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I Read it at the Movies Jan 01 2020 "In I Read It at the Movies, Mark Axelrod, a veteran screenwriter, fiction writer, and literature professor, alerts you to the
pitfalls that sink poorly written adaptations, describes which writing tools to hone for this kind of work, and tells you exactly how to use them. Axelrod leads you
through a close reading of four films made from adapted screenplays - Bladerunner, Death in Venice, Lolita, and The Postman - examining in detail what choices
the writer made and whether those choices succeeded. He ultimately leads you to understand why a script devoted to the letter of its source work is less desirable
and less likely to be well received than one embodying the originating story's spirit."--BOOK JACKET.
IT voor managers May 29 2022 Over de serie Essential Skills for Managers Elke uitgave in deze reeks is bestemd voor iedereen die een managementfunctie
heeft in een organisatie, zowel overheid als bedrijfsleven, zowel in de lijnorganisatie, als in een project. Iedere uitgave gaat in op een afgerond onderwerp en biedt
een overzicht van alle zaken en ontwikkelingen die van belang zijn voor een manager: welke regelgeving, standaarden, organisaties, hulpmiddelen zijn van belang
en zijn eenvoudig toepasbaar? hoe kan ik dit in de praktijk toepassen, c.q. welke praktische hulpmiddelen staan ter beschikking? praktische hulpmiddelen, zoals
overzichtschema’s, checklists, tips en trucs, enz. wat kan ik zelf doen en voor welke zaken moet ik op zoek naar hulp van een specialist? Over dit boek Dit boek
geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen binnen de IT. Het is geschreven voor managers en verder iedereen die zelf geen IT’er is, maar wel meer
van IT-zaken wil begrijpen. IT is vaak een ondoordringbare wereld, vol Engelse en vaak nodeloos ingewikkelde termen, een domein waar alleen ingewijden de
weg lijken te weten. Dat is jammer, want IT is voor velen te belangrijk geworden om uitsluitend aan IT’ers over te laten. IT heeft zich ontwikkeld tot een vast
onderdeel van vrijwel alle aspecten van het menselijk handelen, zowel in het privéleven als op het werk. De IT biedt steeds meer mogelijkheden en we benutten
die ook privé volop. Tegelijkertijd ervaren mensen in de praktijk van hun werk de IT ook vaak als een blok aan het been. Vaker dan hen lief is, krijgen ze te horen
dat iets niet mag of kan vanwege de IT. Dat frustreert, vooral omdat mensen te weinig grip op het IT- beleid kunnen krijgen. Kortom, IT bepaalt steeds meer
facetten van ons dagelijks leven, vooral op het gebied van communicatie en informatiemogelijkheden. Daarom is het nodig om toch iets meer te snappen van al
die IT-termen en -begrippen, ook als niet-IT’er. Dit boek helpt daarbij.
Wegwijzer voor evalueren van IT-projecten
May 17 2021 Dit boek geeft een overzicht van de best practices en methoden die als instrument kunnen worden
toegepast bij het evalueren van IT-projecten. Hierbij is uitgegaan van best practices en methoden die daadwerkelijk worden toegepast in profit- en non-profitorganisaties. Bij dit boek is een download-bestand beschikbaar met de resultaten van alle Vragenlijsten: 978 90 8753 725 D Het boek neemt de lezer mee in de
definitie van evalueren, de afbakening van IT-projecten in de keten van business-vragen tot en met de implementatie van IT-voorzieningen en bijbehorende
processen, en de diverse keuzes die gemaakt moeten worden voorafgaand aan een projectevaluatie. Evalueren doe je namelijk niet alleen achteraf, maar vaak
ook tijdens projecten. Evalueren gebruik je vaak om terug te kijken, maar vooral ook om vooruit te kijken en van te leren. Op basis van deze informatie wordt de
lezer meegenomen in de diverse best practices en methoden die worden gebruikt als evaluatie-instrument, de achterliggende theoretische uitgangspunten, en de
overeenkomsten en verschillen. Dit boek beoogt een heldere classificatie van de meest relevante methoden en best practices te geven, op basis van een
interdisciplinaire theoretische basis. Het boek rijkt daarbij concrete handvatten aan en helpt managers, professionals en bestuurders duidelijke keuzes te maken bij
evaluaties van IT-projecten. Er worden ruim twintig best practices en methoden in dit boek besproken: - People ICB/NCB e-CF Belbin teamrollen Projectmatig
creëren - Process PRINCE2 PMBOK Guide ISO 21500 Agile methoden (DSDM/Atern, Scrum, RUP) ISO 9000 OPM3 - Product ASL/BiSL/ITIL Business Caseaanpak BCG-matrix - Multi criteria 7’S model Quinn-model INK / EFQM Appreciative Inquiry Balanced Scorecard
IT Leaks / druk 1 Apr 15 2021 Journalistieke en kritische beschrijvingen van de geschiedenis van de informatica en de rol van informatica in de toekomst.
