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Kapitaal In De 21ste Eeuw
Een van de grootste problemen van de economie
is de opeenhoping en de verdeling van kapitaal.
Dat hangt nauw samen met problemen van
ongelijkheid, van concentratie van welvaart en
van economische groei. Bevredigende
oplossingen voor die problemen waren tot nu
toe moeilijk te vinden. Theorieën te over, maar
relevant historisch onderzoek was niet
voorhanden. In Kapitaal in de 21ste eeuw
analyseert Thomas Piketty een groot aantal
gegevens uit de laatste twee eeuwen en uit
twintig landen. Zo weet hij fundamentele
economische en sociale processen bloot te
leggen. Hij toont aan dat de moderne
economische groei en de spreiding van kennis
ons in staat hebben gesteld om de ongelijkheid
op apocalyptische schaal die Marx had
voorspeld te voorkomen. Maar de diepere
structuur van kapitaal en ongelijkheid is er in
wezen niet door veranderd, zoals we in ons
optimisme na de Tweede Wereldoorlog dachten.
De belangrijkste oorzaak van de ongelijkheid is
de tendens dat de opbrengst op kapitaal groter
is dan de economische groei - iets wat nu tot
extreme ongelijkheid dreigt te leiden. Het
wakkert de onvrede aan en ondermijnt
democratische verworvenheden. Het is aan de
politiek om die tendens in te tomen. Kapitaal in
de 21ste eeuw is een buitengewoon ambitieuze
onderneming, waarvan de grote waarde alom
wordt erkend. Het is een herbezinning op de
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economische geschiedenis en het dwingt ons de
werkelijkheid nuchter onder ogen te zien.
Financieel journalisten Wouter van Bergen en
Martin Visser hebben in ‘De kleine Piketty 2’
het nieuwste boek van Piketty samengevat en
voorzien van duiding voor de Nederlandse lezer.
In 2014 brak de Franse econoom Thomas
Piketty internationaal door met zijn boek
‘Kapitaal in de 21ste eeuw’, een vernieuwende
en vlijmscherpe analyse van de groeiende
economische en sociale ongelijkheid in de
moderne wereld. Zijn boek werd een
wereldwijde bestseller – ongekend voor een
economisch-historisch werk van achthonderd
pagina’s. Nu is Piketty terug met het nog
dikkere ‘Capital et idéologie’ (‘Kapitaal en
ideologie’), waarin hij de ideologische
stromingen onderzoekt die ten grondslag lagen
aan die ongelijkheid. Piketty rekent af met het
huidige fatalistische denken en geeft de aanzet
voor een nieuwe ideologie van gelijkheid. ‘De
kleine Piketty 2’ van Wouter van Bergen en
Martin Visser is er voor iedereen die wel mee wil
praten, maar geen tijd heeft om 1100 pagina’s
te lezen.
Hoe is België in 1830 ontstaan? Welke
breuklijnen bepalen de geschiedenis van ons
land? Hebben Vlaanderen en Wallonië samen
nog een toekomst? Sinds de Histoire de
Belgique van historicus Henri Pirenne zijn er
veel geschiedenissen van België geschreven. Dit
boek verdient zijn eigen plaats omdat het een
diepgaande analyse koppelt aan leesbaarheid.
Het bundelt de inzichten uit het
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wetenschappelijk onderzoek van de laatste
decennia in een overzichtelijke en toegankelijke
tekst. De zorgvuldig uitgekozen illustraties
geven een inkijk in de sociale en politieke
breuklijnen en de soms verrassende
gebeurtenissen in België. Een geschiedenis van
België is gegroeid uit het handboek voor
studenten van de UGent, maar is grondig
herwerkt. Het is geschikt voor iedereen die
interesse heeft in de kleurrijke geschiedenis van
ons land.
