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Stilte in tijden van lawaai

Het succesboek dat in 38 landen verscheen
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Wandelen en kalmte als nieuwe luxe

Je eigen rustpunt vinden: alles over het belang 
van lopen, voor zowel lichaam als geest

‘Wandelen, stap voor stap vooruit, gaat over jezelf bekijken, de 

aarde liefhebben en je lichaam laten reizen in hetzelfde tempo 

als de ziel. Als je te snel beweegt, kun je jezelf niet bijhouden.’

Erling Kagge kan zich niets belangrijkers voorstellen dan 

wandelen. In dit boek beschrijft hij wat lopen voor hem 

betekent en wat het voor anderen kan betekenen.

Het plezier van wandelen is een boek dat je doet nadenken 

over routines waar je in vast kunt zitten en de kansen die er 

altijd zijn, als je ze maar pakt. Het gaat over het contact met 

jezelf en je omgeving herstellen, over schaduwen en 

veranderingen zien, waarbij traagheid juist een pluspunt is.

u Gebonden editie voor € 15: als cadeau voor jezelf  

of anderen

u De verwondering waarmee Erling Kagge in het leven  

staat is zijn kracht

u Rust en filosofische diepgang voor een groot publiek

u Uitgebreide pr-campagne in lifestylebladen en -blogs

u Advertorials in nieuwsbrieven van Happinez, Psychologie 

Magazine en Yoga Magazine

u Facebook-campagne gericht op mindfulness en wandelen

u Auteur beschikbaar voor interviews
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isbn: 978 94 005 1019 7

Verschijnt: 5 juni 2018

Uitvoering: gebonden omplakte band, 

12,5 x 20,0 cm

Omvang: ca. 152 pag.

nur: 770, Psychologie algemeen

isbn e-book: 978 90 449 7733 2

cap e-book:  € 9,99 

Auteur: Erling Kagge

Titel: Stilte in tijden van lawaai

Oorspronkelijke titel: Stillhet i støyens tid

Prijs: € 10,-

‘Wat is stilte? Waar is stilte? En waarom is het belangrijker dan ooit? 

Erling Kagge zet zijn antwoorden op een beheerste manier uiteen,  

in een prettig ritme dat luchtigheid met diepgang afwisselt.’ – Happinez

‘Zijn woordkeuze, de eenvoud en de diepgang, maken de teksten poëtisch en herkenbaar. 

Hoewel zijn ervaringen persoonlijk zijn, ontstijgen ze het puur singuliere omdat ze een 

universele boodschap uitdragen: de stilte huist in jezelf. Meesterlijk.’ – NBD Biblion

Erling Kagge (1963) is ontdekkings-

reiziger, auteur, uitgever, bergbeklimmer, 

kunstverzamelaar en vader van drie 

tienerdochters. Hij was de eerste ter 

wereld die de Noord- en Zuidpool én 

Mount Everest bedwong, en hij schreef 

meerdere boeken over reizen, filosofie 

en kunst. Hij woont in Oslo.

Auteur: Erling Kagge

Titel: Het plezier van wandelen

Oorspronkelijke titel: Å gå

Prijs: € 15,-

isbn: 978 94 005 0999 3

Verschijnt: 4 september 2018

Uitvoering: gebonden omplakte band, 12,5 x 20,0 cm

Omvang: ca. 160 pag.

nur: 770, Psychologie algemeen

isbn e-book: 978 90 449 7714 1

cap e-book: € 9,99 

© Simon Skreddernes
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Tegendraads, scherpzinnig en praktisch

Hoe de prestatiegedreven cultuur van Netflix  
voor het ongekende succes van het bedrijf zorgde

Patty McCord heeft jarenlange ervaring als hr-manager bij grote 

techbedrijven en innovatieve start-ups. Als chief talent officer was 

ze de afgelopen jaren medeverantwoordelijk voor de unieke 

bedrijfscultuur van Netflix.

McCord pleit in Krachtig voor radicale eerlijkheid: motiveer met 

uitdagend werk en niet met beloftes, extraatjes en bonussen. 