It's Mother's Day Sep 28 2019 The political policies & social tragedies of the United States in the late 1980's & early 1990's provoked this honest & furious
collection. These poems bristle with rage. They confront & challenge . . . Here are poems that demand to be heard. To that end, a CD of the author reading 28
selections is included.
Fuck it Jul 31 2022 Fuck it – Het is wat het is’ is hét boek over alles accepteren zoals het is. Geschreven door dé Fuck it autoriteit John Parkin. Van ‘Fuck it –
deel 1’ zijn meer dan 25.000 exemplaren verkocht! Het is inmiddels een gevleugelde uitspraak: ‘Fuck it!’ In dit nieuwste boek tilt John Parkin dit motto naar een
nieuw niveau. Velen van ons stellen hun leven uit omdat ze denken: ik kan pas gelukkig zijn als ik ... (tien kilo ben afgevallen, die baan krijg, meer geld heb...).
Fuck it met al die excuses! Het leven is wat het is en het is heel goed mogelijk om gewoon tevreden te zijn. In dit uitdagende, grappig geschreven boek vertelt
John Parkin hoe. Een inspiratiebron voor persoonlijke ontwikkeling. # ‘Fuck it’is een oefening in accepteren en loslaten, maar dan zonder esoterisch gezever. –
de Volkskrant Wijzigen
Lean IT – Theorie en praktijk van Lean in een IT-omgeving
Mar 27 2022 Lean IT richt zich op het maximaliseren van waarde voor de klant door het minimaliseren
van verspilling, dat wil zeggen: werk dat geen waarde toevoegt. De belangrijkste focus is het bereiken van operational excellence door verbeterde wendbaarheid,
kwaliteit van dienstverlening en efficiëntie van processen. Het betekent dat alle medewerkers zich bezighouden met het bouwen van een klant- en
waardegeoriënteerde cultuur en dat zij worden betrokken bij de voortdurende verbetering van de dienstverlening, door het optimaliseren van IT-activiteiten en
processen ter ondersteuning van de meest bedrijfskritische applicaties en IT-services. Dit boek is onder andere gebaseerd op de bedrijfsbrede toepassing van de
negen Lean IT principes, weergegeven in een vijflaagse piramide, zoals beschreven door Bell & Orzen en beschrijft op een heldere en eenduidige wijze: • van
Lean naar Lean IT, • de toegevoegde waarde en de toepassing van Lean IT en • de integratie in de bestaande organisatiestructuur. Voor een organisatie heeft dit
een grote impact: • Lean IT heeft alles te maken met klantgerichtheid. De klant definieert hierbij wat de belangrijkste waarden zijn; de IT-processen worden
ontwikkeld en onderhouden om deze waarden te kunnen leveren. • Lean IT vereist een alomvattende aanpak in lijn met de integrale ketenbenadering, over alle
lagen van de organisatie heen, dus zowel binnen als buiten de demandorganisatie maar ook binnen en buiten de supplyorganisatie. • Lean IT is sterk gericht op
de organisatiecultuur van de IT-omgeving en op de mensen die daarin werken, onder andere door middel van empowerment van medewerkers om hen permanent
te betrekken bij het optimaliseren van processen. Lean IT fungeert daarbij als het kompas om de dagelijkse activiteiten af te stemmen op de gekozen strategieën.
De inhoud van dit boek sluit aan op de Lean IT Foundation certificeringen van APMG en EXIN. Bij dit boek is separaat (gratis, via internet) verkrijgbaar: • Alle
afbeeldingen in het boek, in Powerpoint formaat. Klik op de knop Training Material bij het boek op onze website.

Hispanic Engineer & IT Dec 12 2020 Hispanic Engineer & Information Technology is a publication devoted to science and technology and to promoting
opportunities in those fields for Hispanic Americans.