Politieke ambten zijn de enige functies
waarvoor je in Nederland geen papieren nodig
hebt. Lekenbestuur vormt immers de kern van
de democratie. Elke burger heeft het recht om
zich verkiesbaar te stellen, elke burger kan
wethouder of minister worden, ongeacht zijn
formele kwalificaties. Zo was het in Athene, de
bakermat van de democratie, en zo staat het ook
in onze Grondwet. De praktijk is inmiddels
volstrekt anders. Nederland is een
diplomademocratie, een land dat wordt
bestuurd door de burgers met de hoogste
diplomas. Alle formele en informele politieke
instituties en arenas, variërend van Kamer en
kabinet, belangenorganisaties en
overlegorganen, tot inspraakavonden en
internetacties, worden gedomineerd door hoger
opgeleiden en professionals. Diplomademocratie
beschrijft hoe de lager opgeleiden uit de
politiek verdwenen, wat de oorzaken hiervan
zijn, wat dit betekent voor het politieke
landschap en voor de democratie in ons land, en
wat je hieraan zou kunnen doen. Mark Bovens
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(1957) is politiek filosoof en bestuurskundige
en hoogleraar bestuurskunde aan de
Universiteit Utrecht. Hij heeft veel gepubliceerd
over democratie, bestuur en politiek. Anchrit
Wille (1960) is politicoloog en bestuurskundige
en als senior docent/onderzoeker verbonden aan
de Universiteit Leiden. Ze heeft veel
gepubliceerd over burgerparticipatie, politiekambtelijke verhoudingen en vertrouwen in de
overheid.
Kapitaal in de eenentwintigste eeuw van
Thomas Piketty heeft wereldwijd het debat over
economie en welvaart aangezwengeld. Volgens
Piketty ontstaat er namelijk mondiaal een
steeds groter verschil tussen arm en rijk, met
alle economische, sociaal-maatschappelijke en
politieke gevolgen van dien. Die ongelijkheid in
inkomen en welvaart heeft al eerder aan de
basis gestaan van grote sociaal-politieke
veranderingen, en dat kan zo weer gebeuren,
stelt Piketty. Victor Broers neemt de lezer op
toegankelijke wijze mee in deze complexe
discussie, die veel meer aspecten behelst dan
alleen economische. Want wat bedoelt Piketty
nu eigenlijk? En wat moeten we hier in
Nederland uit zijn verhaal concluderen? Naast
een beschouwing van Pikettys bevindingen en
die van zijn vele criticasters, voorziet Broers het
debat van context en schetst hij wat we ook in
Nederland de komende jaren kunnen
verwachten. Bestaat de door Piketty gestelde
ongelijke verdeling van kapitaal? Is het erg als
welvaart ongelijk verdeeld is? En wat kunnen we
in Nederland met deze informatie? Victor
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Broers (1983) werkte als jurist en adviseur bij
het ministerie van Financiën. Tegenwoordig is
hij start-up-consultant en ondernemer. Broers
publiceerde eerder Europa in het rood, over de
gevolgen van de economische crisis voor
Europa. Over Europa in het rood: `Europa in het
rood leest als een roman, die stemt tot
nadenken. Over ons cultureel erfgoed, ons
politieke systeem, maar ook over de manier
waarop wij zelf met waarde en geld omgaan.
Olaf Simonse, Wijzer in geldzaken `Europa in
het rood is een boeiend boek over het negatieve
beeld van de fundamenten van onze economie.
Brenno de Winter, NU.nl
Superdiversiteit wordt een basiskenmerk van de
21ste eeuw. De etnisch-culturele diversiteit in
Europa neemt verder toe, ook al proberen
regeringen vluchtelingen af te schrikken of
verdere migratie krampachtig af te remmen. In
steden als Brussel, Antwerpen en Genk, of
Amsterdam en Rotterdam vormen mensen met
wortels in migratie ondertussen al de
meerderheid van de stadsbewoners.
Superdiversiteit is een nieuw concept, dat de
bakens van het debat verlegt. We kunnen
immers niet blijven steken in het vastgelopen
ideologische debat over de wenselijkheid van
een multiculturele samenleving. Het gaat er in
de 21ste eeuw niet langer om of we dit willen,
maar hoe we met de reële superdiversiteit
omgaan.00Deze uitgave is volledig
geactualiseerd. Het boek brengt zo een synthese
van hedendaags onderzoek naar migratie en
diversiteit in het hart van Europa.
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Kapitaal in de 21ste eeuwDe Bezige Bij
Amsterdam
hoe lef je op weg zet naar geluk en succes
Superdiversiteit
innovatie-hotspots en de terugkeer van de
maakindustrie
Over macht
What the fund ?
