A.W. Bruna
non-fictie
najaar 2019

A.W. Bruna Uitgevers

‘Marie Forleo is de leidende denker
van een nieuwe generatie.’

Inhoud

– Oprah Winfrey
September
Euny Hong – De kracht van nunchi
Summer Rayne Oakes – Hoe laat je een plant van je houden

6-7
14-15

Oktober
Marie Forleo – Alles is uitvogelbaar

1-3

Pim Hegeman – Dierendokter Pim

4-5

Hedvig Montgomery – Van peuter tot kleuter

8-9

David Allen – Getting things done, het werkboek

10-11

Florine Duif – Moeder genoeg

16-17

Rob Adams – Return on learning

20-21

November
Loesje – Jaaroverzicht 2019

18

Molboekje 2020

19

Berthold Gunster – Omdenken in opvoeding

22-23

Januari
Lisa Steltenpool – Vegan Vibes

Onze digitale aanbieding vindt u op awbruna.nl/aanbiedingsbrochures

12-13

8 O K TO B E R 2 0 1 9

Haal jouw innerlijke kracht naar boven
‘Een wervelwind van kracht,
humor, zakelijkheid én elegantie.
Marie Forleo schrijft zoals ze leeft: vol
enthousiasme, zonder bullshit en
met een ongekende inzet voorzelf
verantwoordelijkheid.’
– Elizabeth Gilbert

‘Wat heeft een
boek nodig om
een lezer geliefd en
geïnspireerd te laten
voelen, en tegelijkertijd
met de neus op de feiten
te drukken? Ik weet het
niet, maar Marie Forleo wel!
Slim, grappig en briljant...
Geweldig!’ – Brené Brown

Voor iedereen die wil stoppen met
uitstellen en aan de slag wil gaan
De miljoenen fans van Marie Forleo halen hun hart op:
het langverwachte boek is eindelijk hier. Alles is
uitvogelbaar geeft lezers de moed om, ondanks hun
angsten, hun dromen waar te maken en significante
veranderingen in de wereld teweeg te brengen. Het
geloof in ons eigen kunnen staat daarbij centraal.
Alles is uitvogelbaar maakt korte metten met
disfunctionele overtuigingen en belemmerend gedrag.
Forleo neemt je stap voor stap mee in de achtbaan van
creativiteit, verandering en vooruitgang. Dit meesterwerk
helpt je boven alles jouw innerlijke kracht aan te boren.
u Meer dan 500.000 abonnees op haar bekroonde
YouTube-kanaal
u Haar Marie Forleo Podcast heeft wereldwijd
meer dan 8 miljoen downloads
u Aan meer dan 10 landen verkocht
u Inclusief stappenplan
u Advertorial in de nieuwsbrief van Psychologie
Magazine
u Online campagne met trailer
u Facebook-campagne
u Aandacht in Happinez

Toptitel

u Ketenpromotie

‘Een must-read voor iedereen die
zijn angsten onder ogen wil zien,
dromen wil vervullen en een betere
manier van leven wil vinden. Dit boek
helpt je datgene dat je altijd tegenhield
los te laten.’ – Cheryl Strayed
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Marie Forleo (1975) is een
Amerikaanse lifecoach, spreker,
auteur en presentator van haar
eigen YouTube-kanaal Marie TV.
Daarnaast is ze eigenaar van
Marie Forleo International en
B-school. Momenteel woont
Marie in New York.

Auteur: Marie Forleo
Titel: Alles is uitvogelbaar
Oorspronkelijke titel: Everything is Figureoutable
Prijs: € 20,99
isbn: 978 94 005 1189 7
Verschijnt: 8 oktober 2019
Uitvoering: paperback met flappen, 14 x 21,5 cm
Omvang: ca. 304 pag.
nur: 770, Psychologie algemeen
isbn e-book: 978 90 449 7860 5
cap e-book: € 12,99
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Door de ogen van de dierenarts
Als dierenarts aan huis maakt Pim de mooiste,
gekste en verdrietigste momenten mee
Het houden van een huisdier brengt allerlei emoties met zich
mee. Huisdieren zijn steeds vaker onderdeel van het gezin.
Jarenlang delen we lief en leed met ze en vertrouwen we ze
onze diepste geheimen toe. Ze zijn er altijd voor ons, door dik
en dun. Maar wat als er iets aan de hand is en wij er voor onze
huisdieren moeten zijn? Dan kloppen we aan bij de dierenarts.
In dit boek deelt Pim de unieke gebeurtenissen die hij als
dierenarts heeft mogen meemaken met zijn patiënten en hun
baasjes. Liefdevolle, grappige en tragische momenten zoals ze
ervaren worden door een dierenarts.
u Nederland telt meer dan 4 miljoen huishoudens met een
of meer huisdieren
u Voor de lezers van Tommie in de zorg en Dan neem je toch
gewoon een nieuwe?
u Vanaf 10 juni te zien in het nieuwe tv-programma
In de voetsporen van Dr. Pol
u A1- en A2-posters
u Advertenties in diverse tijdschriften
u Uitgebreide contentmarketingcampagne
u Socialmediacampagne gericht op dierenliefhebbers

