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Over liefde, verlies en jezelf vinden
‘Rachel laat op een prachtige manier zien dat vol van
iemand houden en diep verdriet kennen vaak twee zijden
van dezelfde medaille zijn. Haar verhaal zal je in het diepst
van je ziel raken en je doen opbloeien.’ – Glennon Doyle,
auteur van de New York Times-bestseller Love Warrior.

Het pijnlijke, rauwe, eerlijke en inspirerende
verhaal van ‘Yoga Girl’ Rachel Brathen
Over liefhebben en loslaten is het persoonlijke verhaal van Rachel
Brathen. Ze vertelt over hoe ze opgroeide met een depressieve
moeder, haar rebelse puberteit, haar vlucht naar Puerto Rico, haar

‘Een internationale ster in de wereld van yoga.’ – Allure

eerste yoga-ervaring en hoe ze vervolgens in een korte periode
haar beste vriendin, oma en hond verliest.
Door het hele boek heen neemt ze je mee in alle pijn, verdriet
en twijfels. Ze doet aan meditatie en yoga, alles om maar grip
te krijgen op zichzelf en het verdriet dat ze voelt.
Over liefhebben en loslaten gaat over het leven in de grootste en
breedste zin van het woord; de constante groei die je doormaakt,
en de intense pijnen en het enorme geluk die daarbij komen kijken.
u Rachel Brathen heeft meer dan 2 miljoen volgers op Instagram
u Auteursbezoek in februari 2020
u Voor liefhebbers van Eten, bidden en beminnen
MARKETING
u Groot interview in Yoga Magazine
u Aandacht en interviews in vrouwen- en mindstylemedia
u Socialmediacampagne & influencersmarketing
u Ketenpromotie
u Backcards & A2-posters

Rachel Brathen (1988) is wereldwijd bekend als Yoga Girl. Ze is
yoga-instructrice en geeft workshops en retraites over de hele
wereld. Ze heeft twee non-profitondernemingen; Sgt Pepper’s
Friends, voor het opvangen van (zwerf)dieren, en Yoga Girl®
Foundation, voor vrouwen en meisjes in nood. Ze is geboren in
Zweden en woont op Aruba.
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Verschijnt: 4 februari 2020
Auteur: Rachel Brathen
Titel: Over liefhebben en loslaten
Uitvoering: paperback met flappen, 14 x 21,5 cm
Omvang: 356 pag.
Oorspronkelijke titel: To Love and Let Go
nur:

770, Psychologie algemeen
Prijs: € 20,99
isbn: 978 94 005 1221 4
cap e-book: € 11,99
isbn e-book: 978 90 449 7902 2
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Je kind tijdens de basisschooljaren
‘Het is een handzaam boek vol waardevolle informatie en praktische
tips; de moderne opvoedbijbel die ouders wereldwijd de juiste handvatten
geeft zodat ze het ouderschap vol vertrouwen tegemoetgaan.

’

– Mama’s Mind

Gelukkige kinderen en relaxte ouders
dankzij de wijsheid en tips van de Noorse
opvoedgoeroe
De basisschooljaren worden ook wel de ‘gouden jaren’
van de kindertijd genoemd, terwijl deze niet vaak

‘Je kunt je kinderen nu eenmaal niet behoeden voor het kwaad.
Soms heb je een Noorse opvoedgoeroe nodig om je daar weer even

worden behandeld in de literatuur. Toch is dit een tijd
vol uitdagingen, pieken en dalen, liefde, huiswerk,
geheimen en onzekerheid. Je kind heeft je nodig om

aan te herinneren.’ – Nynke de Jong, columnist Algemeen Dagblad,

hierdoorheen te worden geloodst, maar heeft ook

auteur en podcastmaker

behoefte aan ruimte om zelf op onderzoek uit te gaan.
In deze fase zet jouw kind de eerste stappen in de

‘De boeken van Montgomery staan vol met eyeopeners, die vaak te
maken hebben met de verschillende manieren waarop jij en je kind(eren)
naar situaties kijken. Echt een aanrader!’ – Mayra Louise, auteur van

volwassen wereld. Een periode waarbij veel emoties
komen kijken die gepaard kunnen gaan met onrust.
Het is jouw taak als ouder om je kind het vertrouwen
te geven dat het deel uitmaakt van deze nieuwe wereld.