De dodelijke omhelzing van het kapitalisme
De onbeholpen samenleving
Socialisme en Democratie in de 21ste Eeuw
De disruptieparadox
hoe migratie onze samenleving verandert
Zijn werk over kapitaal en ideologie samengevat
De kleine Piketty 2
het kapitale boek samengevat
onder bankiers
In Eindhoven wordt op een unieke manier samengewerkt.
Tussen universiteit, overheid en bedrijfsleven, maar ook
tussen bedrijven onderling. Beschikbare kennis en expertise
worden vrijelijk gedeeld ten gunste van innovatieve producten.
Deze manier van samenwerken komt vaker voor, over de
tijdperk waarin de norm om producten zo goedkoop mogelijk
te maken verandert in het zo slim mogelijk maken ervan.
Hierdoor krijgen Europa en de VS na 25 jaar een mondiaal
concurrentievoordeel. De angst van sommigen dat Europa
een museum wordt is dus niet terecht. Van Agtmael en Bakker
gingen op reis langs tien van deze hotspots (vijf in Amerika,
vijf in Europa) en belichten aan de hand van interviews en
eigen onderzoek wat samenwerking op deze schaal teweeg
kan brengen en waarom die cruciaal is voor een gezonde
ontwikkeling van de economie. Dit boek is een must-read voor
CEO's, ondernemers en beleidsmakers.
Wat is een eerlijk klimaatbeleid? Wat is de relatie tussen de
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klimaatontwrichting, armoede en ongelijkheid? Hoe kunnen
we onze ruimtelijke ordening, woningen, mobiliteit, energie,
industrie en landbouw vormgeven op een manier die zowel
sociaal als ecologisch is? Welke rol kunnen de banken, de
belastingen en de steden daarin spelen? En hoe kunnen we
onze verantwoordelijkheid opnemen tegenover
ontwikkelingslanden, en tegenover mensen die door de
gevolgen van de klimaatontwrichting moeten migreren? Dit
boek legt uit hoe we de uitstoot van broeikasgassen kunnen
terugdringen, en tegelijkertijd mensen meer zekerheid,
levenskwaliteit en zeggenschap over onze economie kunnen
geven. In het boek wordt duidelijk dat een economische
transformatie noodzakelijk is om de klimaatdoelstellingen te
halen. Het goede nieuws is dat die transitie ook het leven van
de overgrote meerderheid van de mensen kan verbeteren.
Want een doortastend klimaatbeleid en sociale
rechtvaardigheid kunnen niet zonder elkaar.
Bezitsverhoudingen zijn van oudsher een brandpunt van
politieke en ideologische tegenstellingen. Recent laaide de
discussie over verhoging van de vermogensbelastingen hoog
op en grondpolitiek is altijd een gevoelig thema voor politici.
Terwijl over deze onderwerpen veel wordt geschreven,
ontbreekt een historische inventarisatie van de
vermogensverhoudingen in Nederland in de negentiende en
twintigste eeuw. In het recente boek van Thomas Piketty
('Kapitaal in de 21ste eeuw') werden geen gegevens uit
Nederland opgenomen. 0Dit boek voorziet in deze lacune.
Nico Wilterdink verzamelde de cijfers en gegevens van meer
dan twee eeuwen, maar plaatst deze tegelijkertijd in een
brede maatschappelijke context. Het boek, dat voor het eerst
in 1985 verscheen, maar voor deze editie werd herzien en met
recente gegevens werd aangevuld, is een genot om te lezen
voor iedereen die geïnteresseerd in de geschiedenis van
Nederland en in de rol en betekenis van
Page 7/21

Online Library Kapitaal In De 21ste Eeuw
vermogensverdelingen is.
Capital in the 21st Century van Thomas Piketty is
ontegenzeggelijk een belangrijk boek, dat zeker niet alleen
voor politici en economen is bedoeld: thema s als
kapitaalverdeling en vermogensongelijkheid gaan iedereen
aan. De kloof tussen arm en rijk wordt almaar groter. Maar
700 pagina s historisch-economische analyse vraagt veel van
een lezer. Daarom hebben financieel journalisten Wouter van
Bergen en Martin Visser het boek helder voor u samengevat.