Verspil geen tijd aan jaarlijkse functioneringsgesprekken en 

motivatiebijeenkomsten. Durf afscheid te nemen van werknemers 

die niet meer passen binnen de behoefte van het bedrijf. Op basis 

van haar ervaringen schetst McCord, met humor en zonder een 

blad voor de mond te nemen, de weg naar een cultuur van grote 

prestaties en winstgevendheid.

u Patty McCord is een van de auteurs van de Culture Deck  

over de bijzondere bedrijfscultuur van Netflix, dat inmiddels 

meer dan 15 miljoen keer is bekeken

u Het is Netflix gelukt om de overgang te maken van 

dvd-verzendhuis naar streaming van (eigen) content

u Tegendraads boek dat overtuigt met goede voorbeelden  

en praktische inzichten

u Sponsored advertorials op managementblogs

u Campagne op LinkedIn

u Uitgebreide pr-campagne
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Patty McCord werkte voor zowel kleine innovatieve start-ups 

als grote techbedrijven. Ze heeft uit de eerste hand ervaren 

hoe bedrijven traag en zelfvoldaan, en werknemers cynisch en 

zeurderig kunnen worden. Al haar ervaringen gebruikt ze nu 

om onze manier van werken opnieuw te definiëren door 

bestaande regels en structuren los te laten.

Auteur: Patty McCord

Titel: Krachtig

Oorspronkelijke titel: Powerful

Prijs: € 20,-

isbn: 978 94 005 1008 1

Verschijnt: 14 augustus 2018

Uitvoering: paperback met flappen, 14,0 x 21,5 cm

Omvang: ca. 208 pag.

nur: 801, Management algemeen

isbn e-book: 978 90 449 7723 3

cap e-book: € 12,99 
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Een van de ‘11 leadership books to read in 2018’ volgens The Washington Post

‘Het boeiende verhaal van Patty McCord over de cultuur die Netflix succesvol maakte, 

is verplicht leesmateriaal voor iedereen die wil dat zijn bedrijf bloeit. Met Krachtig 

entertaint en inspireert McCord ons, zodat we het beste in onszelf en anderen naar 

boven kunnen brengen.’ – Arianna Huffington

‘Magisch! Een verhelderende rit door jonge bedrijven die vechten 

tegen orthodoxie.’ – Reed Hastings, ceo van Netflix
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Een leuker leven met minder afval

Inspiratie voor een zero waste-lifestyle, zónder  
in te leveren op stijl, comfort en plezier

Denk je bewust te leven maar erger je je aan de hoeveelheid 

(plastic) afval en rommel die je om je heen verzamelt? Dan is  

dit hét boek voor jou.

Nicky en Jessie Kroon besloten als experiment een maand lang 

zero waste te gaan leven: zonder afval. Inmiddels zijn ze bijna 

vier jaar verder en uitgegroeid tot de grootste zero 

waste-lifestylebloggers van Nederland.

In Het Zero Waste Project delen Nicky en Jessie hun twaalf 

belangrijkste lessen om een duurzame lifestyle te ontwikkelen 

en vertellen ze over hun successen én mislukkingen. Doei 

wegwerpkoffiebekers, plastic boterhamzakjes en voorverpakte 

koekjes. Hi vintagewinkels en betere wereld!

u Gebaseerd op eigen ervaringen, successen en mislukkingen, 

vol tips en anekdotes

u Hip, beeldend, aantrekkelijk en aanstekelijk gebracht

u Al volop in de media, ook als keynote speakers: ze zijn dé  

‘zero wasters’ van Nederland

u Jessie is jurylid van de Trouw Duurzame 100

u Uitgebreide pr-campagne gericht op duurzame influencers

u Online ‘Zero Waste Challenge’

u Instagram-advertising

u Auteurs beschikbaar voor interviews
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Nicky en Jessie Kroon startten 

HetZeroWasteProject.nl wegens gebrek  

aan toegankelijke informatie over leven 

zonder (plastic) afval. Ze zijn veel gevraagde 

experts op het gebied van zero waste 

leven, geven lezingen door het hele land  

en hebben inmiddels verschillende 

samenwerkingen en campagnes opgezet. 

De zussen wonen in Amersfoort.