Bekend van

TV
Pim Hegeman (1991) is opgegroeid met honden en katten.
Hij ging vroeger al graag mee naar de dierenarts met Berner
sennenhond Tjelle en cairnterriër Joep. Na zijn studie
Diergeneeskunde is Pim dierenarts geworden bij
JouwDierenartsAanHuis. Pim heeft momenteel één kat: Snoes.
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© Wendy van Bree

Auteur: Pim Hegeman
Titel: Dierendokter Pim
Prijs: € 18,99
isbn: 978 94 005 1155 2
Verschijnt: 4 oktober 2019
Uitvoering: paperback 14 x 21,5 cm
Omvang: ca. 224 pag.
nur: 431, Huisdieren
isbn e-book: 978 90 449 7861 2
cap e-book: € 12,99
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Word een nunchi-master
Leer precies aanvoelen wat iemand of een
situatie nodig heeft en gebruik dat in je voordeel
Waarom krijgt zij nou die promotie? En waarom begint elk
feestje pas als hij er is? En waarom lukt het hén wel om
aandacht van de barman te krijgen?
Zij hebben uitstekende nunchi, of ze zich daar nu van bewust
zijn of niet.
Nunchi is een van de bouwstenen van de Koreaanse cultuur,
maar voor iedereen toepasbaar. Het is de kunst van het
inschatten wat een specifieke situatie of persoon verlangt.
Voor Koreaanse ouders is hun kinderen goede nunchi leren net
zo belangrijk als hun leren veilig de weg over te steken.
In De kracht van nunchi vertelt Euny Hong hoe ook jij kunt leren
je nunchi te verbeteren en verder in het leven te komen.
u Nunchi wordt door Koreanen al meer dan 5.000 jaar
gebruikt
u Geen trend, maar een concrete skill; dit boek leert
jou een echte nunchi-master te worden
u Aan meer dan 12 landen verkocht

‘Euny Hong heeft het weer voor elkaar!
Ik gebruik De kracht van nunchi in elk aspect
van mijn leven en ik ben lekker bezig. Ik heb zelfs
mijn abonnement op Headspace opgezegd en
een van mijn psychiaters ontslagen. De beste
20 dollar die je ooit zult uitgeven.’
— Gary Shteyngart,
New York Times-bestsellerauteur

u Prachtig cadeauboek
u Counterdisplays
u Interactieve onlinecampagne
u Aandacht in Psychologie Magazine en Happinez

Euny Hong is een zelfbenoemd
‘nunchi-ninja’. Ze groeide op in Amerika
en Zuid-Korea en wordt vaak gevraagd
door de media om te vertellen over
Koreaanse cultuur. Ze is schrijver en
journalist en haar stukken zijn
verschenen in onder andere The New
York Times, The Washington Post,
The Times of London en Lenny Letter.

Auteur: Euny Hong
Titel: De kracht van nunchi
Oorspronkelijke titel: The Power of Nunchi
Prijs: € 18,99
isbn: 978 94 005 1147 7
Verschijnt: 24 september 2019
Uitvoering: gebonden omplakte band, 13,5 x 18,3 cm
Omvang: ca. 256 pag., geïllustreerd
nur: 770, Psychologie algemeen
isbn e-book: 978 90 449 7827 8
cap e-book: € 12,99

