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Kersenbloesem en ballonnen, regenbogen en  
uitgestrekte landschappen… Waarom roepen sommige  

kleuren, vormen en patronen universeel vreugde op?

Ontdek het in Vrolijkheid



Waar word jij blij van?

Hoe mooie dingen (design, kleuren, patronen) 
nieuwe energie en vreugde in ons leven brengen

Heb je je ooit afgevraagd waarom iedereen omhoogkijkt zodra  

er een regenboog verschijnt, of waarom we in de lente popelen 

om naar buiten te gaan om bomen en bloemen in bloei te zien? 

Is er een reden dat ieder mens – ongeacht geslacht, afkomst  

of leeftijd – moet glimlachen als hij een bos felgekleurde 

ballonnen ziet?

In Vrolijkheid onderzoekt de gerenommeerde ontwerper Ingrid 

Fetell Lee hoe het komt dat omgevingen en objecten waarmee 

we dagelijks in aanraking komen soms verrassende en krachtige 

effecten hebben op onze stemming. Op basis van inzichten uit 

de neurowetenschap en psychologie onthult ze hoe we de kracht 

van onze omgeving kunnen gebruiken om gelukkiger, gezonder 

en vrolijker in het leven te staan.

u Ontdek de link tussen design, emoties en levensgeluk

u Haar ted Talk over het onderwerp is al bijna  

 2 miljoen keer bekeken

u Toegankelijke psychologie met kleurrijke voorbeelden

u Vormgeving die vrolijk maakt!

u Auteursbezoek (o.v.)

u Optredens op het Happinez-festival (o.v.)

u Online campagne met opvallende trailer

u A2-posters

u Wobbler
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Ingrid Fetell Lee is voormalig Design 

Director bij het innovatieve designbedrijf 

ideo. Ze heeft opdrachten gedaan voor 

bedrijven als American Express, Pepsico 

en de Amerikaanse overheid, en werd  

al geportretteerd door onder meer  

The New York Times en Psychology Today. 

Ze werkte meer dan zeven jaar aan 

Vrolijkheid.

Auteur: Ingrid Fetell Lee

Titel: Vrolijkheid

Oorspronkelijke titel: Joyful

Prijs: € 20,99

isbn: 978 94 005 1103 3

Verschijnt: 26 maart 2019

Uitvoering: gebonden omplakte band met rechte rug,  

14,0 x 21,5 cm

Omvang: ca. 352 pag., geïllustreerd

nur: 770, Psychologie algemeen

isbn e-book: 978 90 449 7785 1

cap e-book: € 12,99 
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‘Dit boek heeft de kracht om alles te veranderen! 

Ingrid Fetell Lee vertelt je alles wat je moet weten om een 

externe omgeving te creëren die innerlijke vreugde oplevert. 

Het is geschreven met diepte, humor en inzicht.’ 

– Susan Cain, auteur van Stil

‘Vreugde is de elementairste bouwsteen 

van geluk. Dit betoverende boek laat zien waar 

je het kunt vinden – en hoe je het zelf op  

kunt roepen.’ – Adam Grant, auteur van 

Het kan ook anders

‘Dit heerlijke boek roept dezelfde positieve gevoelens 

op die het beschrijft, en zit vol eigenzinnigheid, verwondering, 

energie en vreugde. Ik vind het geweldig.’ 

– Sonja Lyubomirsky, auteur van De maakbaarheid van het geluk

‘Een opwindend boek over 

wat het leven mooi maakt.’ 

– Arianna Huffington
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Neem de leiding over je leven
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Janne Schuijn (1989) is ondernemer, moeder en coach. Ze is online 

een van de meest gevolgde mindsetexperts van Nederland. Ze  

laat graag het échte leven zien en houdt niet van zweverigheid.  

Ze woont in Zwolle.

Auteur: Janne Schuijn

Titel: Wat nou als het ook anders kan?

Prijs: € 20,99

isbn: 978 94 005 1091 3

Verschijnt: 28 mei 2019

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

Omvang: ca. 224 pag.

nur: 770, Psychologie algemeen

isbn e-book: 978 90 449 7794 3
cap e-book: € 12,99
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‘Bedankt voor je positiviteit in 
ALLES, je bent een inspiratie.’

‘Ga vooral door met waar je mee 
bezig bent! Je bent een voorbeeld!’