Auteur: Nicky en Jessie Kroon

Titel: Het Zero Waste Project

Prijs: € 20,-

isbn: 978 94 005 0997 9

Verschijnt: 18 september 2018

Uitvoering: paperback, 14,8 x 21,0 cm

Omvang: ca. 208 pag., geïllustreerd

nur: 770, Psychologie algemeen

isbn e-book: 978 90 449 7712 7

cap e-book: € 12,99 
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De kracht van Getting Things Done

De bestseller over persoonlijke  
productiviteit, nu speciaal voor  
de jongere generatie

School, huiswerk, sport, vrienden, familie en natuurlijk 

social media: jongeren krijgen te maken met een 

ongelooflijke hoeveelheid ‘dingen’ die elke dag hun 

leven binnenkomen. Ze moeten leren omgaan met 

grotere verantwoordelijkheden, meer vrijheden en 

toenemende complexiteit.

In dit nieuwe boek geeft David Allen de principes en 

tools om effectieve gewoontes te ontwikkelen, 

waardoor de jongeren van nu werkelijk vooruitkomen 

en vol vertrouwen alles aan kunnen pakken wat op  

hun pad komt.

u Van de herziene editie van Getting Things Done  

zijn al meer dan 25.000 exemplaren verkocht

u Dé sleutel tot prettig en efficiënt werken  

zonder stress

u Uit onderzoek blijkt dat drie kwart van de tieners 

vindt dat ze het te druk hebben, een derde zegt 

dagelijks stress te ervaren door school

u Online displaycampagne via Adfactor

u Advertentie in Psychologie Magazine

u Facebook- en LinkedIn-campagne gericht op ouders
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‘Mijn favoriet over het organiseren van je leven: Getting Things Done helpt je om nieuwe 

mentale vaardigheden te ontwikkelen die je nodig hebt in een tijd van multitasken en 

informatiestress.’ – The Wall Street Journal

‘Getting Things Done beschrijft een ongelooflijk praktische methode die drukke mensen  

weer controle geeft over hun leven. Het kan je helpen om succesvoller te worden. En  

belangrijker, het kan je helpen om een gelukkiger leven te leiden.’ – Marshall Goldsmith, 

auteur van Tot hier en nu verder!

isbn: 978 94 005 1024 1

Verschijnt: 21 augustus 2018

Uitvoering: paperback, 15,5 x 23,5 cm

Omvang: ca. 304 pag.

nur: 770, Psychologie algemeen

isbn e-book: 978 90 449 7736 3

cap e-book: € 13,99 

Auteur: David Allen, Mike Williams & Mark Wallace

Titel: Getting Things Done voor een nieuwe generatie

Oorspronkelijke titel: Getting Things Done for Teens

Prijs: € 24,99
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Van tegenslag naar succes

De filosofische principes van Marcus Aurelius  
over succes voor een nieuwe generatie

Wat eerst onoverkomelijke obstakels leken, worden unieke  

kansen. Ryan Holiday laat aan de hand van de stoïcijnse filosofie 

zien dat dat wat je pad blokkeert in werkelijkheid een nieuw en 

beter pad opent.

De stoïcijnse filosofie – dat wat in de weg staat is de weg – kan 

toegepast worden op elk probleem. Het is meer dan 2.000 jaar 

geleden ontstaan en heeft sinds die tijd zijn effectiviteit bewezen 

op slagvelden en in directiekamers. Van Barack Obama’s kunst om 

tegenslagen te overwinnen tijdens de verkiezingen tot het 

ontwerp van de iPhone: dit inzicht is levensveranderend.

u Ryan Holiday is een superster onder young professionals: hij 

sprak vorig jaar op het Brainwash Festival in een overvolle 

Zuiderkerk in Amsterdam

u Gedegen lessen in korte hoofdstukken: veel verhalen over 

historische figuren en filosofen

u Stoïsche levensfilosofie, de basisgedachte achter dit boek, is 

zeer populair

u Eerder verscheen van hem Ego is de vijand

u Facebook-campagne gericht op young professionals

u Acties en aandacht in de media (print & online)

u Auteur beschikbaar voor interviews

Ryan Holiday is strateeg en schrijver. Op zijn negentiende verliet  

hij voortijdig de universiteit om te werken met zijn mentor Robert 

Greene, auteur van De 48 wetten van de macht. Later werd hij 

marketingdirecteur bij American Apparel. Hij woont op een kleine 

ranch bij Austin, Texas.