Op je lijf geschreven
u Auteursbezoek in november was zeer succesvol
u Een van de eerste boeken over deze specifieke

‘De opvoedboeken van Montgomery zijn precies wat je nodig hebt
als moderne nieuwe moeder. In een wereld waar al zoveel regeltjes
zijn, zijn deze tips onderdeel van een lifestyle.’
– Aranka van der Voorden, adviseur bij Pretty Ambitious

doelgroep
u Auteur heeft meer dan 20 jaar ervaring als
psycholoog en gezinstherapeut
MARKETING
u Samenwerking met influencers
u Online campagne met trailer
u Backcard
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Prijs: € 17,99

Prijs: € 17,99

Prijs: € 17,99

ISBN: 978 94 005 1085 2

ISBN: 978 94 005 1086 9

ISBN: 978 94 005 1087 6

Hedvig Montgomery (1968) is psycholoog
en gezinstherapeut en heeft meer dan
20 jaar ervaring in het werken met
kinderen en gezinnen. De serie De zeven
stappen naar succesvol ouderschap is
het resultaat van tientallen jaren aan
onderzoek en praktijkervaring en wordt
gezien als dé moderne opvoedbijbel voor
ouders van nu.

Verschijnt: 9 juni 2020
Auteur: Hedvig Montgomery
Titel: De basisschooljaren
Uitvoering: gebonden omplakte band, 15,5 x 21,5 cm
Omvang: ca 256 pag., geïllustreerd
Oorspronkelijke titel: Barneskoleårene
nur: 850, Zwangerschap en opvoeding algemeen
Prijs: € 17,99
isbn: 978 94 005 1088 3
cap e-book: € 11,99
isbn e-book: 978 90 449 7909 1
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Ontdek jouw erotische fantasieën
Een bijzondere verzameling van intieme
en persoonlijke verhalen
Bijna vijftig jaar na Diepe gronden, het baanbrekende boek
over erotische fantasieën van Nancy Friday, is het tijd voor
Yes, Please!, het grootste onderzoek naar erotische fantasieën
in Nederland en Vlaanderen ooit.
Geïnspireerd door Nancy Friday zijn Lucas De Man en Mariëlle
de Goede op pad gegaan om te ontdekken waar men anno nu
over fantaseert. Het resultaat is een bevrijdend boek waarin
iedereen zijn of haar erotische fantasie kan terugvinden. Aan
de hand van thematische categorieën toont het boek een rijk
scala aan verrassend openhartige, originele en soms zelfs
ontroerende verhalen. Een must-read als je wilt ontdekken
hoe erotische fantasieën je leven kunnen verrijken.
u Bevat meer dan 300 fantasieën van echte mensen
u Op 8 maart 2020 opent de tentoonstelling Yes, Please!
in Marres in Maastricht
u De theatershow Yes, Please! Live stond onder andere
op De Parade en Lowlands
u Prachtig geïllustreerd door Evelien Cambré
MARKETING
u Displaycampagne
u Online platform voor anonieme verhalen
u Socialmediacampagne
u Samenwerking met influencers en seksuologen

Lucas De Man (1982) is creator, tv-presentator en directeur van
Stichting Nieuwe Helden. Mariëlle de Goede (1990) werkt als
onderzoeker voor Nieuwe Helden en studeert seksuologie.
Samen met een team van collega’s startten zij in 2017 het
project Yes, Please!.
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SEKSUALITEIT FANTASIEËN EROTIEK ONDERZOEK

Verschijnt: 3 maart 2020
Auteur: Lucas De Man & Mariëlle de Goede
Titel: Yes, Please!
Uitvoering: paperback met flappen, 14 x 21,5 cm
Omvang: ca. 288 pag.
nur: 865, Seksualiteit
Prijs: € 20,99
isbn: 978 94 005 1209 2
cap e-book: € 11,99
isbn e-book: 978 90 449 7878 0
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‘Manson heeft weer een parel geschreven.’
– Jelmer de Boer

Mark Manson over aantrekkingskracht

‘De voorbeelden die Manson telkens geeft – en zo
onderwerpen op een toegankelijke manier uitlegt –
zijn briljant.’ – Bookbreak.nl

Over de nieuwe mannelijkheid en de plek
van mannen in de huidige maatschappij
De rol van de man is veranderd; vrouwen zoeken niet meer
automatisch iemand die hen beschermt en hun veiligheid