US Black Engineer & IT Nov 10 2020
De RfP voor IT-Outsourcing - Management Guide
Feb 23 2022 Outsourcing van IT-dienstverlening heeft zich ontwikkeld tot een volwaardige strategische
bedrijfsoptie. Bedrijven richten zich steeds meer op hun kerncompetenties en de technische mogelijkheden om processen uit te besteden zijn toegenomen.
Organisaties overwegen nu alle mogelijkheden om kostenefficiënt te produceren en externe leveranciers kunnen in veel gevallen door schaalgroottevoordelen
tegen lagere kosten opereren dan de eigen organisatie.
Decision- en controlfactoren voor IT - sourcing
Oct 22 2021 Door globalisering en de ontwikkeling van de netwerksamenleving is outsourcing van IT-taken voor
organisaties onvermijdelijk geworden. De beslissing om tot outsourcing over te gaan wordt vaak door kostenbesparingen op korte termijn ingegeven, en niet door
een goed onderbouwde business case voor de lange termijn. Belangrijk is om te weten welke factoren van invloed zijn op een succesvolle IT-sourcing. Overhaaste
beslissingen kunnen tot teleurstellingen leiden, wanneer bijvoorbeeld geen degelijke afspraken met de leverancier worden gemaakt, of als het belang van de factor
personeel als kennisdrager niet wordt onderkend. Guus Delen is partner bij Verdonck, Klooster en Associates en adviseerta al toen jaar organisaties over IToutsourcen. Vanuit de ervaring met achttien cases uit de Nederlandse praktijk en voortbouwend op eerdere onderzoeken uit Engeland en de Verenigde Staten,
heeft Delen onderzocht of het sourcing-proces van IT niet beter beheerst kan worden. Op dit onderzoek is hij op 17 mei 2005 aan de Universiteit van Amsterdam
gepromoveerd. Uit het onderzoek van de auteur blijkt dat om tot een succesvolle sourcing te komen aan een negental sourcingfactoren voldaan moet worden.
Door een gewichtsfactor toe te kennen aan elk van deze negen sourcingfactoren kon een ijkbare successcore worden afgeleid met duidelijke omslagpunten
tussen succes, gedeeltelijk succes en mislukking van een IT-sourcing. Het onderzoek van Delen is maatschappelijk gemotiveerd. In het laatste hoofdstuk beschrijft
hij de zogenoemde Sourcingfactoren monitor. Deze monitor is te beschouwen als een soort early warning system, waarmee geïnteresseerde organisaties kunnen
bepalen of hun IT-sourcing verantwoord is en wat de risicofactoren zijn bij de uitvoering hiervan.
De boere schrieuwer oer it nys fin de dey oof de boer en boerinne yn gesprek mey har borlui, oer ien en oore dingen fin disse tyd
Jun 17 2021
Unwritten History and how to Read it Jul 07 2020
Dig it Burn it Sell It! Oct 10 2020
It is never too late to mend. Peg Woffington. Christie Johnstone
Sep 08 2020
Proceedings ... of the State Historical Society of Wisconsin
Nov 30 2019
IT Service Management best practices
Jun 29 2022 Met deel 4 van ‘IT Service Management, best practices’ wordt de kennisbibliotheek van best practices uit het
vakgebied IT-servicemanagement verder uitgebreid. Het boek is opgenomen in de ‘ITSM Library’. In de opeenvolgende delen worden die best practices stuk voor
stuk beschreven. Hierdoor ontstaat een cumulatieve schat aan referenties die voor specialisten in het veld kan worden gebruikt als een immens naslagwerk bij het
zoeken naar oplossingen voor hun ‘uitdagingen’. En omdat zich jaar in, jaar uit steeds meer uitdagingen aan ons presenteren zullen de delen steeds weer
aanvullende best Practices beschrijven. Waarmee een reeks ontstaat die vele jaren gebruikt zal kunnen worden voor een voortdurend veranderende praktijk.
It libben fen Aagtje Ysbrants, of Dy frieske boerinne
Dec 24 2021
Just Make It Work Nov 03 2022 Are you finding it hard to gain a rhythm when job hunting? Are you confused about how to get promoted and grow at your
company? Are you struggling to overcome rejection and self-doubt in your career? Then you need to read this book. Building a successful career is harder than it
should be, and sometimes standard career advice doesn’t put you on the right path. Just Make It Work gives you honest tips, inspiration, and stories on how to
unapologetically build the career you deserve within your first ten years. Just Make It Work gives it to you straight. This honest and refreshing take on work life and
career-building will inspire you to be proactive and take what you want. You'll learn how to navigate the job hunt, approach upward mobility and career growth,
accelerate your success at a new job, expand your thinking around work-life balance and career purpose, build a network and personal brand, and much more!