© Victor G Jeffries II
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De Scandinavische kunst van het opvoeden
Montgomery helpt je stap voor stap om
de ouder te worden die je graag wilt zijn
Hedvig Montgomery, bekend van de boekenserie De zeven
stappen naar succesvol ouderschap, is terug met haar
derde deel. Dit boek, gericht op de opvoeding van kinderen
tussen de 2 en 6 jaar oud, geeft antwoord op de meest
prangende vragen van ouders: Wat is nu goed opvoeden?
Is het belangrijk dat je kleuter nu al vriendschappen sluit?
Hoe erg is het als broers en zussen weleens vechten?
Hoe reageer je als je peuter een denkbeeldig speelmaatje
heeft? En hoe ga je om met alle emoties die deze fase bij
jou oproept?
Deze leeftijdsfase brengt nieuwe uitdagingen met zich mee.
Gelukkig kun je je nu voorbereiden.
u Wederom prachtig geïllustreerd door Brooke Smart
u Aan meer dan 20 landen verkocht
u Backcard voor hele serie en kleurrijk pos-kraampakket
u Displaycampagne op mamablogs, opvoeding
gerelateerde en rtv-sites
u Search-campagne gericht op aan opvoeden
gerelateerde zoekopdrachten
u Socialmediacampagne (Facebook, Instagram)

‘Je kunt je kinderen nu eenmaal
niet behoeden voor het kwaad.
Soms heb je een Noorse
opvoedgoeroe nodig om je daar
weer even aan te herinneren.’
— Nynke de Jong, columnist,
auteur en podcastmaker
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© Illustratie van Brooke Smart

© Janne Rugland

€ 17,99

€ 17,99

ISBN 978 94 005 1085 2

ISBN 978 94 005 1086 9

Hedvig Montgomery (1968) is psycholoog en
gezinstherapeut en heeft meer dan 20 jaar
ervaring in het werken met kinderen en gezinnen.
De zeven stappen naar succesvol ouderschap is
het resultaat van tientallen jaren aan onderzoek
en praktijkervaring; het zijn handzame boeken
vol met waardevolle informatie en praktische
tips; de moderne opvoedbijbel die ouders
wereldwijd de juiste handvatten geeft zodat ze
het ouderschap vol vertrouwen tegemoetgaan.

Auteur: Hedvig Montgomery
Titel: Van peuter tot kleuter
Oorspronkelijke titel: Barnehageårene
Prijs: € 17,99
isbn: 978 94 005 1087 6
Verschijnt: 15 oktober 2019
Uitvoering: gebonden omplakte band, 15,5 x 21,5 cm
Omvang: ca. 256 pag., geïllustreerd
nur: 850, Zwangerschap en opvoeding algemeen
isbn e-book: 978 90 449 7862 9
cap e-book: € 12,99
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Word vandaag nog productiever
Ga aan de slag met het werkboek van Getting
Things Done en zet theorie om in praktijk
In het boek Getting Things Done leerden we de ultieme
methode om productiever te zijn. Het langverwachte
bijbehorende werkboek gaat nog een stap verder. Het boek
staat vol met checklists en voortgangsmeters om je op het
juiste pad te houden. Ook mengt Allen inzichten en anekdotes
van lezers op handige wijze met eigen verdiepingsmateriaal.
De vele quotes, behapbare inzichten en aansporingen om
direct aan de slag te gaan maken het werkboek de ideale
aanvulling op de bestaande klassieker. Voor lezers die nieuw
zijn in de wereld van productiviteitsmethoden is het boek heel
goed los te gebruiken.
u Meer dan 30.000 exemplaren verkocht van Getting Things
Done (herziene editie)
u Een praktisch en motiverend hulpmiddel om écht aan
de slag te gaan
u Verdiepingsmateriaal beschikbaar door middel van
QR-codes
u Online contentcampagne
u Samenwerking met Managementboek.nl

David Allen staat bekend als een van de
invloedrijkste denkers over productiviteit.
Hij heeft gewerkt voor organisaties als
New York Life, de Wereldbank, de Ford
Foundation en de Amerikaanse marine
en geeft over de hele wereld workshops.
Getting Things Done is in meer dan
dertig landen verschenen. Hij woont in
Amsterdam.
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€ 25,99