Auteur: Ryan Holiday

Titel: Het obstakel is de weg

Oorspronkelijke titel: The Obstacle is the Way

Prijs: € 18,99

isbn: 978 94 005 1015 9

Verschijnt: 17 juli 2018

Uitvoering: gebonden met stofomslag, 12,5 x 20,0 cm

Omvang: ca. 256 pag.

nur: 770, Psychologie algemeen

isbn e-book: 978 90 449 7728 8

cap e-book: € 12,99 
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‘De belemmering voor actie bevordert actie. 
Wat ons in de weg staat wordt de weg.’ – Marcus Aurelius

‘Een boek dat op het nachtkastje hoort te liggen van  
iedere toekomstige – en huidige – leider in de wereld.’ 
– Robert Greene, auteur van De 48 wetten van de macht

© Drew Anthony Smith
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Als je plotseling ganzenvader wordt

Een wetenschappelijk avontuur dat je  
hart verovert

Michael Quetting werkt bij het Max Planck Instituut voor 

Ornithologie. Voor een nieuw onderzoeksproject besluit hij 

enkele grauwe ganzen zo te trainen dat ze hem in zijn 

ultralightvliegtuig volgen, om data te verzamelen over het  

weer en vluchtpatronen. Wanneer de eieren uitkomen, komt  

de kersverse ganzenvader er al snel achter dat de kuikens  

échte kinderen zijn, met elk een eigen persoonlijkheid.

Op liefdevolle wijze laat Michael Quetting ons kennismaken  

met de avonturen van zijn ganzenfamilie. Wanneer het tijd is 

geworden om de ganzen hun vrijheid terug te geven, weet 

Michael dat zijn leven nooit meer hetzelfde zal zijn.

u Een waargebeurd verhaal, inspirerend en ontroerend

u Voor lezers van 25 gram geluk, Dokter Pol en andere  

‘dierenmemoires’

u Met 8 pagina’s kleurenfoto’s

u A2-poster

u Boektrailer en online campagne

u Auteur beschikbaar voor interviews

Michael Quetting (1974) is piloot en 

hoofd van het laboratorium bij het  

Max Planck Instituut, waar hij zijn 

passie voor vliegen op prachtige wijze 

kan combineren met de liefde voor zijn 

gevederde vrienden. Hij heeft thuis 

twee mensenkinderen, en woont in  

de buurt van de Bodensee.

Auteur: Michael Quetting

Titel: Opeens ganzenvader

Oorspronkelijke titel: Plötzlich Gänsevater

Prijs: € 18,99

isbn: 978 94 005 0996 2

Verschijnt: 24 juli 2018

Uitvoering: gebonden omplakte band, 13,3 x 21,3 cm

Omvang: ca. 240 pag., geïllustreerd

nur: 402, Waargebeurde verhalen

isbn e-book: 978 90 449 7711 0

cap e-book: € 12,99 

© fotograaf
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Bedrijf zkt. nw. leider

Organisaties en leiders zijn succesvoller  
als medewerkers verbinding, zingeving en 
geluk ervaren

Er is een crisis gaande in het bedrijfsleven: terwijl 77 procent van  

de leiders denkt dat ze hun werknemers genoeg motiveren, zegt  

88 procent van die werknemers aandacht te missen van hogerop.

 

In Hoe leiders denken presenteert Rasmus Hougaard hiervoor een 

oplossing: een effectief leiderschapsmodel op basis waarvan je als 

leider echte verbinding creëert en een cultuur waarin intrinsieke 

motivatie, autonomie, creativiteit en compassie vooropstaan.  

Om dit te bereiken zijn leiders nodig die drie kernkwaliteiten 

ontwikkelen: mindfulness, onbaatzuchtigheid en compassie.