There’s a method for building a career you’ve always dreamed of. A career that you can look back on and be proud of. A career that has you written all over it.
Just Make It Work breaks down that method in the form of actionable tips, inspiring stories, and thoughtful guidance. Now is the time to take control of your career
and remember that you have all the power.
Everybody's Doing it Jul 27 2019 Provides guidance for parents to come to terms with their feelings about sex and teenagers and communicate with teenagers on
sexual issues
Sokrates, in toneelstik fen J. Thomson, [pseud.]: uut it Frans forfryske fen Knillis Jorrits Posthumus te Sint Anna
Jul 19 2021
US Black Engineer & IT Jun 05 2020
IT Service-portfoliomanagement: Maximaliseer de waarde van IT
Apr 27 2022 IT levert pas waarde en is pas waardevol, wanneer het wordt gebruikt. Dat gebeurt
in de operatie waar de gebruiker de transacties met zijn applicatie kan uitvoeren, rekeningen kan versturen; voorraden bijhouden; financiële verslagen maken en
dergelijke. De waarde zit in het feit dat het met IT-systemen sneller of nauwkeuriger gaat dan met de hand; dat meer klanten kunnen worden bediend; of dat het
resultaat kwalitatief beter is. Het managen van de waarde van IT begint daarom bij de operatie... IT Service-portfoliomanagement (IT SPM) stelt de operatie
centraal en heeft als doel de waarde van IT te maximaliseren of anders gezegd alles uit IT te halen wat er inzit. Portfoliomanagement van (financiële) producten
heeft zijn nut al lang bewezen. In dit boek kiezen de auteurs voor eenzelfde benadering maar dan met een portfolio aan IT-diensten. Opzet van IT SPM is het
behalen van een maximaal integraal resultaat door zichtbaar te maken wat er geleverd wordt en – daar waar het nog beter kan – wijzigingen in het portfolio door te
voeren. Dat kan door elke kans te grijpen om slimmer te werken, simpeler, met minder, meer te bereiken, met de juiste snelheid en flexibiliteit en vanzelfsprekend
ook nog eens tegen de laagste kosten en conform interne en externe regelgeving en is het eerste boek dat de best practices op het gebied van IT Serviceportfoliomanagement beschrijft. Er wordt ook uitgebreid ingegaan op het Service-lifecyclemanagement en op gereedschappen en werkwijzen ten behoeve van het
IT Service-portfoliomanagement. De tekst bevat veel praktijkvoorbeelden en is gebaseerd op de jarenlange ervaring van de auteurs. Bovendien is de inhoud
gereviewed door een groot aantal experts op het gebied van IT-(service)management en business management.
The Anointing and how to Get it Aug 27 2019
I Can Tell it Now Apr 03 2020 Twenty-five stories of great news events of the past twenty-five years. First-hand reports by leading members of the Overseas
Press Club of America.
IT-servicemanagement op basis van ITIL® 2011 Editie
Mar 15 2021 Voor trainers is er gratis extra materiaal bij dit boek beschikbaar. Dit is te vinden onder het
tabblad Training Material . Log in met uw trainersaccount om het materiaal te raadplegen. Tevens is er een Glossary (verklarende woordenlijst) met daarin de
Nederlandstalige en Engelstalige ITIL-termen en de bijbehorende definitie alle afbeeldingen in het boek, in Powerpoint formaat. Klik op de knop Training Material
bij het boek op onze website.De vorige drukken van dit boek zijn al jaren de meest toonaangevende publicatie op het gebied van ITIL. Vanaf de eerste druk in
1999 is dit oorspronkelijk in het Nederlands verschenen boek in opeenvolgende versies telkens verbeterd en vervolgens in vele talen vertaald. Door de input van
vele ITSM-experts van over de hele wereld heeft dit boek zijn gezaghebbende positie verworven. Aanvankelijk bij de vele ITSM-experts en daarna vooral bij
iedereen die behoefte had aan een betrouwbaar en helder geschreven leerboek ten behoeve van ITIL-trainingen en bij IT-opleidingen in HBO, MBO (België:
secundair en hoger onderwijs), enz.De veranderingen die ITIL heeft ondergaan in de 2011-Editie zijn volledig verwerkt in deze uitgave. Lezers zullen ontdekken
dat deze uitgave niet alleen alle belangrijke aspecten van ITIL 2011 editie behandelt, maar dat het vooral ook een zeer onmisbaar leerboek is voor iedereen die
zich wil voorbereiden op het ITIL Foundation-examen, vanwege de duidelijke structuur en heldere schrijfwijze. Daarnaast is het boek ook geschikt als leerboek ter
voorbereiding op het ITIL Intermediate examen.Vanzelfsprekend wordt een heldere uitleg gegeven over de ITIL levenscyclus (life cycle): Levenscyclus fase:
Servicestrategie Levenscyclus fase: Serviceontwerp Levenscyclus fase: Servicetransitie Levenscyclus fase: Serviceproductie Levenscyclus fase: Continue
ServiceverbeteringNieuw ten opzichte van de vorige druk van ITIL (op basis van ITIL versie 3) zijn de processen voor strategiemanagement en klantrelatiebeheer.