Ze voegen een apart hoofdstuk toe over de Nederlandse
situatie, maar presenteren verder een ongekleurde en
volledige weergave van wat Piketty in zijn magnum opus
beweert. U leest dit boekje in hooguit twee uur uit. Daarna
kunt u de discussies volgen en uw eigen oordeel vormen.
Samenvatting van 'Kapitaal in de 21ste eeuw' van de Franse
econoom Piketty, waarin hij de groeiende kloof tussen arm en
rijk behandelt.
‘Een must-read.’ – Thomas Piketty In de decennia na de val
van de Berlijnse Muur vond de grootste herverdeling plaats
van welvaart sinds de Industriële Revolutie. De absolute
winnaars in de wereld zijn de superrijken, maar ook de
middenklasse van de opkomende economieën in Azië. Allebei
profiteerden ze van de groeiende mobiliteit van kapitaal,
goederen en kennis – kortom de globalisering. De arbeidersen middenklasse van de ontwikkelde landen bleven verweesd
achter en voelden zich bedreigd door rijk én door arm, een
belangrijke drijfveer achter de recente opmars van
populistische partijen en politici. Branko Milanovic is een van
de meest besproken economen van dit moment. Hij ziet de
verklaring voor de huidige instabiliteit in enerzijds de groei van
welvaartsongelijkheid op nationaal niveau en anderzijds de
afname van deze ongelijkheid op wereldwijde schaal.
Wereldwijde ongelijkheid is de must-read voor iedereen die
wil begrijpen hoe we ervoor staan en waar we op afstevenen
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en welke koersveranderingen nodig zijn om het noodlot af te
wenden. Branko Milanovic (1953) is hoogleraar aan de City
University of New York. Hij is onder andere verbonden
geweest aan de Wereldbank, John Hopkins University en het
Carnegie Endowment for International Peace in Washington.
Hij geldt als een van de vooraanstaandste economen en is de
grondlegger van de studie naar welvaartsongelijkheid.
Wat onderscheidt succesvolle organisaties van andere? Zij
weten de optimale balans te vinden tussen twee krachtige
elementen: de mens en het proces. Dankzij de menselijke
creativiteit (yellow) zijn zij in staat om steeds weer nieuwe
oplossingen te bedenken voor de veranderende vraag vanuit
de markt en echt te luisteren naar de klant. Met behulp van het
proces (blue) weten ze deze oplossingen effectief en efficiënt
te maken en waarborgen ze de continuïteit van de organisatie.
In dit boek laat ondernemer Roland Hameeteman zien hoe
ook uw organisatie deze balans kan bereiken. Om optimaal te
kunnen presteren, hebben uw mensen ruimte nodig om zich te
ontwikkelen. Vertrouwen is hierbij de belangrijkste factor.
Maar vertrouwen en groei ontstaan alleen als een aantal
zaken in de organisatie goed geregeld is. Daarvoor zorgt het
proces. Daarbij gaat het om sturing en controle, beheersing en
procedures. Alleen een goede balans tussen de twee
werelden kan een organisatie blijvend succesvol maken. Met
zijn yellow & blue-concept laat Roland Hameeteman zien hoe
u dat voor elkaar krijgt.
Klimaat en sociale rechtvaardigheid
#WOEST
Een geschiedenis van België
voorstel voor een nieuw verdrag
Dit kan niet waar zijn
heerlijk land aan de Schelde
De kleine Piketty
samengevat in Nederlands perspectief
Page 9/21

Online Library Kapitaal In De 21ste Eeuw
De slag om Europa
Mentaal Kapitaal (E-boek - ePub formaat)
Naar een democratischer Europa
Waarom Piketty lezen? / druk 2
Hoe markteconomieën opkomen en neergaan
Ondergeschikt

Beschouwing over opkomst en verval van
markteconomieën vanaf de oudheid tot en met
de moderne tijd en over het aanstaande einde
van de westerse markteconomie als gevolg van
toenemende maatschappelijke ongelijkheid.