 

Hoe leiders denken gaat over leiderschap anno nu, vol praktijk-

voorbeelden uit bedrijven als Marriott, McKinsey en LinkedIn.

u Met een voorwoord van Peter van Bommel, CEO van Deloitte, 

speciaal voor de Nederlandse editie

u Voor dit boek zijn meer dan 250’s CEO’s en 35.000 leiders 

wereldwijd geïnterviewd

 

u Samenwerking met het tijdschrift Management Team

u Online campagne op businessblogs

u Uitgebreide pr-campagne

u Crosspromotie

Rasmus Hougaard heeft meer dan 15 jaar 

ervaring in het beoefenen van en lesgeven 

in mindfulness. Hij is de oprichter van 

The Potential Project, een organisatie die 

trainingen geeft aan bedrijven (o.a. Google, 

Roche, Sony) om meer mindful te werken en 

zo de productiviteit te verhogen. Hij schreef 

eerder het boek Voorsprong door focus.

Auteur: Rasmus Hougaard

Titel: Hoe leiders denken

Oorspronkelijke titel: The Mind of the Leader

Prijs: € 24,99

isbn: 978 94 005 1004 3

Verschijnt: 15 mei 2018

Uitvoering: paperback met flappen, 14 x 21,5 cm

Omvang: ca. 256 pag.

nur: 801, Management algemeen

isbn e-book: 978 90 449 7720 2

cap e-book: € 13,99 

‘Hougaard laat zien dat de ouderwetse, hiërarchische manier  

van leidinggeven niet meer werkt. De managers van de toekomst 

zijn veel meer gericht op de persoon en zijn persoonlijke groei.  

Dit boek is een handleiding naar succes voor managers in elke 

bedrijfstak.’ – Arianna Huffington

‘Hoe leiders denken vangt perfect de essentie van leiderschap  

in de 21e eeuw; wees mindful, onbaatzuchtig en vol compassie.  

Met deze kwaliteiten kunnen we onze medewerkers beter  

betrekken en meer bieden aan onze klanten.’ 

– Dominic Barton, directeur McKinsey & Company
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Chic met een klodder mayo

De Nederlandse streetfoodcultuur  
in kaart gebracht, met recepten  
voor thuis

Danny Jansen is dol op snacks, maar het liefst  

zelf gemaakt. Want wees eerlijk: alles wat een  

paar minuten in een badje van bruisend vet op  

180 °C heeft gelegen is toch onweerstaanbaar?

In zijn nieuwe boek Vet lekker brengt Danny een 

ode aan het enige echte Nederlandse streetfood. 

Uiteraard bevat het boek de recepten van alle 

bekende snacks uit de vitrine van de snackbar, 

friettent, automatiek of hoe je het ook maar 

noemen wilt. Het laat zien hoe rijk de Nederlandse 

snackcultuur is; van de snackmuur van de FEBO  

tot de Haute Friture van Sergio Herman.

u Mooi, strak vormgegeven, met humor en 

smaak: chic met een klodder mayo

u Het eerste kookboek over de 

 Nederlandse snackcultuur

u Streetfood is hip

u Origineel cadeauboek voor zowel de 

snackliefhebber als de fanatieke thuiskok

u Receptkaarten en baliedisplays

u Boektrailer en online campagne

u Ketenpromotie

Danny Jansen (1979) is een van de 

bekendste gezichten van 24Kitchen. Hij 

groeide als zoon van een Indische vader 

en een Nederlandse moeder op tussen de 

rijst en de boerenkool. Zijn eerdere 

kookboeken Danny’s Azië, Zoals alleen 

oma dat kan en Wokking lekker werden 

verschillende malen herdrukt.

