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Werelderfgoed van Nederland

PROMOTIE

Marjolein van Rotterdam
Presentatie in museum
Het Grachtenhuis,
Amsterdam
*
Lezingen van
auteur op diverse
locaties

Nederland kent inmiddels negen monumenten en landschappen die
op de prestigieuze Werelderfgoedlijst van UNESCO zijn opgenomen.
Werelderfgoed is cultureel en natuurlijk erfgoed dat onvervangbaar
en uniek is en als eigendom van de hele wereld moet worden
beschouwd. In Werelderfgoed van Nederland wordt per object de

*
Interviews
*

ontstaansgeschiedenis, de historische betekenis en het bijzondere
karakter beschreven. Ook is er praktische informatie opgenomen.

Veel aandacht
in de media

*
Een bijzondere uitgave over het gehele werelderfgoed
van Nederland
*
Aantrekkelijk geschreven met oog voor detail
door historica Marjolein van Rotterdam
*
Onderscheidend door de mooie vormgeving,
prachtige fotografie en uniek historisch beeldmateriaal
MARJOLEIN VAN ROTTERDAM is

*

historica en werkzaam als

Bevordert de bewustwording van het uitzonderlijke en
universele belang van unieke landschappen en monumenten

journalist en fotograaf. Ze
publiceerde diverse boeken
over Nederlandse
geschiedenis, waaronder

Oerhollands, Via Gladiola,

Onvergelijkbare
Hollandse
wereldwonderen
Schokland en omgeving * De Stelling van Amsterdam *
De molens bij Kinderdijk * Historische binnenstad
Willemstad, Curaçao * Het Ir. D.F. Woudagemaal *
De droogmakerij De Beemster * Het Rietveld Schröderhuis * De Waddenzee * De Amsterdamse grachtengordel

Werelderfgoed van Nederland
Unesco-monumenten van nu
en de toekomst
Auteur
Marjolein van Rotterdam
Prijs
€ 29,95
Formaat
24 × 28 cm
Uitvoering
gebonden met stofomslag
Omvang
176 pagina’s
Illustraties
Circa 250 foto’s, geheel vierkleuren

De 70’s, De 80’s en
Huiselijkheid – Nederlanders
en hun interieur.

Omslagontwerp
Jac de Kok & Marieke van der Schaar
Verschijnt
september 2011
NUR 680
ISBN 978 90 8803 000 0
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PROMOTIE

Drama in de boardroom

Intensieve publiciteitscampagne in print en
online

John van der Starre & Richard van Berkel

*

Auteurs beschikbaar
voor lezingen
Vaak zitten er veel goede mensen in raden van commissarissen,

*

maar komt er bedroevend weinig uit. Er zijn (te) veel voorbeelden
van onvoldoende toezicht, onvermogen en onmacht. In Drama in

Interviews
*

de boardroom wordt het tekortschieten van de Nederlandse
commissaris beschreven. Aan de hand van diverse voorbeelden
worden de problemen geschetst en aangegeven waardoor het
nogal eens misgaat. Duidelijk is dat alle wet- en regelgeving
uiteindelijk zinloos is als er geen rekening wordt gehouden met de
menselijke emotie. Dit boek beschrijft hoe een moderne
commissaris verschillende rollen moet spelen, als op het toneel.

Media-evenement
rond overhandiging
eerste exemplaar aan
vooraanstaand
commissaris

*
Drama in de boardroom
De macht en onmacht van
commissarissen

De ontstaansgeschiedenis van de Nederlandse commissaris.
Van het old-boysnetwerk tot de
code-Tabaksblat en verder
*
JOHN VAN DER STARRE is
registeraccountant en
boardconsultant, met het
commissariaat als specifiek
aandachtsgebied. Hij beschikt

Praktijkverhalen over organisaties waar
het misging onder aanvoering van de
raad van commissarissen
*

bedrijven, in goede en in
slechte tijden, van nabij
meegemaakt.
RICHARD VAN BERKEL is
communicatieadviseur en
auteur van diverse boeken op
het gebied van management,

Prijs
€ 17,95
Formaat
13,5 × 21 cm
Uitvoering
paperback
Omvang
160 pagina’s

Het is een vak: hoe om te gaan met macht, emotie en drama

Commissarissen moeten professionaliseren; de ontwik-

*

keling van het `vak ‘commissaris loopt achter op de ont-

Omslagontwerp
Studio Jan de Boer

Journalistieke én oplossingsgerichte benadering:
hoe het beter kan én moet

wikkelingen die het bedrijfsleven heeft doorgemaakt *
Commissarissen moeten hun soft skills beter ontwikke-

Verschijnt
oktober 2011

over een jarenlange ervaring en
heeft veel toonaangevende

Nieuwe kijk op het
falen van de raad van
commissarissen

Auteurs
John van der Starre
en Richard van Berkel

len * De verjonging van de Nederlandse commissaris is

NUR 320.780
ISBN 978 90 8803 004 8

nog steeds niet geëffectueerd; de Nederlandse commissaris is met gemiddeld 62,4 jaar de oudste van Europa
eBoek
ISBN 978 90 8803 007 9

bedrijfsgeschiedenis en
cultuur.
4
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PROMOTIE