‘Een aanrader voor iedereen!’

© Hylke Greidanus - Wissink

Creëer een mindset die werkt voor jou en  
durf écht te gaan leven
 
Hoe zou het zijn om gewoon je verlangens te volgen? Zonder 

bang te zijn om te falen of veroordeeld te worden door 

anderen? Hoe zou je leven eruitzien als je je belemmerende 

overtuigingen kunt loslaten, zonder daarvoor de wereld rond  

te moeten reizen om jezelf te vinden? Dit zou iedereen 

zichzelf moeten gunnen, vindt mindsetcoach Janne Schuijn. 

Want waarom zou je dromen als je er toch niets mee doet?

Wat nou als het ook anders kan is een praktisch en nuchter 

boek voor een gelukkiger leven. Janne laat zien hoe ze zelf 

omgaat met de grootste uitdagingen van het leven en vertelt 

jou hoe jij dat ook kunt doen. Zonder drama en met humor.

u Meer dan 50.000 volgers op Instagram

u Aan haar onlineprogramma Mindshift deden al duizenden 

mensen mee

u Groeiend aantal luisteraars voor haar populaire podcast

u Auteur is beschikbaar voor interviews

u Advertorial in nieuwsbrieven van Psychologie Magazine  

en Happinez

u Targeted socialmediacampagne op Facebook en Instagram

u Aandacht in vrouwen- en mindstylemedia
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isbn: 978 94 005 1112 5

Verschijnt: 9 april 2019

Uitvoering: pocket, 11,5 x 17,5 cm

Omvang: ca. 192 pag.

nur: 310, Pockets algemeen

Auteur: Loesje

Titel: De mens terug in het milieu

Prijs: € 6,99

Op 2 april 2019 verschijnt: De nieuwe Loesje: over de natuur
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Van de natuur genieten; dat doet Loesje graag. 

Lange wandelingen maken, een frisse duik in  

zee nemen, zoenen onder een oude eik. De natuur 

is overal te vinden: op een klein balkonnetje vol 

tomatenplanten, vuurvliegjes op een warme 

zomeravond of pissebedden die zich verschuilen 

onder een bloempot. 

Er is veel waar Loesje zich over kan verwonderen. 

Toch maakt ze zich ook zorgen. In dit boekje 

schrijft ze over de natuur, maar ook over het 

milieu. Soms lijkt het wel alsof we de aarde alleen 

als een middel zien dat we eindeloos kunnen 

gebruiken. Ze hoeft maar om zich heen te kijken 

om te zien dat de mens de natuur niet altijd als 

haar thuis behandelt. 

Een klimaatakkoord is mooi, maar Loesje gaat 

liever meteen door naar de actiepunten. Hoe gaan 

we onze voetafdruk verkleinen, nieuwe 

energiebronnen ontdekken en weer onderdeel 

worden van de natuur? Loesje neemt je mee langs 

bestaande initiatieven waar ze vrolijk van wordt. 

Laat je inspireren door dit boekje. 

Extra leuk om in 
het bos te lezenTIP

Het buitengewone verhaal van een jong meisje,  
haar grootvader en een van de fascinerendste  

wezens van de natuur: de honingbij
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© Matthew May

De magie en wijsheid van bijen

Het buitengewone verhaal van een jong meisje, 
haar grootvader en een van de fascinerendste 
wezens van de natuur: de honingbij

Meredith May was vijf jaar oud toen er voor het eerst een 

honingbij over haar arm kroop. Ze woonde op dat moment  

bij haar grootvader, een excentrieke bijenhouder die honing 

maakte in een roestig oud busje. Die eerste bij was 

angstaanjagend en opwindend tegelijk, en in de jaren daarna 

ontdekte ze dat alles wat ze over het leven en familie moest 

weten verborgen lag in de geheime wereld van de bijen. Het 

was het begin van een levenslange vriendschap.

