrees voor oplopende inflatie die de beurzen deze dagen parten speelt, wordt wat
Europa betreft niet gerechtvaardigd door de macro-economische verwachtingen. Volgens
de Europese Commissie loopt de inflatie in de eurozone heel langzaam op. Dit jaar blijft
de geldontwaarding net als vorig jaar steken op 1,5%. Volgend jaar wordt het 1,6%,
verwacht de Commissie.
Bron: Het Financieele Dagblad

Lees meer via LexisNexis
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Enterprise Risk Management : integrating with
strategy and performance
Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission (COSO)
Jersey City, NJ : COSO
Juni 2017
978-1-945498-85-5 (geniet)
risicobeheer
366.49 ENTE (vraag ernaar bij Xplorabalie op 1)
https://www.coso.org/Documents/2017COSO-ERM-Integrating-with-Strategy-andPerformance-Executive-Summary.pdf

Personeelsmanagement nader becijferd
Karin Potting
Bussum : Uitgeverij Coutinho
2018
978-90-469-0525-8 (paperback)
personeelsmanagement; bedrijfseconomie;
management
367.2 POTT
Inhoud
'Harde' financiële gegevens kunnen de HR
manager helpen beslissingen te nemen die de
organisatie versterken. Ook wordt het steeds
belangrijker om te weten welk effect het
menselijk gedrag kan hebben op de
performance van een organisatie.
In Personeelsmanagement nader becijferd
wordt aan de hand van vele voorbeelden
geïllustreerd hoe inzichtelijk gemaakt kan
worden wat de toegevoegde waarde is van een
goed HR beleid.
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Het goede handhaven : de rol van toezicht in
de circulaire economie
Herman Jansen en Koos Meijer
[Eindhoven] : Uitgeverij Pepijn BV
[2018]
978-90-78709-31-2 (paperback)
recycling; afvalverwerking; handhaving;
ciculaire economie
340.9 JANS
Inhoud
De lidstaten van de Europese Unie hebben met
elkaar afgesproken dat producenten en
importeurs van verpakkingen, auto's, wit- en
bruingoed, ict-hardware, lampen, autobanden,
batterijen en accu's en elektrische apparaten
verantwoordelijk zijn voor de inzameling en
verwerking van hun afgedankte producten.
Producenten van vlakglas doen dit op vrijwillige
basis, bijvoorbeeld voor glas dat vrijkomt bij de
sloop van gebouwen.

Projectmatig werken anno nu : op naar een nieuwe
aanpak!
Patries Quant & Floris Quant
Zaltbommel : Thema, uitgeverij van Schouten &
Nelissen
[2017]
978-94-6272087-9 (paperback)
projectmanagement

366.44 QUAN
Inhoud
De planning van het project dreigt uit te lopen,
het budget wordt overschreden, de
opdrachtgever wil toch net iets anders en
ondertussen loopt de projectleider zich de
benen uit het lijf om de deadline nog enigszins
te halen. Hoewel het project goed is voorbereid,
de opdrachtgever akkoord heeft gegeven en het
projectteam zich gecommitteerd heeft aan de
activiteitenplanning, gaat het toch niet lukken!
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Managementvaardigheden : zelfbewust
aansturen en samenwerken
ir. drs. P.J. Tack, prof. dr. D.J. Eppink, drs. G.P.
Melker
Hilversum : Concept uitgeefgroep
[2017]
978-94-9174377-1 (paperback)
management; vaardigheden; leiderschap
366.4 TACK

Inhoud
Dit boek is bedoeld voor mensen die manager
willen worden of dat al zijn
en daarin willen doorgroeien. Het is een
leerboek dat ook te gebruiken is als
naslagwerk.

Openingstijden in de Carnavalsweek

Alle Xplora's zijn gesloten op maandag 12 februari en dinsdag 13 februari.
Van woensdag tot en met vrijdag is Xplora open van 8.30 tot 17.00 uur.