€ 25,99

ISBN 978 94 005 0618 3

ISBN 978 94 005 1024 1

Auteur: David Allen
Titel: Getting Things Done, het werkboek
Oorspronkelijke titel: The Getting Things Done Workbook
Prijs: € 20,99
isbn: 978 94 005 1194 1
Verschijnt: 8 oktober 2019
Uitvoering: paperback, 17,5 x 23 cm
Omvang: ca. 228 pag.
nur: 770, Psychologie algemeen
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Dé vegan expert van Nederland
Plantaardig eten heeft de toekomst en
dit boek maakt daar een feestje van!
Wereldwijd is het een snelgroeiende trend: vegan eten.
Mensen laten vlees en zuivel niet alleen voor hun eigen
gezondheid vaker staan, maar ook voor de gezondheid van
de aarde met al haar bewoners. Plantaardig eten is immers
een van de effectiefste manieren om bij te dragen aan
een betere wereld.
Diëtist Lisa Steltenpool laat je op toegankelijke wijze
kennismaken met plantaardig eten en geeft je onderbouwde
voedingsinformatie, praktische handvatten en een hele lading
inspiratie om je eetpatroon op te fleuren. Pas wel op voor de
bijwerkingen: het kan je zomaar creatiever en energieker maken!
u Lisa Steltenpool is dé expert op het gebied van
plantaardig eten
u Van haar eerste boek De vegarevolutie werden ruim
10.000 exemplaren verkocht
u Een modern en inspirerend boek dat naadloos
aansluit bij de vegan trend
u Lisa is een graag geziene spreker op beurzen en events
u Targeted socialmediacampagne
u Auteur is beschikbaar voor interviews
u Displaycampagne
u

pos-materiaal:

A2-posters en receptkaarten

Lisa Steltenpool (1992) is afgestudeerd
als diëtist en runt sinds 2016 haar eigen
diëtistenpraktijk in Hilversum. In haar
praktijk werkt ze met een ‘whole food
plant-based’-eetpatroon. Ze schreef op
haar 21e het succesvolle boek De
vegarevolutie, gevolgd door het vegan
lifestyleboek Kickstart.

Auteur: Lisa Steltenpool
Titel: Vegan Vibes
Prijs: € 20,99
isbn: 978 94 005 1156 9
Verschijnt: 14 januari 2020
Uitvoering: gebonden, omplakte band, 17 x 23,5 cm
Omvang: ca. 224 pag.
nur: 440, vegetarische kookboeken

© Joshua Rood
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Een groenere, betere wereld

‟

Dit is geen interieurboek over het ophangen van klimop aan
de vensterbank. Het gaat over de echte redenen waarom het
goed voor je is om planten naar binnen te brengen. Dit boek
verbindt alle bekende voordelen van het verzorgen van
planten (lagere bloeddruk, minder stress, schonere lucht) met
een groter, minder voor de hand liggend voordeel. Het zorgen
voor andere levende wezens voorkomt dat we vast komen te
zitten in ons hoofd. In kleurrijke verhalen over het verborgen
leven van onze planten laat Summer Rayne zien hoe onze
groene vrienden kunnen dienen als poort tot een beter leven.
u Summer Rayne Oakes is volgens The New York Times
het icoon voor een generatie die de natuur naar
binnen brengt
u Kamerplanten waren nog nooit zo populair onder
twintigers en dertigers
u Meer dan 100.000 abonnees op YouTube en 90.000
volgers op Instagram
u Auteursbezoek (o.v.)
u Advertentiecampagne op Facebook, Instagram en
Pinterest
u Contentmarketing met ‘how-to guides’ voor het starten
van je eigen urban jungle
u Samenwerking met relevante bloggers
u

‘Een schitterend, goed onderzocht eerbetoon aan de
kracht die planten hebben om ons leven te veranderen.
In dit fascinerende boek geeft Summer Rayne Oakes
ons toegang tot een groenere, meer verbonden wereld.
Ze leert ons hoe we een onbreekbare band met de natuur
kunnen opbouwen waar we ook zijn.’ — Ingrid Fetell Lee,
auteur van Vrolijkheid
14

© GettyImages

pos-materiaal

beschikbaar (A2-poster / ansichtkaarten)

Summer Rayne Oakes heeft meer dan 1.000 kamerplanten van
meer dan 500 soorten in haar appartement in Brooklyn. Ze is
milieuwetenschapper, ondernemer en (volgens een New York
Times-profiel) het icoon voor een generatie die de natuur naar
binnen wil brengen. Ze spendeert ongeveer een halfuur per
dag aan haar planten, een activiteit die zij omschrijft als een
‘bewegende meditatie’.