De bijenhoudster is een buitengewoon mooi geschreven verhaal 

over onverwachts je plek en roeping vinden, en hoe een klein, 

vaak verkeerd begrepen insect een leven kan veranderen.

u Een waargebeurde versie van The Secret Life of Bees

u Bekroonde journaliste met een verfijnde pen

u Verschijnt in 11 landen in vertaling

u Bijen houden en (stads)imkerijen zijn een trend

u Voor lezers van Peter Wohlleben, Elli H. Radinger  

en Helen Macdonald

u Prachtige boektrailer

u Targeted online campagne

u Mooi vormgegeven pos-materiaal

u Uitgebreide pr-campagne

Meredith May werkte zestien jaar voor de 

San Francisco Chronicle, waar ze voor haar 

verslaggeving de pen usa Literary Award  

for Journalism ontving en op de shortlist 

stond voor de Pulitzer Prize. Ze heeft  

het imkeren van haar grootvader over -  

genomen en heeft in haar woonplaats  

San Francisco verschillende kasten in  

een gemeenschappelijke tuin.

Auteur: Meredith May

Titel: De bijenhoudster

Oorspronkelijke titel: The Honey Bus

Prijs: € 20,99

isbn: 978 94 005 1104 0

Verschijnt: 2 april 2019

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

Omvang: ca. 320 pag.

nur: 320, Literaire non-fictie algemeen

isbn e-book: 978 90 449 7786 8

cap e-book: € 12,99 

‘De bijenhoudster is 

een echte traktatie: een 

waar gebeurd verhaal dat 

ons onderdompelt in de 

wetenschap. Iedereen die 

dit boek leest zal meer te weten 

komen over bijen en de mensheid, 

en de parallellen tussen de twee.’  

– Noah Wilson-Rich, auteur van 

The Bee: A Natural History

‘Het verhaal van een meisje op  

weg naar volwassenheid, helder 

geschreven, vaak erg grappig en 

ontzettend innemend. Als je als 

kind ooit eenzaam was, of wilt dat 

de wereld een mooiere plek wordt, 

dan is dit je boek.’ – Laline Paull, 

auteur van De bijen
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Stilstaan in een wereld die doorraast

Een goede morgen is het begin van een  
goede dag

Met het ochtendritueel van Morning Medicine is contact 

maken met jezelf het eerste wat je ’s ochtends doet.  

Tijdens het zevendaagse ritueel zet je elke dag een stap 

richting het antwoord op de wezenlijkste vraag die er is:  

wat wil ik met mijn leven? De wereld mag dan razendsnel 

veranderen, zolang je zelf heel goed weet wie je bent en  

dat je in staat bent tot een oprecht contact met de wereld, 

blijf je verankerd met jouw eigen realiteit. Voordat je wordt 

meegetrokken in de waan van de dag besteed je eerst tijd  

en aandacht aan jezelf, je lichaam, je mindset en maak je 

contact met de natuur.  

u Elke ochtend is een nieuw begin

u Auteur is journalist voor o.a. Vogue, NRC, Volkskrant 

Magazine en ELLE

u Groot medianetwerk

u Aandacht in diverse tijdschriften en magazines

u Online contentcampagne

u Online challenge met influencers

Angélique Heijligers is personal trainer 

en freelance fitness- & healthjournalist. 

Ze schrijft voor o.a. Vogue, NRC, Men’s 

Health, Women’s Health, ELLE, Glamour, 

Yoga Magazine, Volkskrant Magazine, Zin, 

Libelle, Viva en Cosmopolitan. Ze is de 

oprichter van Stadswild en woont en 

werkt in Los Angeles.

Auteur: Angélique Heijligers

Titel: Morning Medicine

Prijs: € 17,99

isbn: 978 94 005 1118 7

Verschijnt: 19 maart 2019

Uitvoering: gebonden omplakte band, 14,0 x 21,5 cm

Omvang: ca. 208 pag.

nur: 770, psychologie algemeen

isbn e-book: 978 90 449 7802 5

cap e-book: € 12,99 
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Stop met wegen, start met leven

Waarom het knetterzonde is om je leven uit 
te stellen tot je dat perfecte maatje hebt

Je eigen spiegelbeeld haten, denken dat je leven beter  

wordt als je maar wat kilo’s kwijt bent, elke maandag 

opnieuw beginnen met diëten… Herkenbaar?