‘Niemand laat ons zo om schaamte en pijn lachen
als Mark Manson.’ – Intermediair

biedt zoals vroeger, ze kunnen goed voor zichzelf zorgen.
Volgens Mark Manson geeft het man-zijn anno nu gehoor
aan een nieuwe vorm van mannelijkheid, waarbij mannen ook
kwetsbaar mogen zijn, hun emoties mogen laten zien en niet

‘Een must-read voor iedereen die op zoek is naar
meer opheldering over zingeving, geluk, verdriet,
zijn medemens, zichzelf en het leven an sich.’
– mnlk.nl

langer standaard machogedrag hoeven te vertonen.
Manson helpt je in dit boek tot deze nieuwe mannelijkheid
te komen. Modellen is een volwassen en eerlijk boek over hoe
je aantrekkelijk kunt worden voor de andere sekse, zonder te
liegen, je anders voor te doen of door anderen naar beneden
te halen. Een baanbrekend boek.
u Van zijn vorige boeken zijn bij elkaar meer
dan 150.000 exemplaren verkocht
u Het debuutboek van Mark Manson
u Een belangrijk boek voor deze tijd
MARKETING
u Advertenties in landelijke dagbladen
u Uitgebreide contentcampagne gericht op mannen
u

Prijs: € 20,99

Prijs: € 20,99

ISBN: 978 94 005 0902 3

ISBN: 978 94 005 1093 7

POS-materiaal

(posters, bierviltjes, wobblers)

Mark Manson is blogger, auteur en
entrepreneur. Zijn populaire weblog
MarkManson.net trekt maandelijks meer
dan 2 miljoen bezoekers. Hij woont in New
York City. Zijn eerste boek De edele kunst
van not giving a f*ck is een internationale
bestseller, zijn tweede boek Alles is f*cked
verscheen in 2019.

Verschijnt: 10 maart 2020
Auteur: Mark Manson
Titel: Modellen
Uitvoering: paperback, 14 x 21,5 cm
Omvang: ca. 288 pag.
Oorspronkelijke titel: Models
nur: 770, Psychologie algemeen
Prijs: € 20,99
isbn: 978 94 005 1092 0
cap e-book: € 11,99
isbn e-book: 978 90 449 7905 3

© Maria Midoes
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Waarom moet
er altijd zoveel
veranderen?

Word weer eigenaar van jouw succes

Wanneer
gaat iemand
mij nu eens
helpen?

In het leven stellen we continu vragen, maar niet alle vragen
leiden tot vooruitgang. In Waarom gaat het nooit zoals ik het wil?
laat John G. Miller zien dat een juiste formulering het verschil
kan maken tussen groot succes en complete stilstand.
In dit praktische handboek helpt John je om erachter te komen
wat de juiste vragen zijn. Lukt het je om deze vragen vervolgens

Wie heeft
het nu weer
verprutst?

Wanneer
gaan ze nu
eens vertellen
wat er aan de
hand is?

Stel jezelf betere vragen en zet jezelf weer
aan het roer

te beantwoorden? Dan heb je de touwtjes in handen en neem
je de verantwoordelijkheid voor jouw eigen leven terug. Pas de
concrete tips toe en je bent nog maar één stap verwijderd
van succes.
u Wereldwijd zijn er meer dan een miljoen exemplaren
verkocht

Wie gaat
dat probleem
oplossen?

u Elk jaar worden er nog 50.000 exemplaren verkocht
u Een praktisch boek met verhalende anekdotes
u Zet je inzichten direct om in dagelijkse actie
MARKETING
u Socialmediacampagne gericht op carrière en
persoonlijke ontwikkeling
u Contentmarketing met oefeningen en opdrachten

Waarom
doet niemand
gewoon z’n
werk?

John G. Miller is spreker en auteur van
meerdere internationale bestsellers
waaronder QBQ! The Question Behind
the Question en Flipping the Switch.
John is ook oprichter van QBQ, Inc.,
een trainingsbureau waarmee hij
deelnemers weer aan het roer wil
zetten zodat ze succesvol worden.
© SunPrairieFilms
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Verschijnt: 12 mei 2020
Auteur: John G. Miller
Titel: Waarom gaat het nooit zoals ik het wil?
Uitvoering: paperback met flappen, 12,5 x 20 cm
Omvang: ca. 192 pag.
Oorspronkelijke titel: QBQ! The Question Behind
the Question
nur: 770, Psychologie algemeen
Prijs: € 17,99
isbn: 978 94 005 1219 1
cap e-book: € 11,99
isbn e-book: 978 90 449 7900 8
cap luisterboek: € 15,99
isbn luisterboek: 978 90 461 7371 8