De financiële wereld blijkt geen ver-van-mijnbedshow. De financiële wereld is het bed zelf. En
toen op 15 september 2008 de Amerikaanse
Lehman Brothers failliet ging, stortte dat bed op
een haar na in. Bankiers in de City hamsterden
voedsel, zetten hun geld om in goud, of
bereidden de evacuatie van hun kinderen naar
het platteland voorJoris Luyendijk zat twee jaar
lang ondergedompeld in the City, het financieel
centrum van Europa. Stap voor stap lieten
insiders hem, met gevaar voor hun eigen baan,
zien hoe de financiële wereld in elkaar zit. Zijn
bankiers monsters? Is hebzucht het probleem?
En veel belangrijker: kan het weer gebeuren?
Zijn de diepere oorzaken van 2008 weggenomen,
of is de financiële wereld nog altijd een tijdbom
in het hart van onze samenleving? In het extra
hoofdstuk 'Hoe dit waar kan zijn' gaat Joris
Luyendijk in op de ontvangst in Europa door
lezers, pers en nanciële wereld en op recen
Page 10/21

Online Library Kapitaal In De 21ste Eeuw
veranderingen in de financiële sector. Joris
Luyendijk ontving de NS Publieksprijs 2015 voor
Dit kan niet zijn. Het boek is inmiddels in GrootBrittannië, Duitsland, Frankrijk, Spanje,
Catalonië, Hongarije, Noorwegen, Finland en
Zweden verschenen en wordt in in 2017 onder
meer in Egypte, China en de vs gepubliceerd.
Neuropsychologe Elke Geraerts over het belang
van een veerkrachtig brein De burn-outepidemie
neemt ongekende vormen aan. Maar er is een
oplossing: hoe groter je mentale weerbaarheid,
hoe beter je beschermd bent tegen stress, burnout en andere mentale problemen. In dit
grensverleggende boek toont brein experte Elke
Geraerts wat de belangrijkste componenten zijn
van mentale veerkracht, en hoe je deze kunt
trainen om je mentale kapitaal te vergroten.
Recent wetenschappelijk onderzoek toont
namelijk aan dat we zelf een aanzienlijke impact
hebben op ons mentale kapitaal. Met de juiste
mindset kan de kans op een burn-out dus
aanzienlijk worden verkleind, en met de juiste
aanpak kan burn-out in je bedrijf sterk worden
gereduceerd.
Is er een relatie tussen geestelijke gezondheid
en kapitalisme? Naar aanleiding van het geweld
in onze huidige samenleving gaat de bekende
Italiaanse wetenschapper en filosoof Franco
Berardi op zoek naar de oorzaken van de
geestelijke malaise van onze tijd. Berardi
beschrijft een reeks verschrikkingen - het
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bloedbad tijdens de Batmanvertoning in Aurora
(Colorado, VS), de slachtpartij van Anders Breivik
op Utøya (Noorwegen), schietpartijen van
middelbare scholieren op hun eigen school, de
zelfmoordepidemie in Zuid-Korea en Japan, en de
recente economische crisis in Europa die mensen
tot zelfmoord drijft - en probeert te achterhalen
wat mensen tot zulke daden aanzet. Daarbij stelt
hij dat onze kapitalistische samenleving steeds
nihilistischer wordt en hij houdt het financieel
kapitalisme met zijn meedogenloze
concurrentiestrijd verantwoordelijk voor de
suïcide-tendens die in de samenleving is
doorgedrongen. Ook draagt volgens hem onze
kapitalistische cultuur, met haar visuele
stimulatie en hyperconnectiviteit, bij aan de
afstomping van onze sensibiliteit. In dit boek,
dat vier decennia van radicaal intellectueel
denken omspant, past Berardi filosofische en
psychoanalytische inzichten toe om onze huidige
cultuur te verklaren. Om ons te bevrijden uit de
dodelijke omhelzing van het absolute kapitalisme
stelt hij dystopische ironie voor als
ontsnappingsroute naar een zinvoller leven.
Op uitnodiging van de Raad voor het Openbaar
Bestuur (ROB) bespreken toonaangevende
experts uit verschillende disciplines hoe de
overheid het beste met de verontwaardiging van
burgers kan omgaan.