Ook de andere nieuwe en gewijzigde concepten van ITIL 2011 Editie komen in dit boek aan bod. Dit betekent dat lezers daardoor toegang hebben tot al die
begrippen en concepten, die een spilfunctie vervullen in de dagelijkse activiteiten op het gebied van IT-servicemanagement. In een aparte bijlage worden de
verschillen tussen ITILv3 en ITIL 2011 Editie toegelicht.
Storyhood as We Know it and Other Tales
Mar 03 2020 'I like to think of my characters as accumulations of past moments-forgotten and remembered,
adventitious and self-created, ' writes Jack Matthews. 'If the present moment is the surface, then the past is depth.' In 'Storyhood As We Know It' and Other Tales,
the widely acclaimed Matthews provides fifteen short stories that are 'Saturated With Time.'
Read It Again! Jun 25 2019 Read It Again! celebrates our rich literacy and cultural diversity with imaginative ideas and activities for 12 multicultural children's
books. Books about Africans, Asians, Hispanics, and Native Americans help children appreciate the similarities as well as the differences among cultures. Includes

activities suggestions for each story.
US Black Engineer & IT Aug 08 2020
It Can be You May 05 2020
It's Your Atomic Age Oct 29 2019
Applicatieportfoliomanagement voor IT-complexiteitsreductie - Management Guide
Nov 22 2021 Veel informatieverwerkende organisaties zoals banken en
verzekeraars hebben te maken met reductie van de (IT-) budgetten. Bovendien is het applicatielandschap door achtereenvolgende fusies zeer complex geworden.
Veranderingen worden moeizaam geïmplementeerd en de wettelijke wijzigingen en productvernieuwing gaan gepaard met stijgende kosten en toenemende
doorlooptijd.Alle aanbieders in de markt zoals (grote) consultancy bedrijven, hebben dienstverlening ontwikkeld met betrekking tot het vereenvoudigen van het
applicatielandschap. Voor complexiteitsreductie zijn verschillende oplosrichtingen ontwikkeld. Bovendien kan worden vastgesteld dat de aanpak bij vragers en de
proposities van aanbieders zich in verschillende fases en mate van volwassenheid bevinden. Er is nog geen integrale aanpak voor complexiteitsreductie, mede
omdat het probleemgebied zich uitstrekt tot veel processen in de organisatie.In dit boek zijn de belangrijkste best practices op het gebied van
applicatieportfoliomanagement voor het uitvoeren van IT-complexiteitsreductie opgenomen in één overzichtelijke storyline. Deze zijn gebaseerd op ervaringen bij
enkele grote financiële instellingen en worden onder andere benaderd vanuit het referentiekader van de frameworks ASL en BiSL.De ervaringen in dit boek zijn
zoveel mogelijk generiek beschreven, en de toepassing ervan beperkt zich niet tot de financiële markt . Ze zijn gebaseerd op principes rondom
projectportfoliomanagement, lifecyclemanagement, enterprise-architectuur en corporate en IT-governance als instrumenten om IT-complexiteitsreductie te
realiseren.De inhoud van dit boek sluit aan op de uitgave IT Service-Portfoliomanagement: Maximaliseer de waarde van IT (mei 2011, Van Haren Publishing,
ISBN 978 90 8753 644 2. In dit boek wordt toegelicht dat een beleid op het gebied van applicatieportfoliomanagement een eerste stap kan zijn tot het invoeren van
een IT Service-Portfoliomanagement beleid (IT-SPM).Dit boek is in principe bedoeld als praktische handreiking voor het IT-management om sturing te geven aan
complexiteitsreductie, maar geeft eveneens waardevolle inzichten voor businessmanagement en specialisten.