11

15 APRIL 2020

‘Dit boek laat lezers reflecteren op de mensenwereld, al was het
maar door de parallellen die Wohlleben trekt tussen bomen en
mensensamenlevingen.’ – DE CORRESPONDENT over
Het verborgen leven van bomen
‘Zijn liefde voor het bos is overtuigend, zijn kennis is enorm.
Dit boek leest als een ode aan het bos en een moderne
survivalgids.’ – ZIN over Het bos
‘Wohlleben is een tolk die wetenschappelijke bevindingen
omzet in emoties.’ – DER SPIEGEL

Het samenspel tussen mens en natuur
Over de hartslag van bomen, onze
zeven zintuigen en de vraag of planten
bewustzijn hebben
Is de mens nog verbonden met de natuur? Peter Wohlleben is
ervan overtuigd dat de band tussen mens en natuur nog steeds
sterk en intact is, ook al zijn we ons daar niet altijd van bewust.
Onze bloeddruk normaliseert in de omgeving van bomen. De
kleur groen kalmeert ons. Het bos scherpt onze zintuigen: het
leert ons ruiken, horen, voelen en zien. Omgekeerd reageren
planten ook positief op menselijk contact. Op basis van de
nieuwste wetenschappelijke bevindingen en zijn eigen
decennialange observaties opent Peter Wohlleben onze ogen
voor het verborgen samenspel tussen mens en natuur. Hij
neemt ons mee naar een prachtige wereld waarin de mens
geen superieur wezen is, maar een deel van de natuur, zoals
elke plant en elk dier. En hij laat ons beseffen dat het in het
grootste belang is om dit kostbare bezit te behouden.
u Wereldwijde bestsellerauteur
u Boordevol anekdotes en interessante natuurweetjes
u Van zijn boeken zijn meer dan 70.000 exemplaren verkocht
MARKETING
u Crosspromotie in onze andere natuurboeken
u Contentcampagne gericht op natuurliefhebbers
u Aandacht in diverse magazines
u Mooi vormgegeven foamborden

Prijs: € 20,99

Prijs: € 20,99

Prijs: € 20,99

Prijs: € 19,99

Prijs: € 18,99

ISBN: 978 94 005 0732 6

ISBN: 978 94 005 0998 6

ISBN: 978 94 005 0812 5

ISBN: 978 94 005 0893 4

ISBN: 978 94 005 1106 4
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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.

Verschijnt: 15 april 2020
Auteur: Peter Wohlleben
Titel: De geheime band tussen mens en natuur
Uitvoering: gebonden met stofomslag, 14 x 21,5 cm
Omvang: ca. 240 pag.
Oorspronkelijke titel: Das geheime Band zwischen
Mensch und Natur
nur: 410, Natuur populair algemeen
Prijs: € 20,99
isbn: 978 94 005 1242 9
cap e-book: € 11,99
isbn e-book: 978 90 449 7922 0
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‘Drs. Nynke Nijman
is slim, gevat én
positief. Ze heeft
mijn kijk op de
liefde verbreed.’
– Rosa Bertram
van Bedrock

14 FEBRUARI 2020

Hoe onderhoud je je relatie?
Geef je relatie het onderhoud dat ze nodig heeft,
met deze handige, bruikbare relatie-apk
In De relatie-apk helpt psycholoog/relatietherapeut drs. Nynke Nijman
je het noodzakelijke onderhoud aan je relatie te plegen. De meeste
mensen die zij in haar praktijk ziet, zijn ermee opgehouden om met
elkaar in gesprek te gaan. In therapie gaan is dan voor veel mensen
een laatste redmiddel.
Nynke vindt dat we onze relatie moeten zien als iets wat continu
onderhoud nodig heeft, zodat we veel relationele problemen voor
kunnen blijven.
Elk thema in een relatie – seks, communicatie, kinderen,
schoonfamilie – komt aan bod en je krijgt concrete tips,
praktijkvoorbeelden en vooral manieren mee om weer naar elkaar
te leren luisteren, elkaar te begrijpen én elkaar lief te hebben.
u Met voorbeelden uit de praktijk, en praktisch toepasbare tips
u Rondom het boek verschijnt ook een podcast
u Voor iedereen met een relatie, of het nu slecht gaat of je gewoon
wilt zorgen dat je een sterke relatie blijft houden
MARKETING
u Displaycampagne op populaire glossysites en mamablogs
u Socialmediacampagne gericht op koppels
u Samenwerking met influencers en relatietherapeuten
u Contentmarketing met concrete praktijkvoorbeelden
u A2-posters en backcards