Weten is meer dan meten
Tobias Reijngoud

Aandacht in de
media, in print en
online
*

Interviews
Economisering is al geruime tijd de trend. In diverse sectoren is

*

die zakelijkheid verfrissend en nuttig. In een aantal sectoren
echter, zoals de zorg, het onderwijs of organisaties waarbij
creativiteit centraal staat, ondermijnt het nuttigheidsdenken
kernwaarden en kan het leiden tot uitwassen, zoals recentelijk
de diploma-affaire op de Hogeschool Inholland. Wat gaat er
verloren als financiële en economische motieven de boventoon
voeren? En wat zijn de alternatieven? Die actuele vragen staan
centraal in Weten is meer dan meten.

Debatavond
rond het boek bij
verschijnen

*
Een verfrissende kijk op het nut en onnut van
economisering binnen verschillende sectoren
*
TOBIAS REIJNGOUD (1970) is freelance journalist en schrijft
onder meer voor Trouw en NRC

Spraakmakende opinieleiders geven hun mening
op hun eigen vakgebied,
variërend van de zorg en het onderwijs tot
financiële en culturele sectoren

Handelsblad. Hij publiceert

*

over economie, onderwijs en

Het ontstaan en de ontwikkeling van en de alternatieven voor
marktwerking en economisering

Hans Achterhuis, filosoof en publicist * Frank Ankersmit,

*

historicus * Peter Blom, directievoorzitter Triodos Bank *

ontwikkelingssamenwerking.
Eerder verschenen van hem

Het nieuwe bankieren en
Ontwikkelingshulp in 2 uur en
53 minuten.

Onderscheidend door de brede en journalistieke
aanpak; verschillende sectoren worden op
toegankelijke wijze belicht
*
Het resultaat is polemisch en levert een bijdrage
aan de actuele discussie op dit gebied

6

‘Zorg bestaat uit meer dan
duidelijk omschreven producten
met een prijskaartje. Zorg gaat
over mensen en hun wederzijdse
verantwoordelijkheid.’
- Marian Verkerk, hoogleraar zorgethiek

Weten is meer dan meten
Spraakmakende opinieleiders
over de schurende kanten van economisering
Auteur
Tobias Reijngoud
Prijs
€ 18,95
Formaat
13,5 × 21 cm
Uitvoering
paperback
Omvang
160 pagina’s

Arnoud Boot, hoogleraar financiële markten * Arjo Klamer, hoogleraar economie van kunst en cultuur * Jos van

Omslagontwerp
Studio Jan de Boer
Verschijnt
januari 2012
NUR 740
ISBN 978 90 8803 005 5

der Lans, cultuurpsycholoog en publicist * Grahame
Lock, hoogleraar filosofie * Rob Riemen, directeur Nexus
Instituut * Abram de Swaan, socioloog * Evelien Tonkens,

eBoek
ISBN 978 90 8803 008 6

bijzonder hoogleraar actief burgerschap * Marian Verkerk, hoogleraar zorgethiek * en anderen
7

Professor Stewart’s schatkamer
vol wiskundige uitdagingen
IAN STEWART is van jongs af aan
gefascineerd geweest door
getallen en wiskunde. Hij
verzamelde alle interessante en
bijzondere weetjes over wiskunde
die hij kon vinden en die hij niet
op school onderwezen kreeg. Zijn
boeken zijn daarvan het unieke
resultaat.
Stewart ontving de Michael
Faraday Medal voor zijn bijdrage
aan het populariseren van
wetenschap. Hij schreef meer dan
twintig boeken op het gebied van
wiskunde.

Ian Stewart

Wiskundige raadsels
voor nerds én alfa’s

Professor Stewart’s schatkamer
vol wiskundige uitdagingen
Oorspronkelijke titel
Professor Stewart’s Hoard
of Mathematical Treasures
Auteur
Ian Stewart

*
Wiskunde wint aan populariteit. Zo stimuleert Google de
aandacht voor wiskunde door de Internationale Wiskunde
Olympiade te sponsoren met 1 miljoen euro
*
Vervolg op het succesvolle boek Professor Stewart’s
verzameling van wiskundige raadsels. Meer dan 100.000
exemplaren verkocht in Engeland en in Nederland is deze
titel in korte tijd diverse keren herdrukt
*
Verslavende wiskundige raadsels, puzzels, spelletjes,
verhalen, grapjes en trucs, mét de oplossingen!

8

Prijs
€ 16,95
Formaat
15 × 23 cm
Uitvoering
paperback
Omvang
320 pagina’s
Omslagontwerp
Bold and Noble
Verschijnt
januari 2012
NUR 918
ISBN 978 90 8803 006 2