Mayra Louise zat zelf twintig jaar lang vast in dit patroon, 

tot ze ontdekte dat het zonde was van haar tijd, en haar 

leven. In dit boek deelt ze op persoonlijke en soms  

hilarische wijze haar verhaal en de belangrijkste inzichten 

die ze de afgelopen jaren leerde. Over waarom het 

schoonheidsideaal een lachertje is, waarom geluk niet  

in je kledingmaat of gewicht zit, en waarom ook jij goed 

genoeg bent. Maar ook haar ultieme tips voor meer 

zelfvertrouwen en het belang van een gezond socialmedia-

dieet (het enige dieet dat écht werkt!).

u Het boek staat vol praktische tips en waardevolle  

inzichten zodat je echt aan de slag kunt

u Vol met verhalen van andere vrouwen en interviews  

met experts

u Inclusief een onzekerheden-abc en Eerste Hulp  

Bij Spiegelbeeldstress 

u 40.000 volgers op Instagram

u Auteur is beschikbaar voor interviews

u Advertorial in lifestylenieuwsbrieven

u Targeted socialcampagne en influencersmarketing

u Aandacht in vrouwen- en mindstylemedia

Mayra Louise (1981) is freelance journalist en copywriter. Ze maakte 

vanaf haar negentiende carrière als een van de eerste Nederlandse 

plussizemodellen. Ze is self love- en body positivity-blogger en deelt 

op haar Instagram alles rondom haar motto ‘Happy is not a dress size’. 

Dit is haar eerste boek.

Auteur: Mayra Louise

Titel: Op je lijf geschreven

Prijs: € 20,99

isbn: 978 94 005 1065 4

Verschijnt: 7 mei 2019

Uitvoering: gebonden omplakte band, 17,0 x 23,0 cm

Omvang: ca. 256 pag., geïllustreerd

nur: 770, Psychologie algemeen

isbn e-book: 978 90 449 7796 7

cap e-book: € 12,99 

© Aline Bouma
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H.P. Stuive is piloot, auteur  

en docent. Van zijn hand 

verschenen bij Noordhoff 

Uitgevers het praktische  

boek Wat is een bedrijf? en 

Basisboek Procesmanagement. 

Tegenwoordig vliegt hij na een 

carrièreswitch als First Officer 

op een Jetstream 32.

Onmisbaar voor iedereen die werkt

Het boek dat je helpt om alle ongeschreven 
wetten en regels in organisaties te  
doorgronden

Worstel jij weleens met het feit dat die hufterige collega 

meer verdient dan jij? Waarom is het handig om terloops 

namen te laten vallen? Vraag jij je weleens af waarom  

aardig zijn in organisaties niet effectief is? En waarom volgt 

iedereen toch altijd klakkeloos de leider? De antwoorden op 

deze en vele andere vragen zullen je helpen om organisaties 

beter te begrijpen. Want de moderne kantoortuinen zijn 

op het gebied van gekonkel, roddel en achterklap voor 

velen moeilijk te doorgronden. Dit handorakel helpt je in 

188 lemma’s om de belangrijkste ongeschreven wetten en  

regels in organisaties te ontrafelen.

u Het boek met alle antwoorden voor lastige werksituaties, 

de omgang met collega’s en je carrière

u Geïnspireerd op het beroemde Handorakel van de 

zeventiende-eeuwse jezuïet Baltasar Gracián

u Geschikt voor zowel de beginnende als de door-

gewinterde kantoorprofessional

u Onmisbaar advies voor iedereen die werkt

u Samenwerking met Managementboek.nl

H.A. van der Heijden is journalist 

en schrijver. Eerder schreef hij de 

roman Haaiensafari. Hij werkt als 

redacteur voor auteurs en al 

ruim twintig jaar voor landelijke 

(nieuws)media, waarvan tien jaar 

als eindredacteur. In het 

verleden was hij vijftien jaar 

steward bij de klm.

GA NOOIT ALS 
EERSTE WEG

Een hele simpele regel die iedereen moet kennen die 

hogerop wil: ‘Ga nooit als eerste weg!’ Niet bij een borrel, 

niet bij een etentje, niet bij een vergadering, nee, zelfs  

niet bij de koffieautomaat. Hiervoor zijn twee simpele 

redenen. De eerste is dat wanneer je als eerste weggaat  

je anderen de mogelijkheid geeft om over jou te roddelen. 