Auteur: Summer Rayne Oakes
Titel: Hoe laat je een plant van je houden
Oorspronkelijke titel: How to Make a Plant Love You
Prijs: € 20,99
isbn: 978 94 005 1174 3
Verschijnt: 24 september 2019
Uitvoering: gebonden omplakte band, 14 x 21,5 cm
Omvang: ca. 224 pag., geïllustreerd
nur: 410, Natuur populair algemeen
isbn e-book: 978 90 449 7867 4
cap e-book: € 12,99
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Leer minder moeten als moeder
De gids voor iedere moeder die op zoek is
naar geluk, ruimte en kracht op elk vlak in
haar leven
De druk die vrouwen zichzelf opleggen is hoog en wordt
nog hoger als we moeder worden; we moeten leuk zijn
met de kids, tijd hebben voor onze partner, een fijn sociaal
leven hebben en carrière maken. Maar, hoe zit het met je
eigen geluk en kun je nog wel genieten?
In dit boek gidst Florine je door alle vlakken van je leven
heen: werk, vriendschappen, je relatie, maar ook selfcare
en je (financiële) gezondheid. Kies wat jij belangrijk vindt,
leer om hulp vragen en neem je eigen vrijheid terug.
Met veel herkenbare verhalen van andere moeders en
zichzelf biedt ze je een nieuw perspectief. Ook geeft
Florine tips en concrete tools zodat je weer ademruimte
en moed krijgt.
u De auteur heeft meer dan 22.000 volgers op Instagram
u Herkenbare verhalen van andere moeders en
interviews met experts
u Oprichter van hét moederplatform: The Mompany
u Samenwerking met Ouders van Nu
u Advertorial in de nieuwsbrief van Psychologie Magazine
u Uitgebreide pr-campagne
u Merchandise: T-shirts en tassen

Tegelijkertijd met de
verschijning van het boek:
• een podcast
• online cursus met andere
(bekende) moeders
#moedergenoeg
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© Marilyn Bartman

Auteur: Florine Duif

Florine Duif (1987) is moeder van drie kinderen, ondernemer en
oprichter van The Mompany. Door middel van haar on- en offline
platform, bijbehorende socialmediakanalen, workshops, podcasts en
een eigen kledinglijn helpt ze vrouwen en moeders met elkaar en
zichzelf te verbinden. Ze woont met haar gezin in Den Haag.

Titel: Moeder genoeg
Prijs: € 20,99
isbn:

978 94 005 1135 4

Verschijnt: 22 oktober 2019
Uitvoering: geplakt gebonden, 14 x 19,5 cm
Omvang: ca. 224 pag.
nur:

850, Zwangerschap en opvoeding algemeen

e-book: 978 90 449 7863 6
cap e-book: € 12,99
isbn

17

12 NOVEMBER 2019

12 NOVEMBER 2019

Het jaar 2019 door de ogen van Loesje

Seizoen 20 van Wie is de Mol?

Dit jaaroverzicht staat vol met Loesjeposters over recente gebeurtenissen in
de wereld en in Loesjes eigen leven

Elk jaar weer een groter succes!
De jubileumeditie van Wie is de
Mol? belooft zeer spectaculair
te worden

Of het nu gaat over de brexit, de Europese verkiezingen,
het WK vrouwenvoetbal, stakingen in het onderwijs,

Het Molboekje 2020 is een niet te missen

privacy, examenstress, verhuisplannen of haar nieuwe

notitieboekje waarin je al je aantekeningen en

vriendje: Loesje maakt er posters over. Ze haakt aan bij

wetenswaardigheden kwijt kunt om zo ‘de Mol’

de actualiteiten en geeft ze een verrassende draai. Het

van het 20e seizoen te kunnen ontmaskeren.

resultaat is een boekje vol humoristische, scherpe en

De invulschema’s helpen je bij het ontrafelen

kritische teksten, zoals je dat van Loesje gewend bent.

van geheimen en trucs van de kandidaten. Het
bevat korte biografieën van de deelnemers en

u Jaaroverzicht 2019 door het leukste meisje

interessante informatie over de omgeving

van Nederland

waarin het spel zich dit jaar afspeelt. Ook

u Loesje is al meer dan 35 jaar een begrip

bevat het boekje tips en tricks, leuke weetjes

u Ideaal cadeau voor de feestdagen

en interviews met (oud-)finalisten en Mollen,
evenals een voorwoord en dagboekaantekeningen van presentator Rik van de Westelaken.
u Alweer het 20e seizoen van Wie is de Mol?
u Hét cadeauboek voor alle ‘Molloten’
u Elk jaar worden meer exemplaren verkocht
u Van het Molboekje 2019 werden in korte
tijd bijna 17.000 exemplaren verkocht
u Komt gegarandeerd in de Bestseller 60
u Aandacht in de media en via de officiële
socialmedia-accounts van Wie is de Mol?
u Online advertising gericht op Mol-fans
u