Auteur: Danny Jansen

Titel: Vet lekker

Prijs: € 20,-

isbn: 978 94 005 1014 2

Verschijnt: 19 juni 2018

Uitvoering: gebonden omplakte band, 17,0 x 20,0 cm

Omvang: ca. 272 pag., geïllustreerd

nur: 440, Eten en drinken algemeen

©  Saskia Lelieveld
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Je hooggevoeligheid als kracht

Alle aspecten rondom hoogsensitiviteit  
vanuit het oogpunt van de man

Ongeveer een op de vijf mensen is hoogsensitief, en dus ook  

een op de vijf mannen. Toch zijn er maar weinig mannen die  

hier openlijk over praten. Psychotherapeuten zoals Tom 

Falkenstein ervaren steeds weer hoe hun mannelijke cliënten 

lijden onder hun aangeboren eigenschappen: ze schamen zich 

voor hun gevoeligheid. In zijn boek belicht hij daarom alle 

aspecten rondom hooggevoeligheid vanuit het oogpunt van de 

man. Hij beschrijft de typische kenmerken van de hoogsensitieve 

man, en vult die aan met oefeningen en interviews met mannen 

die hun eigenschap juist als kracht gebruiken.

u Het eerste boek dat mannelijke sensitiviteit nuchter en 

wetenschappelijk benadert

u HSP’s staan weer in de belangstelling door Psychologie 

Magazine, onder meer Victor Mids en Arthur Japin zijn 

hoogsensitief

u Met een voorwoord door Elaine N. Aron, auteur van 

Hoogsensitieve personen

u Facebook-campagne

u Online bannercampagne gericht op mannen

u Aandacht in Psychologie Magazine

Tom Falkenstein is psychotherapeut.  

Na zijn opleiding werkte hij vier jaar in 

een psychiatrische privékliniek in Londen. 

In deze periode begon hij te werken met 

HSP's en werkte hij samen met Elaine N. 

Aron. Tegenwoordig heeft hij zijn eigen 

praktijk in Berlijn. 

Auteur: Tom Falkenstein

Titel: Hoogsensitieve mannen

Oorspronkelijke titel: Hochsensible Männer

Prijs: € 20,-

isbn: 978 94 005 0994 8

Verschijnt: 7 augustus 2018

Uitvoering: paperback, 14,0 x 21,5 cm

Omvang: ca. 288 pag.

nur: 770, Psychologie algemeen

isbn e-book: 978 90 449 7710 3

cap e-book: € 12,99 

© fotograaf
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‘Nuchter van toon en geen enkel moment sentimenteel. Een waardevol boek voor 

hoogsensitieve mannen en hun partners, ouders, vrienden, familieleden en therapeuten.’  

– www.hswerknemer.nl

‘Ik mocht Tom Falkenstein vanaf het moment dat ik hem ontmoette. Toen ik hem beter 

leerde kennen, zag ik ook dat hij alles in zich heeft wat nodig is om dit boek te schrijven  

– Tom begrijpt de wetenschap achter hooggevoeligheid en heeft de praktische ervaring 

om een schat aan oefeningen en gedachten te bieden. Bovendien is hij een gediplomeerd 

arts, wat betekent dat hij hoogsensitiviteit kan onderscheiden van psychische klachten. 

Ik help hem graag op alle mogelijke manieren met dit boek.’ – Elaine N. Aron
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Elaine N. Arons toonaangevende  bestsellers in een nieuw jasje
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Verschijnt: 7 augustus 2018

Uitvoering: paperback, 14,0 x 21,5 cm

Omvang: ca. 336 pag.

nur: 770, Psychologie algemeen

Verschijnt: 7 augustus 2018

Uitvoering: paperback, 14,0 x 21,5 cm

Omvang: ca. 336 pag.

nur: 770, Psychologie algemeen

isbn e-book: 978 90 449 6947 4

cap e-book: € 12,99 

isbn e-book: 978 90 449 6963 4

cap e-book: € 12,99 

Auteur: Elaine N. Aron

Titel: Hoogsensitieve personen

Prijs: € 20,-

isbn: 978 94 005 1017 3

Auteur: Elaine N. Aron

Titel: Hoogsensitieve personen in de liefde

Prijs: € 20,-

isbn: 978 94 005 1018 0

Dit boek is al voor velen een eyeopener geweest. Klachten waar men zich al jaren voor 

schaamde werden ineens in een verrassend nieuwe en heldere context geplaatst. Het bevat 

tips en adviezen voor het omgaan met overgevoeligheid, over hoe van je onzekerheid af te 

komen en een nieuwe sociale balans te vinden. Vele tienduizenden mensen vonden in dit 

boek de (h)erkenning waarnaar ze op zoek waren.