De organisatie is immers een apenrots en omhoog kom  

je ook door iemand anders naar beneden te duwen. Zo 

simpel is het. Gun deze mensen dit genot niet en zorg 

ervoor dat je pas weggaat als de bijeenkomst ook echt 

afgelopen is. Dit geldt ook voor het praatje bij de 

koffieautomaat! De tweede reden is dat blijvers vaak de 

politieke agenda bepalen. Je kunt nog zo lang vergaderen, 

dineren of bij de koffieautomaat staan: pas wanneer de 

groep is uitgedund tot de overblijvers worden vaak de 

echt belangrijke dingen gezegd.
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Auteur: H.P. Stuive & H.A. van der Heijden

Titel: De kunst van het meebewegen

Prijs: € 20,99

isbn: 978 94 005 1115 6

Verschijnt: 26 februari 2019

Uitvoering: gebonden omplakte band, 14,0 x 21,5 cm

Omvang: ca. 208 pag.

nur: 801, Management algemeen

isbn e-book: 978 90 449 7797 4

cap e-book: € 12,99 
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BRENÉ BROWN

Al meer dan 275.000 exemplaren verkocht  
in Nederland en Vlaanderen

Haar TED Talk over de kracht van kwetsbaarheid  
werd al 36 miljoen keer bekeken

120.000 
verkocht

105.000 
verkocht

20.000 
verkocht

20.000 
verkocht

10.000 
verkocht

DE NIEUWE BRENÉ BROWN
VERSCHIJNT 12 FEBRUARI 2019

© Benedict Evans
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Hét handboek voor moedig leiderschap

Het is belangrijk en levensveranderend om 
elke dag je oprechte, menselijke zelf te 
kunnen zijn, ook op de werkvloer

Brené Brown heeft de afgelopen twintig jaar onderzoek 

gedaan naar de emoties en ervaringen die betekenis geven 

aan ons leven, en werkte de afgelopen zeven jaar nauw 

samen met leiders en cultuurveranderaars over de hele 

wereld. Ze ontdekte dat allerlei bedrijfstakken, van kleine 

start-ups tot Fortune 50-bedrijven, met dezelfde vraag 

worstelen: ‘Hoe ontwikkelen we moediger leiders en hoe 

verankeren we moed en durf in onze bedrijfscultuur?’

In dit nieuwe boek combineert Brené haar onderzoeks-

resultaten met persoonlijke verhalen en voorbeelden om 

deze vraag te beantwoorden. Durf te leiden gaat over echt 

leiderschap: vanuit het hart en vol moed.

u Het boek waar we al jaren op wachten: een 

leiderschapsboek van Brené Brown 

u Geschreven in de recht-voor-z’n-raapstijl die haar werk 

zo kenmerkt

u Van haar boeken zijn inmiddels meer dan 275.000 

exemplaren verkocht

u Uitgebreide pr-campagne

u Online campagne via o.a. LinkedIn, Facebook en AdWords

u Backcards en posters

u Advertorial in de nieuwsbrief van Psychologie Magazine

u Advertenties in Trouw en de Volkskrant

Brené Brown werkt aan de universiteit van Houston, waar ze 

onderzoek doet naar moed, verbinding en empathie. Haar ted Talk 

over de kracht van kwetsbaarheid is met meer dan 36 miljoen views 

een van de vijf meest bekeken Talks ooit. Ze is tevens oprichter en 

ceo van Brave Leaders Inc., een organisatie die haar onderzoeks-

resultaten aanbiedt in programma’s voor het zakenleven.

Auteur: Brené Brown

Titel: Durf te leiden

Oorspronkelijke titel: Dare to Lead

Prijs: € 20,99

isbn: 978 94 005 1107 1

Verschijnt: 12 februari 2019

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

Omvang: ca. 320 pag.

nur: 770, Psychologie algemeen

isbn e-book: 978 90 449 7789 9

cap e-book: € 12,99 

‘Met Durf te leiden brengt Brené tientallen jaren 

onderzoek samen in een praktische en inzichtelijke 

handleiding voor moedig leiderschap. Dit boek is een 

routekaart voor iedereen die op een bewuste manier 

leiding wil geven en moedig wil leven.’ – Sheryl 

Sandberg, coo van Facebook en auteur van Lean In



Leef rein. Voel je kalm. Wees gelukkig.

Shoukei Matsumoto is een boeddhistische monnik in de 

Komyoji-tempel in Tokyo, Japan. Sinds zijn toetreding in  

2003 begint hij zijn dagen met schoonmaken, om de geest te 

ontwikkelen. Met dit boek spoort Matsumoto ons aan om op  

elk moment van de dag eenvoudig en aandachtig te leven.