Auteur: Loesje
Titel: Zet je telefoon uit, de wereld
heeft je nodig
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Prijs: € 6,99
isbn: 978 94 005 1190 3
Verschijnt: 12 november 2019

Uitvoering: pocket, 11,5 x 17,5 cm
Omvang: ca. 192 pag.
nur: 310, Pockets algemeen

Marketingcampagne rond de feestdagen

Titel: Molboekje 2020
Prijs: € 14,99
isbn: 978 94 005 1195 8

Verschijnt: 12 november 2019
Uitvoering: gebonden met elastiek,
12,5 x 17,5 cm

Omvang: ca. 160 pag., geïllustreerd
nur: 674, Film en televisie
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Grip op de toekomst
Omarm de onzekerheden van de
toekomst om op lange termijn
succesvol te zijn
In de toekomst kijken is onmogelijk. De
toekomst start bij niet-weten. Dus is het
stellen van de juiste vragen een belangrijke
competentie voor ieder mens en elke
organisatie. Verbazing kan waardevoller zijn
dan ervaring. Met Return on learning omarm je
de onzekerheden van de toekomst en krijg je
zicht op de achtergronden, aannames en
kansen van vernieuwing. Zo weet je wat
belangrijk is voor jouw organisatie, kun je de
juiste competenties en expertises inzetten en
kun je betere beslissingen nemen. Zo krijg je
grip op de toekomst.
u Een inspirerende aanpak voor bedrijven
om tot relevante vernieuwing te komen
u Het vervolg op het succesvolle Versus
waarvan meer dan 3.000 exemplaren
zijn verkocht
u Presentatie op de Dutch Design Week in
Eindhoven
u Non-nonsense aanpak: een schat aan
waardevolle inzichten in ongeveer drie
uur te lezen

Rob Adams houdt zich bezig met hoe en waar
vernieuwing ontstaat. Zowel op voor de hand
liggende als onverwachte plekken. Hij is continu
op zoek naar nieuwe theorieën en ideeën die in de
wereld ontstaan en die bijdragen aan verandering
van maatschappijen, levens en manieren van
werken. Daarnaast is hij oprichter van innovatie
bureau Six Fingers, dat multinationals en grotere
mkb-bedrijven helpt vernieuwing te realiseren.
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€ 13,99

€ 24,95

€ 16,95

ISBN 978 94 005 0676 3

ISBN 978 94 005 0465 3

ISBN 978 94 005 0371 7

Auteur: Rob Adams
Titel: Return on learning
Prijs: € 13,99
isbn:

978 94 005 1187 3

Verschijnt: 15 oktober 2019
Uitvoering: paperback, 18 x 18 cm
Omvang: ca. 224 pag., geïllustreerd
nur:

801, Management algemeen

e-book: 978 90 449 7857 5
cap e-book: € 9,99
isbn
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Het leukste cadeautje voor de feestdagen
€ 19,99

€ 12,99

€ 4,99

€ 19,99

€ 19,99

isbn 978 90 229 9606 5

isbn 978 94 005 0273 4

isbn 978 90 229 9697 3

isbn 978 94 005 0640 4

isbn 978 94 005 0810 1

Na het succes van Omdenken en Omdenken
in communicatie nu een klein boek over
opvoeding
Kinderen moet je niet opvoeden. Dat is vastdenken: kijken
naar wat er niet is en wel zou-moeten-zijn. Je moet juist
van een probleem een mogelijkheid maken: door te kijken
naar wat er is en wat er zou-kunnen-zijn.
Dit prikkelende boekje vol grappige en ontregelende
illustraties laat zien hoe je de techniek van het omdenken

€ 12,99

€ 9,99

kunt inzetten in de opvoeding. Een boek voor iedereen

isbn 978 94 005 0466 0

isbn 978 94 005 0936 8

die privé of in het werk met kinderen te maken krijgt.
u Van Omdenken zijn meer dan 450.000 exemplaren
verkocht en het is het langst genoteerde boek in
de Bestseller 60
u Omdenken bereikt op Facebook 1,3 miljoen mensen
per week, heeft meer dan 400.000 volgers op Twitter
en meer dan 300.000 op LinkedIn. De podcast heeft
meer dan 400.000 luisteraars
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