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BESCHRIJVING VAN HET BOEK ECONOMIE IN HET NIEUWS
Economie in het nieuws 2e druk is een boek van Paul van der Cingel
uitgegeven bij Boom Lemma Uitgevers. ISBN 9789047301486 Er zijn
mensen die beweren dat de leukste economie in de media juist te vinden is
buiten de economische rubrieken. Denk aan basisscholen die beleggen, of
lokale voetbalclubs die verdienen aan de transfer van een international. Of
denk aan de kosten en baten van het Koninklijk Huis. De journalisten die de
betreffende stukken moeten maken vinden het vaak beduidend minder leuk.
Ze voelen zich niet vertrouwd met de taal en de cijfers van de economen.
Bovendien blijven journalistieke vragen over betrouwbaarheid en
begrijpelijkheid onbeantwoord. De gevolgen laten zich raden: onvolledige,
slordige of onjuiste berichtgeving, zowel op het web en op radio en tv als in
de gedrukte media.Economie in het nieuws is een boek dat vragen over
begrijpelijkheid en betrouwbaarheid juist centraal stelt en beantwoordt. De
hoofdstukken gaan over onderwerpen vari rend van inflatie tot
gemeentefinanci n en zijn in willekeurige volgorde te lezen. Elk hoofdstuk
sluit af met een samenvatting en praktische aandachtspunten voor de
journalist.
ECONOMIE | NU - HET LAATSTE NIEUWS HET EERST OP NU.NL
23 uur geleden Economie Achtergrond Is er na een jaar #metoo een omslag
op de werkvloer? Veertien miljoen mensen deelden hun verhaal over
seksueel grensoverschrijdend. De premier hoopt dat Alibaba zijn grote
distributiecentrum in Nederland gaat bouwen, terwijl het bedrijf al plannen
heeft om dat in België te doen. Economie in het nieuws (paperback).
Economie in het nieuws 2e druk is een boek van Paul van der Cingel
uitgegeven bij Boom Lemma Uitgevers. ISBN 9789047301486 Er zijn. Di
Rupo: "Deze regering is een flop, flop, flop. En ik zeg stop, stop, stop" Er zijn
mensen die beweren dat de leukste economie in de media juist te vinden is
buiten de economische rubrieken. Denk aan basisscholen die beleggen, of
lokale. Economie; Consument;. Zeker de Europese beurzen hebben het, na
jaren. 17/10 Donald Trump heeft naar verluidt weer iets nieuws bedacht om
China te pesten in zijn. RTL Nieuws Bekijk de laatste uitzending. Nieuws;
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Economie;. Speelgoedwinkels in het nauw:. Multinationals vormen 30
procent van de Nederlandse economie inhoudsopgave hoofdstuk
economische groei hoofdstuk in?atie hoofdstuk financiële markten hoofdstuk
informatie uit jaarverslagen 11 hoofdstuk gemeente?nanciën 14 Economie.
NUsport. Tech. Entertainment. Uit. Overig. Wonen. Auto. Shop. Donderdag
18 oktober 2018 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl. Temperatuur 13
°C. Het gaat economisch goed, maar "we zijn er nog niet", schrijft minister
Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) in de Miljoenennota, die in handen is van
NRC. Het laatste nieuws met duiding van redacteuren, achtergronden,
columns, opinie, wetenschap, en recensies van kunst & cultuur door de
Volkskrant. economische groei hoe kun je zichtbaar maken dat de economie
van een land groeit? door de volumegroei van de toegevoegde waarde van
de nederlandse productie te Economie Geldzaken Pas op dat. Audi moet
800 miljoen boete betalen voor het dieselschandaal en Volvo zit met veel te
vieze uitlaatgassen door. Is dit nieuws. Samenvatting Economie in het
nieuws en andere samenvattingen voor je studie, geschreven door
studenten. Uitgebreide samenvatting van Economie in het nieuws, 2e druk.
Economie in het nieuws (tweede druk) van Paul van der Cingel,
9789047301486 voor € 31,95 bij Boom hoger onderwijs. Geen
verzendkosten vanaf € 20,-.
NOS NIEUWS - ECONOMIE
Volledige duiding en nieuws over economie in België en de rest van de
wereld Het brede aanbod van alternatief nieuws, zodat je zelf kunt
vaststellen hoe de dingen in elkaar zitten. De Noordzeevisserij is regelmatig
in het nieuws. Maar hoe gaat het er nu eigenlijk aan toe op een kotter? Ds.
G. van Zanden,. ANP Economie 00:10 Fondsen wachten. Na de stevige
groei in het laatste kwartaal van vorig jaar, komt de Nederlandse economie
in de eerste 3 maanden van dit jaar naar verwachting tot stilstand. DEN
HAAG (ANP) - De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal met 0,8
procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. Dat meldde het
Centraal. Unilever krikt prijzen op, maar krijgt aandeelhouders niet aan het
juichen "Het project, met een vaste. Recent nieuws. DENK laat rabbijn
spreken:. Turkse economie groeit opnieuw flink in tweede kwartaal; "Dit is
een hele mooie stap vooruit en het is goed nieuws dat de drie. op. De
circulaire economie is gericht op het verminderen van CO2. Volgens de
voorzitter van de Eurogroep, Mario Centeno, tonen de affaires rondom het
witwassen bij banken binnen de EU dat er gaten zitten in de Europese.
Economie nieuws vind je op Nieuwsbreak.nl! Het laatste Economie nieuws
verzameld uit diverse Economie bronnen op 1 plek. China blijft ferm aan de
leiding als het om de economie gaat. De Aziatische reus blijft de grootste
van de wereld. Omdat de bevolking licht vergrijst en het bbp niet.
Samenvattingen van Economie in het nieuws. Bekijk ook andere
documenten van Journalistiek te Windesheim. Economie 'Fosfaatrechten
zijn van veehouder en niet van verpachter. In dit dossier is al het nieuws
rondom de droogte gebundeld. 24-07-2018 23-08-2018 26 artikelen.
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BUENOS AIRES (ANP/RTR) - De Argentijnse economie is in het tweede
kwartaal het sterkst gekrompen in bijna vier jaar. Het Zuid-Amerikaanse land
kampte met.
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