2120

‘We verwijderen stof om onze wereldse zorgen weg te nemen.  
We leven eenvoudig en nemen de tijd om na te denken, met aandacht 

voor elk moment. Niet alleen monniken zouden zo moeten leven:  
in de huidige drukke wereld heeft iedereen het nodig.’

Auteur: Shoukei Matsumoto

Titel: Veeg je zorgen weg

Oorspronkelijke titel: A Monk's Guide to a Clean  

House and Mind

Prijs: € 10,-

isbn: 978 94 005 1105 7

Verschijnt: 19 februari 2019

Uitvoering: paperback, 12,0 x 18,0 cm

Omvang: ca. 160 pag., geïllustreerd

nur: 770, Psychologie algemeen

isbn e-book: 978 90 449 7787 5

cap e-book: € 7,99 
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‘Prachtig... Fascinerende inzichten in de 
boeddhistische benadering van het leven.’ 
– The Guardian

In Japan staat reinheid direct naast verlichting. De zen -  

boeddhistische monnik Shoukei Matsumoto laat je aan de  

hand van oude tradities zien hoe met een paar eenvoudige 

veranderingen in je dagelijkse gewoonten – van je 

ochtendroutine tot het bereiden van voedsel, en van het 

respecteren van de dingen om je heen tot samenwerken als 

team – niet alleen je huis rustiger en schoner zal worden, maar 

je zelf ook energieker, gelukkiger en tevredener zult zijn.

u Past in de tijdgeest: voor lezers van Marie Kondo en 

Haemin Sunim

u Prettig geprijsd: € 10,- als cadeautje voor jezelf of anderen

u Verschijnt in meer dan 15 landen in vertaling, en inmiddels 

een bestseller in Japan, Groot-Brittannië en Duitsland

u Uitgebreide pr-campagne

u Samenwerkingen met relevante bloggers

u Aandacht in Psychologie Magazine en Happinez-nieuwsbrief

u Online awareness-campagne
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De natuur is dichterbij dan je denkt

Alledaagse weerfenomenen verklaard door je 
eigen tuin goed te observeren 

Hoor, zie en sta versteld! Ontdekkingstochten door de natuur 

beginnen in je eigen tuin, zo stelt Peter Wohlleben in dit 

fascinerende boek. Boven en onder de grond vinden duizenden 

kleine en grote fenomenen plaats, die vaak fascinerend en  

mooi zijn – als je weet waar je naar moet kijken.

In dit boek leert hij je om de verborgen signalen van wind, 

wolken, planten en dieren waar te nemen. Met een getraind oog 

zul je erachter komen dat madeliefjes een soort weerprofeten 

zijn, bepaalde vogels als thermometers fungeren en sommige 

bloemen ons kunnen vertellen hoe laat het is.

u Bekijk je tuin vanaf nu met andere ogen!

u Boordevol anekdotes en interessante natuurweetjes

u Wereldwijde bestsellerauteur

u Van zijn boeken zijn al meer dan 60.000 exemplaren 

verkocht

u Advertenties in NRC en nrc.next

u Samenwerking met diverse tuincentra

u pos-materiaal zoals counterdisplays

u Targeted Facebook-campagne

u Dedicated e-mail naar Wohlleben-fans

Peter Wohlleben (1964) studeerde bosbouw, werkte jarenlang bij 

bosbeheer en werd daarna boswachter in de Eifel. Hij is te gast 

geweest in tal van tv-programma’s, houdt lezingen en seminars  

en schreef meerdere boeken over het bos, dieren en de natuur.  

Het verborgen leven van bomen werd een internationale bestseller.

Auteur: Peter Wohlleben

Titel: De tuin

Oorspronkelijke titel: Kranichflug und Blumenuhr

Prijs: € 18,99 

isbn: 978 94 005 1106 4

Verschijnt: 12 maart 2019

Uitvoering: integraalband met flappen, 12,5 x 20,0 cm

Omvang: ca. 208 pag., geïllustreerd

nur: 410, Natuur populair algemeen

isbn e-book: 978 90 449 7788 2

cap e-book: € 12,99 

‘Wohlleben vertelt licht en luchtig, maar niet zonder nuance 

en kennis van zaken.’ – Het Nieuwsblad

‘Zijn liefde voor het bos is overtuigend, zijn kennis is enorm.’ 