Drs. Nynke Nijman (1989) is psycholoog, systeemtherapeut en
consulent seksuele gezondheid NVVS. Ze werkt als relatietherapeut
en seksuoloog, en geeft les aan het Erasmus MC en het UMCG.
Daarnaast is ze oprichtster van ilvy.com, een platform over seks en
relaties, en schrijft onder andere voor AndC en Bedrock.
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Wat zegt Darwin over ons gedrag?
Om heden en toekomst te kunnen duiden,
moeten we graven in ons diepe verleden
Evolutionair psycholoog Mark van Vugt neemt ons mee op een
reis door de menselijke evolutie. Van de Afrikaanse savanne,
waar de eerste mensachtigen leefden als jagers en verzamelaars,
naar het torentje van Mark Rutte. We ontdekken dat we helemaal
niet zoveel verschillen van de mens van 3,2 miljoen jaar geleden.
Door de bril van Darwin kijken we naar alledaagse en bijzondere
aspecten van onze soort; van hoe we kinderen opvoeden tot hoe
we politieke leiders kiezen. En we ontdekken waarom we het
moeilijk vinden om ons gedrag aan te passen aan nieuwe
problemen als klimaatverandering, internetverslaving en de
obesitasepidemie.
u Professor Mark van Vugt is een internationale autoriteit
op het gebied van de evolutionaire psychologie
u Wetenschap toegankelijk gemaakt voor een breed publiek
u Onverwachte connecties tussen heden en verleden
MARKETING
u Socialmedia- en displaycampagne gericht op evolutie
en darwinisme
u Contentmarketing met illustrerende verhalen
u Samenwerking met experts op het gebied van
evolutionaire psychologie
u Boektrailer

Prijs: € 15,99

Prijs: € 15,99

ISBN: 978 94 005 0195 9

ISBN: 978 90 229 9720 8
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Mark van Vugt is hoogleraar Psychologie
aan de Vrije Universiteit Amsterdam en
onderzoeker aan het instituut voor
cognitieve en evolutionaire antropologie
aan de universiteit van Oxford. Hij
schreef eerder De natuurlijke leider
(samen met Anjana Ahuja), Gezag
(samen met Max Wildschut) en Mismatch
(samen met Ronald Giphart).

Verschijnt: 17 maart 2020
Auteur: Mark van Vugt
Titel: Lucy, Darwin & Lady Gaga
Uitvoering: paperback, 14 x 21,5 cm
Omvang: ca. 224 pag.
nur: 770, Psychologie algemeen
Prijs: € 20,99
isbn: 978 94 005 1192 7
cap e-book: € 11,99
isbn e-book: 978 90 449 7866 7

© Peter Valckx
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Opgeruimd op de werkvloer
De KonMarie-methode voor meer plezier
op je werk
Marie Kondo, auteur van de internationale bestseller
Opgeruimd!, en organisatiepsycholoog Scott Sonenshein
bundelen hun krachten voor meer plezier op ons werk.
De werkvloer lijkt een magneet voor afleiding en rommel.
Wie is er nooit moedeloos geworden van onnodige
vergaderingen, stapels papierwerk, eindeloze e-mails en
nutteloze klusjes? Dit zijn de hedendaagse gevaren van
ons werkzame leven, die langzaam ons werkplezier
ondermijnen, onze carrièrekansen doen slinken en ons
algehele welzijn verminderen.
Marie Kondo en Scott Sonenshein helpen je om de troep
te lijf te gaan en ruimte te creëren voor het werk dat er
werkelijk toe doet.
u Van de boeken van Marie Kondo zijn meer dan
100.000 exemplaren verkocht
u Met aansprekende praktijkvoorbeelden en gebaseerd
op wetenschappelijke inzichten
MARKETING
u Advertenties
u Socialmediacampagne
u Samenwerking met influencers
u Ketenpromotie
u A2-poster en backcards