Outsourcen van IT Aug 20 2021 De wereld internationaliseert en communiceert in een ongekend tempo, niet in het minst door de grenzeloze mogelijkheden van
het automatiseren. Nu wil het feit dat er meer gecommuniceerd kan worden, nog niet zeggen dat er per definitie ook beter gecommuniceerd wordt. In ‘Outsourcen
van IT’ belichten een zeventiental praktijkauteurs de culturele consequenties en (on)mogelijkheden van werk elders uitbesteden, stapsgewijs voor de landen:
Estland, China, India, Indonesië, Litouwen, Maleisië, Polen, Roemenië en Rusland.
It boask fen de kasteleins dochter
Sep 20 2021
IT-basics: wat een manager hoort te weten
Jan 13 2021 Hoe krijg je zonder voorkennis greep op IT in je organisatie? Hoe maximaliseer je de slaagkansen van
een ontwikkelingstraject? Hoe ga je om met kritische bedrijfsdata en -systemen? IT is overal, in elk bedrijf. Ze heeft een invloed op onderliggende processen en
geeft je organisatie mee vorm. IT-basics: wat een manager hoort te weten leert je wat er wel en wat er niet toe doet, waar je het verschil kunt maken en wat ITaandachtspunten en -opportuniteiten zijn. Elk topic reikt een set van vragen en antwoorden aan. De Questions 2 Ask (TQ2A) en Answers 2 Get (TA2G) bieden
een houvast bij het nemen van overtuigde en gefundeerde IT-beslissingen.
Frameworks voor IT-management
Oct 02 2022 Dit boek behandelt alle belangrijke frameworks en standaarden die van belang zijn voor IT managers. Ondanks
het pocket-formaat bestrijkt deze titel een groot aantal onderwerpen
Successful IT Jan 31 2020 Preface to the report by Rt Hon Ian McCartney MP, Minister of State, Cabinet Office. This is an authorized reprint by the Stationery
Office of the original Cabinet Office publication, which is now out of print.
IT Outsourcing een introductie Sep 01 2022 Note: This book is available in several languages: Dutch, English.Een handzame introductie in de wereld van IT
(out)sourcing, met lijst van begrippen en definities, opgesteld door Platform Outsourcing Nederland.
Blame it on my youth Jan 25 2022 Blame It On My Youth is a compilation of poems and stories written by students and alumni of Ghent University, Belgium. The
anthology revolves around the themes of ‘growing up’ and ‘being young’. From the luxuriously lyrical to the darkly ironic, from the playfully lighthearted to the
deeply serious, the book travels across a range of genres, styles, and topics. All the pieces can be read independently, but due to the chosen order of the pieces,
the book in its entirety also tells a story of its own. Blame It On My Youth introduces a highly heterogeneous group of voices with different backgrounds, areas of
study, and interests; what connects them is that they all discovered their passion for writing behind the school benches. With this book, the initiators hope to
encourage this passion, and to inspire other student-writers to never stop writing. Blame It On My Youth is een compilatie van Engelstalige verhalen en gedichten
geschreven door studenten en oud-studenten aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de UGent. De compilatie verzamelt werken die draaien rond de
thema’s ‘jong zijn’ en ‘opgroeien’. De titel is gebaseerd op een jazz standard met dezelfde naam. Het boek is, in het licht van het thema, onderverdeeld in drie
bedrijven, waarvan het eerste handelt over de kindertijd, het tweede over de puberteit, en het derde over jongvolwassenheid. De drie bedrijven bevatten elk twaalf
stukken, waarbij telkens een gedicht wordt afgewisseld met een kortverhaal. Dankzij de gekozen opeenvolging van de verschillende stukken vertelt het boek in zijn
geheel ook een verhaal op zich. De vijftien auteurs en twee redacteurs van Blame It On My Youth vormen een uiterst heterogene groep met verschillende
achtergronden, studiegebieden, en interesses; wat hen verbindt, is dat ze allemaal hun passie voor schrijven ontdekt hebben op de schoolbanken van de
universiteit. Met dit boek hopen de initiatiefnemers deze passie te steunen en aan te moedigen, en om ook andere studenten-schrijvers te inspireren om vooral te
blijven schrijven.
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