Sinds 2008 bestaat de prachtige nieuwe wereld
van het financiële kapitalisme niet meer. Thomas
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Piketty, auteur van de wereldwijde bestseller
Kapitaal in de 21ste eeuw, heeft de financiële
crisis van het begin af aan kritisch gevolgd. De
columns van zijn hand die in deze uitgave zijn
verzameld laten zien dat de slag om Europa
alleen te winnen is als de Europese Unie zich tot
politieke unie transformeert en na de munt ook
de staatsschulden vereuropeaniseert. De slag om
Europa is een bezield pleidooi voor een
democratisch, sociaal en sterk Europa.
Hoe verwerf en behoud je macht? Machiavelli s
denkbeelden over leiderschap zijn nog even
actueel als eeuwen geleden. Het ideaalbeeld dat
hij schetst van een leider die alles ondergeschikt
maakt aan zijn eigen machtsuitoefening is nog
steeds van grote invloed op de manier waarop
hedendaagse organisaties opgebouwd zijn. In
Over macht zijn de belangrijkste hoofdstukken
uit Machiavelli s meesterwerk De heerser
samengebracht. Het is een snelcursus
machiavellisme, en daarmee ideaal voor
managers en bestuurders die eeuwenoude
kennis over leidinggeven in hun werk willen
toepassen.
Sociale implicaties van herstructurering en
herhuisvesting
Hier wordt de toekomst gebouwd
Taalboek van de eeuw
In 5 stappen naar echte vernieuwing
Vermogensverhoudingen in Nederland / druk 1
Goede bedoelingen in het onderwijs
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Thomas Piketty's kapitaal
Werk in de 21e eeuw
Een handboek over funding van scale-ups en
groeibedrijven
Arbeid, macht en welvaart in het digitale tijdperk
De onzichtbare hand
Beveren
burgerschap aan het begin van de 21e eeuw
Niet meer maar beter
Niemand van ons heeft de industriële
revolutie meegemaakt, maar een dergelijke
grote omwenteling staat ons in het huidige
digitale tijdperk te wachten. We zullen te
maken krijgen met een onstuitbare
automatisering en robotisering, met een
overvloed aan goedkope arbeid en een
groeiende kloof tussen laag- en
hooggekwalificeerden. Het is wel duidelijk
dat werk een fundamenteel andere rol in
ons leven zal gaan spelen. Welk werk
blijft er over in het digitale tijdperk?
Wie heeft de macht om de welvaart te
verdelen of zich toe te eigenen? De
industriële revolutie heeft ons geleerd
dat we een periode van ontwrichtende
politieke verandering en sociale strijd
zullen moeten doormaken voordat er
overeenstemming kan zijn over de verdeling
van de welvaart. Voor dit grensverleggende
boek bestudeerde Economist-publicist Ryan
Avent de geschiedenis van de industriële
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revolutie en het werk van experts op het
gebied van grote transformaties. Reizend
van Shenzhen naar Göteborg en van Mumbai
naar Silicon Valley onderzocht Avent de
betekenis van werk in de 21e eeuw.
Overzicht per decennium in essays en
interviews van ontwikkelingen in de
Nederlandse taal in de twintigste eeuw.
Meningsverschillen over cultuur,
loyaliteit of plichtsbesef, zou je op
grond van het politieke debat denken. Uit
gesprekken met burgers blijkt iets heel
anders. Over plichten zijn ze het
behoorlijk eens. Een gesprek over cultuur
of leefstijl mijden ze liever, want dat
moet iedereen toch zelf weten? Deze
vermijdingsdrang is wat burgers bindt,
maar ook wat hen scheidt. Het leren
bespreken van verschillen is de opgave
voor burgerschap in de nabije toekomst.
Goed bedoelde onderwijsveranderingen zijn
vaak minder effectief dan verwacht. De
samenleving heeft een stevige invloed op
het functioneren van het onderwijs. Maar
dit betekent niet dat het onderwijs een
machteloos instituut is, want de
inrichting van het onderwijs beïnvloedt
ook die maatschappelijke ontwikkelingen.