Marie Kondo is opruimexpert, auteur van wereldwijde bestsellers
en ster van de Netflix-serie Tidying Up with Marie Kondo. Ze helpt
mensen om van hun rommelige huizen een serene en inspirerende
leefomgeving te maken.
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Scott Sonenshein is businessprofessor aan Rice University. Hij doet
onderzoek naar verander- en beslisprocessen, creativiteit,
persoonlijke groei en invloed. Daarnaast adviseert hij grote bedrijven
en schrijft hij voor The New York Times, Time Magazine, Fast Company
en Harvard Business Review.
BESTSELLERAUTEUR OPRUIMEN WETENSCHAPPELIJKE INZICHTEN SPARK JOY

Verschijnt: 7 april 2020
Auteur: Marie Kondo & Scott Sonenshein
Titel: Opgeruimd! Op het werk
Uitvoering: paperback met flappen, 14 x 21,5 cm
Omvang: ca. 240 pag.
Oorspronkelijke titel: Joy at Work
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Mannen hebben geen problemen
Over de mentale gezondheidsproblemen
van mannen wordt te weinig gesproken
Mannen hebben geen problemen. Althans, ze vinden
het moeilijk om erover te praten en hulp te vragen.
David Mangene wil helpen om dat taboe te doorbreken
en mentalegezondheidsproblemen van mannen
bespreekbaar te maken. David worstelt al zijn hele
leven met periodes van zware depressie en verslaving.
Openhartig, soms bot en met veel humor kijkt hij
naar zijn eigen leven en gaat hij op zoek naar de
redenen om toch door te gaan.
u Aan de hand van persoonlijke ervaringen en
met humor doorbreekt hij het taboe
u Theatershow How to not kill yourself is in
ontwikkeling
MARKETING
u Online promotiecampagne in samenwerking
met de auteur
u Bannercampagne via AD.nl, NRC en de Volkskrant

‘En dan nog iets. Dit is geen boek over
“gelukkig zijn”. Het is een boek over in
leven blijven. Over volhouden en veerkracht
en overleven. Het gaat over optimisme en
hoop, ondanks al de pijn en het lijden dat we
ervaren. Als je vrolijk wordt van wat je leest,
hallefuckinglujah my brothers and sisters!
Laat me dat vooral weten. Ik kan niet wachten.
Echter, geluk is niet mijn doel. Eerlijk gezegd
weet ik zelf niet echt wat geluk is.’
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David Mangene is geboren in de Verenigde
Staten en verhuisde op zijn 23e naar
Nederland. Hij geeft al meer dan 20 jaar
Engelse les aan Nederlanders. In 2015
ging hij als trainer werken bij Omdenken.
Hij is ook zijn droom aan het realiseren
om succesvol stand-upcomedian te
worden – een droom die hij als twintiger
abrupt liet varen.

MENTALE GEZONDHEID DEPRESSIE OPENHARTIG

Verschijnt: 25 februari 2020
Auteur: David Mangene
Titel: How to not kill yourself
Uitvoering: gebonden omplakte band, 13,5 x 18 cm
Omvang: ca. 144 pag.
nur: 770, Psychologie algemeen
Prijs: € 16,99
isbn: 978 94 005 1222 1
cap e-book: € 9,49
isbn e-book: 978 90 449 7903 9
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Hoe geef je een boeiende presentatie?
Een praktisch boek over presenteren gebaseerd
op 15 jaar trainingservaring
Alleen al in Nederland worden elke dag ontelbare presentaties
gegeven. De meeste van die presentaties zijn oersaai. De spreker,
maar ook het publiek, beleeft er meestal weinig lol aan.
In Waar laat ik mijn handen? geeft Serge van Rooij antwoord op
de 25 meestgestelde vragen bij presentatietrainingen. Vragen
als: ‘Hoe zorg ik dat mensen tot het einde geboeid blijven?’,
‘Hoe blijf ik authentiek?’, ‘Hoe praat ik niet te snel?’ en ‘Hoe zorg
ik dat ik mijn tekst niet vergeet?’. De praktische antwoorden zijn
verrassend eenvoudig toe te passen en hebben een groot effect
op de spreker én het publiek. Op een luchtige manier beschrijft
Serge hoe je een presentatie maakt die leuk is om te geven en
boeiend is om naar te luisteren.
u Praktisch advies gebaseerd op de vragen van cursisten
u Combineert inzichten uit de psychologie, storytelling
en kleinkunst
MARKETING
u Socialmediacampagne gericht op carrière en presenteren
u Displaycampagne op zakelijke websites
u Contentmarketing met oefeningen en opdrachten
u Crosspromotie in Waarom gaat het nooit zoals ik het wil?