16e druk

Een praktisch boek geschreven voor hoogsensitieve personen op zoek naar een 

gelukkige, gezonde en romantische relatie, met of zonder hooggevoelige partner.  

Het is een betrouwbare gids voor iedere HSP die op zoek is naar echte liefde, aangevuld 

met verhelderende zelftesten en resultaten uit de baanbrekende onderzoeken die 

Elaine Aron heeft gedaan op het gebied van intimiteit en persoonlijkheidsontwikkeling.

44e druk



Ginny Ramkisoen (1985) is oprichter en mede-eigenaar van het online banenplatform 

Vacature Via Ginny. Het bedrijf is ontstaan uit de Facebook-pagina waar Ginny haar 

persoonlijke en zakelijke netwerk met elkaar in contact bracht. Door werkgever en 

werknemer via social media met elkaar te verbinden haalde Ginny een flinke bezem door 

de ingekakte banenbranche. Gewilde vacatures, een informele tone of voice en een 

organische word of mouth spreken zowel kandidaten als bedrijven aan, waardoor het 

aantal volgers van Vacature Via Ginny op social media nog steeds razendsnel groeit.

Ginny woont samen met haar vriend in Amsterdam. Ze zoekt haar geluk in dingen als 

nieuwe restaurantjes ontdekken, borrelen met vrienden en bewust kijken naar hoe ze 

een bijdrage kan leveren aan de wereld. Ook geeft ze graag haar mening als ervarings-

deskundige op het gebied van solliciteren, en klaagt ze dagelijks over het weer.
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Vind de baan die echt bij jou past

Ginny Ramkisoen laat zien hoe 
iedereen zijn of haar droombaan 
kan vinden

Hoe vind je jouw droombaan, oftewel de baan 

die precies past bij wie jij bent en wat jij wilt? 

Ginny Ramkisoen gaat je daarbij helpen. Ze is 

de oprichter van Vacature Via Ginny, hét online 

platform voor werkzoekenden in de creatieve 

branche, en heeft dus veel ervaring – ook 

persoonlijk, want haar eigen carrière kende  

ook de nodige ups en downs.

In Ginny werkt kom je er aan de hand van drie 

vragen achter wat je nu eigenlijk wilt. Het 

wordt tijd voor een baan die echt bij jou past 

en niet een baan die jouw omgeving of de 

maatschappij voor je heeft bedacht.

u Vacature Via Ginny heeft ruim 70.000 

unieke bezoekers per maand en meer dan 

34.000 likes op Facebook

u Ginny is een van de geportretteerde 

girlbosses in het boek Babe, you got this

u Advertorials en reviews op lifestyleblogs

u Targeted socialcampagnes

u Uitgebreide pr-campagne
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Het geheim van de doelman

Leo Oldenburger gaat op zoek naar het 
antwoord op de vraag of keepers echt gek zijn

Het vooroordeel blijkt hardnekkig: keepers zijn gek,  

zonderling of op zijn minst anders. Leo Oldenburger duikt in  

de voetbalhistorie om dit vooroordeel voorgoed te 

ontkrachten of te bevestigen. Hij spreekt voetbaldieren als 

Hans Kraay jr., Johan Boskamp, Mario Been en Ronald de Boer 

over de doelwachters die hun pad kruisten.

Daarnaast bevat het boek portretten van keepers met 

veelzeggende bijnamen als ‘El Loco’ en ‘Der Titan’, bijzondere 

doelmannen als Glenn Verbauwhede, Wayne Shaw en Dusko 

Krtalica, globetrotters als Lutz Pfannenstiel, toppers als Oliver 

Kahn, Andy Goram en Sergio Goycochea en Nederlandse 

keepers als Gerrit Vooys, Carlo l’Ami en Sieb Dijkstra.

u Leo Oldenburger is bekend als sportcommentator

u Lekker leesbaar en luchtig boek vol mooie sportverhalen

u Leuk cadeau voor alle keepers van Nederland

u Ondersteuning door Voetbal International

u Boektrailer en online quiz

u Facebook-campagne gericht op voetbalfans  

(‘Tag een gekke keeper’)
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Leo Oldenburger (1965) werkt als sport- 

commentator voor Fox Sports Eredivisie, 

Fox Sports International en SBS 6. Ook 

geeft hij commentaar bij de wedstrijden 

van het Nederlands elftal. Hij schreef 

een aantal sportboeken, waaronder  

Het grote keepersboek, speciaal voor 

keepers tussen de 8 en 14 jaar.
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De hoofdrol in je eigen verhaal

Gebruik de verhalen uit je verleden voor een 
krachtige toekomst

Verhalen helpen ons te begrijpen wie we zijn en wat we doen. 