Zo verschillen de onderwijstrajecten van
vergelijkbare tweede generatie Turkse en
Marokkaanse leerlingen tussen vijf
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Europese steden, beïnvloedt de
betrouwbaarheid van de selectie het
functioneren van de arbeidsmarkt en
verschilt de invloed van etnische
diversiteit van scholen op
verdraagzaamheid tussen verschillende
landen. Goede bedoelingen in het
onderwijs: kansen en missers laat zien dat
goede bedoelingen in het onderwijs
realiseerbaar zijn, maar ook dat ze fout
kunnen uitpakken. Goede bedoelingen in het
onderwijs: kansen en missers is de
boekaflevering bij jaargang 86 (2011) van
het sociaal-wetenschappelijk tijdschrift
Mens & Maatschappij.
Kritisch essay waarin hedendaagse
maatschappelijke ontwikkelingen in hun
samenhang worden besproken.
Menno Lanting wijst je in zijn nieuwe
bestseller 'De disruptieparadox' de weg
naar echte innovatie. Als bedrijven ten
onder gaan, is dat maar zelden een direct
gevolg van disruptie, oftewel van een
innovatie die de bestaande markt compleet
verdringt. De oorzaak is eerder dat
organisaties lang niet altijd meer in
staat zijn om op een onderscheidende en
winstgevende manier te anticiperen op de
snel veranderende behoeften van
consumenten. En hierin zit de grote
paradox voor de gevestigde partijen, want
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hoe ga je op een disruptieve manier een
superieure klantbeleving realiseren als je
daar in je huidige business al niet in
slaagt? Menno Lanting onderzocht het
fenomeen disruptie en hoe organisaties
ermee omgaan. 'De disruptieparadox'
ontkracht de mythe van disruptie, schetst
de verborgen paradoxen en geeft 5 stappen
naar echte innovatie.
OVER HET BOEK Een onderneming met een
ambitieus groeiplan heeft vroeg of laat
geld nodig. Dit boek richt zich op startups 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. Met “What
the fund?” heb je een handleiding die je
door dit proces loodst. Nathalie De
Ceulaer geeft je praktische tips en
praktijkvoorbeelden. Ze schrijft
begrijpelijke taal voor ondernemers die
geen financiële achtergrond hebben. OVER
DE SCHRIJVER Nathalie De Ceulaer heeft als
CFO, adviseur en coach meer dan 10 jaar
ervaring in het ophalen van financiering
bij financieringsfondsen en financiële
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instellingen. Ze heeft talrijke bedrijven
geholpen bij hun “investor readiness”.
Momenteel is Nathalie CFO van het
investeringsfonds Fortino Capital en
adviseur bij verschillende (kleine en
grotere) bedrijven. Ze is gastprofessor
bij de Antwerp Management School en
Solvay. Ze geeft workshops over strategie,
financiering, rapportering en KPI’s bij
verschillende organisaties.
49 reflecties op kapitaal in de 21ste eeuw
korte beschouwingen over de universiteit
van de toekomst
ontwikkelingen sinds de negentiende eeuw
institutionele grondslagen, historische
ontwikkeling en perspectieven voor de
economie van de 21ste eeuw
de kracht van verontwaardiging
Hoe kennis over vrouwen ons dommer maakt
en wat we daaraan kunnen doen
Kapitaal en ideologie
Het nieuwe mentaal
De kleine Piketty / druk 1
Yellow & Blue
over de spanning tussen meritocratie en
democratie
Versterk je mentale veerkracht en vermijd
burn-out
Het kapitaal
Sinds ze een eeuw geleden stemrecht verwierven,
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zijn vrouwen ook actief betrokken geraakt bij de
politiek. In 1918 werd de eerste politica in Nederland
democratisch gekozen. Inmiddels zijn vrouwen sterk
vertegenwoordigd in Den Haag, en hun politieke
deelname groeit nog steeds. Wie zijn deze vrouwen?
Wat beweegt ze om in de politiek te gaan en hoe
vergaat het ze? Wat vinden ze moeilijk? Waar zijn ze
trots op? Hoe gaan ze om met de Haagse mores?