– Zin

‘Een tolk die wetenschappelijke bevindingen omzet in emoties.’

 – Der Spiegel
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1 4  M E I  2 0 1 9

Hoe overleef je de kantoorjungle?

Verrassende oplossingen uit het dierenrijk  
voor de dagelijkse problemen en uitdagingen  
op het werk 

Mijn baas is een bokito, die collega is een rat, de kantoorjungle: 

er is meer dan genoeg beeldspraak over werk en dieren. Maar 

wat kunnen we nu werkelijk van ze leren? Misschien hebben 

bepaalde diersoorten allang oplossingen gevonden voor 

problemen die ons dagelijks hoofdpijn bezorgen.

Constanze Mager, bioloog en hoofd educatie bij Koninklijke 

Burgers’ Zoo, kijkt in dit boek uiteraard naar onze collega- 

primaten, maar vertelt ook verfrissende verhalen en anekdotes 

over minder voor de hand liggende diersoorten, zoals neus - 

hoorn vogels, madagaskarwevers, cheeta’s, poetslipvisjes en 

flamingo’s. Ook zij blijken ons nog wel iets te kunnen leren  

over communiceren, samenwerken, motiveren, efficiënt 

handelen en optimaal presteren.

u Unieke combinatie van biologie, psychologie en 

management

u Er zijn opmerkelijke parallellen bij management-

vraagstukken in mensen- en dierenwereld

u Samenwerking met Koninklijke Burgers’ Zoo

u Contentmarketing

u Online bannercampagne

u Samenwerking met natuur- en managementbladen

u Auteur beschikbaar voor interviews

u Uitgebreide pr-campagne

Constanze Mager is bioloog en hoofd educatie bij Koninklijke Burgers’ 

Zoo. Ze schreef eerder columns voor De Telegraaf en Management 

Team, waarin ze steeds weer opmerkelijke parallellen wist te trekken 

tussen de mensen- en de dierenwereld.

Auteur: Constanze Mager

Titel: Stoor nooit een vlooiende aap

Prijs: € 20,99 

isbn: 978 94 005 1058 6

Verschijnt: 14 mei 2019

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

Omvang: ca. 384 pag.

nur: 801, Management algemeen

isbn e-book: 978 90 449 7757 8

cap e-book: € 12,99 
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Hoe maak je content die raakt

Hoe zorg je ervoor dat je als bladen- of 
contentmaker consistente redactionele  
keuzes maakt?

Een bladformule, of breder gedefinieerd een content playbook, 

zou een bekend begrip moeten zijn voor makers van bladen, 

contentplatforms en blogs. Toch blijkt er geen eenduidige 

definitie te vinden. Veel redacties worstelen met het opstellen 

van een werkbaar content playbook. Carolien Vader werkt al 

jaren als consultant voor redacties en lanceerde diverse bladen. 

In dit boek laat ze zien hoe je dit strategische document opstelt 

om sturing te geven aan de toekomstige redactionele keuzes.

u Carolien Vader werkt al bijna 20 jaar als consultant voor 

redacties en uitgevers; on- en offline, B2C en B2B

u ‘Bladformule’ staat elke maand in de top 5 van zoektermen 

op de website van Carolien Vader, bladendokter.nl

u Socialmedia-inzet

u Grote online campagne

u Samenwerking met Managementboek.nl

Auteur: Carolien Vader

Titel: Content Playbook

Prijs: € 20,99 

isbn: 978 94 005 1116 3

Verschijnt: 12 februari 2019

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

Omvang: ca. 256 pag.

nur: 801, Management algemeen

isbn e-book: 978 90 449 7798 1

cap e-book: € 12,99 

Carolien Vader werkte bij verschillende uitgevers 

als conceptontwikkelaar, hoofdredacteur, 

contentstrateeg en adviseur op het gebied van 

crossmediaal uitgeven. Ze heeft al bijna 20 jaar 

ervaring met het maken van tijdschriften, online 

magazines, boeken en concepten voor pr-, 

marketing- en communicatiecampagnes. Ze geeft 

geregeld lezingen, trainingen en presentaties, 

begeleidt brainstormsessies, strategietrajecten en 

werkt als consultant.
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