Maar waarom horen veel jonge meisjes verhalen waarin vrouwen 

mooi en gehoorzaam zijn, en de prins hen komt redden?  

Het wordt tijd dat we onszelf andere verhalen gaan vertellen: 

verhalen waarin we erachter komen dat we ook gehoord mogen 

worden, dat we krachtig zijn, dat we een mening hebben.

In dit boek helpen Elle Luna en Susie Herrick je om jouw verhaal 

te vinden, door middel van oefeningen, kritische vragen en veel 

voorbeelden. Jouw verhaal, jouw kracht is een prachtig, 

inspirerend en persoonlijk cadeau voor iedere vrouw die de 

hoofdrol wil spelen in haar eigen verhaal.

u Inspirerend én praktisch; het boek zit vol oefeningen  

om je eigen verhaal te ontrafelen

u Prachtig geïllustreerde cadeau-uitgave

u Van Op de tweesprong van moeten en willen gingen  

al 6.000 exemplaren over de toonbank

u Opvallende banieren

u Socialmediacampagne met inspirerende quotes

u Advertorial in nieuwsbrief van Happinez

u Aandacht in vrouwen- en mindstylemedia

Elle Luna woont in San Francisco en is 

kunstenares en auteur. Eerder schreef zij  

het boek Op de tweesprong van moeten  

en willen.

Susie Herrick woont eveneens in  

San Francisco en is psychotherapeut, 

hoogleraar en auteur. Ze was de afgelopen  

20 jaar mentor voor meer dan 2.000 

psychologiestudenten.
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‘Zijn liefde voor het bos  

is overtuigend, zijn kennis  

is enorm.’ – Zin

‘Zorgvuldige observaties.’ 

– Psychologie Magazine

‘Levendig en helder  

geschreven.’ – Happinez
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De natuur zit vol verrassingen

Europa’s bekendste boswachter over de 
fascinerendste samenwerkingen uit het 
dieren- en plantenrijk

Loofbomen beïnvloeden de rotatie van de aarde, kraanvogels 

saboteren de Spaanse hamproductie en naaldbossen 

produceren regen. Hoe zit dat?

De gepassioneerde boswachter en bestsellerauteur Peter 

Wohlleben dompelt ons in zijn nieuwe boek onder in de 

nauwelijks beschreven wereld van de interactie tussen flora 

en fauna: hoe beïnvloeden ze elkaar? Is er communicatie 

tussen de verschillende soorten? En wat gebeurt er als er iets 

in dit uitgebalanceerde systeem uit de hand loopt? Op basis 

van de nieuwste wetenschappelijke bevindingen en zijn eigen 

observaties vertelt hij ons de verbazingwekkendste verhalen 

over dit fascinerende samenspel.

u Na zijn bestsellers over bomen en dieren nu een boek  

dat flora en fauna verbindt

u Al drie jaar op rij de bestverkopende non-fictieauteur  

van Duitsland

u Van zijn boeken verkochten we inmiddels meer dan 

50.000 exemplaren

u Mooi vormgegeven POS-materiaal

u Reviews en artikelen op natuurblogs

u (Online) advertenties in NRC Handelsblad

u Ketenpromotie
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Peter Wohlleben (1964) wilde als klein kind al natuurbeschermer 

worden. Hij werkte meer dan 20 jaar bij bosbeheer en werd daarna 

boswachter. Met zijn bestsellers Het verborgen leven van bomen en 

Het innerlijke leven van dieren inspireert hij mensen over de hele 

wereld: hij geeft lezingen en seminars en was te gast in tal van 

tv-programma’s.
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