Absolute must-read voor iedereen die mentaal
sterker wil staan In haar bestseller Mentaal Kapitaal
toonde neuropsychologe Elke Geraerts hoe we ons
brein beter kunnen wapenen tegen stress, burn-out
en andere mentale problemen. In Het Nieuwe
Mentaal gaat ze een stap verder: het is hoog tijd dat
we onze maatschappij aanpassen aan ons brein, en
niet omgekeerd. Aan de hand van recent
wetenschappelijk onderzoek laat ze zien hoe wij
allemaal bewuster kunnen kiezen voor meer mentale
groei. Ze ontmaskert de mythe van time
management, legt uit waarom onze eeuwige
zoektocht naar een betere work-life balans
tevergeefs is, verklaart hoe empathie kan leiden tot
succes, en beschrijft hoe leiderschap er in de 21ste
eeuw zal uitzien. Het resultaat is een krachtig
pleidooi om met meer lef aan het roer te staan van
ons eigen leven en voor ons brein die keuzes te
maken die ons op lange termijn gelukkiger en
succesvoller zullen maken. Elke geeft je bovendien
26 uitdagingen om een half jaar lang jouw eigen lef
te vergroten. Een absolute must-read voor iedereen
die mentaal sterker wil staan!
Zakenman Yves Altman is al zijn hele leven in de ban
van Thomas Manns beroemde roman De Toverberg.
Met zijn nieuwe vriendin en zijn vier kinderen reist
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hij af naar de Schatzalp in het Zwitserse Davos, waar
Thomas Mann zijn boek situeerde. Hij vindt het
belangrijk zijn liefde voor De Toverberg met zijn
gezin te delen. Vanaf het begin van de reis gaat alles
echter anders dan gepland, verwart iedereen plaats
en tijd en lijken er ongrijpbare machten in het spel.
Yves heeft een geheime agenda en de onderdrukte
verlangens van zijn vriendin en zijn kinderen creëren
een dilemma. Kunnen ze nog terug? De kuur is een
verontrustende zoektocht naar identiteit, een duister
sprookje en een familiesaga over liefde in alle
vormen.
Het denken over markt, winst en kapitaal is
gebaseerd op historische concepten die afhangen van
keuzes en opvattingen, niet van wetmatigheden. In
zijn nieuwe meesterwerk onderzoekt Piketty de
ideeën die eeuwenlang aan de basis lagen van
ongelijkheid en het leven van de mensheid hebben
bepaald: ideologische stromingen die hebben geleid
tot slavernij, kolonialisme, communisme en
hyperkapitalisme. Hoe we kunnen breken met het
fatalisme, de voedingsbodem voor de huidige
buitensporige identiteitspolitiek? Volgens Piketty is
er een alternatief: het participatief socialisme, een
ideologie van gelijkheid, maatschappelijk eigendom,
onderwijs en het delen van kennis en macht.
In ‘Ondergeschikt’ ontmaskert wetenschapsjournalist
Angela Saini de subjectieve blik van de wetenschap
over vrouwen. Saini wijst talloze vooroordelen over
vrouwen aan waar je ze het minst verwacht. De
sluipende overtuiging dat vrouwen intellectueel
inferieur zijn aan mannen, weerlegt Saini met
overdonderend wetenschappelijk bewijs en pakkende
voorbeelden. Het verschil tussen de seksen is boven
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alles cultureel bepaald. Juist de wetenschappelijke
blik van de vrouw maakt het wereldbeeld van zowel
mannen als vrouwen completer. ‘Een verhelderend
verhaal dat gender-stereotypen vernietigt.’ Independent
Hoe kunnen we de populistische golf die onze
democratieën bedreigt een halt toeroepen? Hoe
kunnen we het uiteenvallen van de Europese Unie
voorkomen? Sinds de eurocrisis is Europa in de
greep van bezuinigingen. Maar wie heeft dat beleid
bepaald? Het is dringend nodig om de eurozone te
democratiseren. In Naar een democratischer Europa
doen Thomas Piketty en zijn collega's een voorstel
voor een nieuw verdrag waarin burgers
vertegenwoordigd worden en betrokken zijn, zodat
Europa weer doet wat het zou moeten doen: de
welvaart van velen vermenigvuldigen, en niet van
weinigen.
Beschouwingen over het werk van de Franse
econoom Piketty over de steeds groter wordende
vermogensongelijkheid in de wereld.
kansen en missers
De kuur
Wereldwijde ongelijkheid
Diplomademocratie
Welvaart in de 21e eeuw
de juiste mis van enventiviteit en structuur
Kapitaal in de 21ste eeuw
Haagse hakken
Human resource management
Haalt de universiteit 2040?
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