Serge van Rooij is communicatietrainer en als partner van Bex*
communicatie verantwoordelijk voor de trainingsdivisie. Hij traint
CEO’s, Nederlandse ambassadeurs en andere professionals die er
moeten staan op belangrijke momenten in hun carrière. In de ruim
15 jaar dat hij als trainer actief is, leerde hij veel van storytellers,
stemcoaches, regisseurs, traumapsychologen en professionals uit
de kleinkunst.
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PRESENTEREN OVERTUIGINGSKRACHT ZELFVERTROUWEN

Verschijnt: 24 maart 2020
Auteur: Serge van Rooij
Titel: Waar laat ik mijn handen?
Uitvoering: paperback, 14 x 21,5 cm
Omvang: ca. 192 pag.
nur: 810, Communicatiekunde algemeen
Prijs: € 17,99
isbn: 978 94 005 1191 0
cap e-book: € 9,49
isbn e-book: 978 90 449 7864 3
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Ideeën voor een betere samenleving
Wat zal degene die het eerste internet had eenzaam zijn
geweest. Adam en Eva hadden tenminste elkaar nog. En
later kwamen er nog meer mensen, die er allemaal bij
wilden horen.
Als laatste gekozen worden bij gym is nooit leuk. En als je
gevlucht bent uit je eigen land omdat je daar onveilig
bent, dan hoop je ergens terecht te komen waar iemand je
welkom heet en een bord eten voor je klaarzet.
Iedereen wil er graag bij horen. En tegelijkertijd wil
iedereen zichzelf zijn en uniek. Dat maakt het soms lastig
om samen te leven. Maar ook juist spannend, leerzaam en
uitdagend.
Als mensen bang zijn, bouwen ze soms muren.
Denkbeeldige muren of letterlijke. Daar wordt alles heel
overzichtelijk van, maar ook een beetje benauwd. Echt
samenleven is muren in deuren veranderen en open
durven zetten.
Loesje schrijft in dit boekje over haar twijfels en haar
kracht, over wat ze geleerd heeft van een dakloze en hoe
zij denkt dat echt samenleven eruitziet.
Droom je mee?
Op naar een zorgeloze samenleving.
u Loesje is al meer dan 35 jaar een begrip
u In het voorjaar van 2020 start ook de Loesjecampagne ‘Verander muren in deuren’

Verschijnt: 7 april 2020
Auteur: Loesje
Titel: Verander muren in deuren
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Uitvoering: pocket, 11,5 x 17,5 cm
Omvang: ca. 192 pag.
nur: 310, Pockets algemeen

Prijs: € 6,99
978 94 005 1243 6

isbn:

Het nieuwe boek van eversellerauteur
Elaine N. Aron, dé expert op het gebied
van hoogsensitiviteit
25

21 APRIL 2020

Meer dan 65.000 exemplaren verkocht
van de Hoogsensitief-reeks

De gids voor hoogsensitieve ouders
Hoe je de beste ouder voor je kinderen kunt
zijn als de wereld je overweldigt
Dit is hét zelfhulpboek voor het significante aantal ouders die
zelf hoogsensitief zijn; zij die erg diep nadenken over alles wat
hun kinderen aangaat en daarbij sterke emoties hebben, zowel
positief als negatief. Hoogsensitieve ouders ervaren veel meer
stress tijdens het ouderschap dan ouders die niet hoogsensitief
zijn. Dit boek laat deze gevoelige ouders zien hoe mooi het leven
met kinderen kan zijn, mits zij rekening houden met hun eigen
behoeften. Het boek is gebaseerd op de antwoorden die meer
dan 1200 respondenten gaven op een vragenlijst van Elaine
over het plezier en de uitdagingen van hoogsensitieve ouders.
u De langverwachte nieuwe titel van bestsellerauteur
Elaine N. Aron
u Unieke titel tussen de zelfhulpboeken voor ouders
u Van de Hoogsensitief-reeks werden meer dan 65.000
exemplaren verkocht

Prijs: € 20,99
MARKETING

ISBN: 978 94 005 1017 3
Prijs: € 20,99

u SEA op aan hoogsensitiviteit verwante termen

ISBN: 978 94 005 1018 0

u Contentmarketing met tips en adviezen
u Socialmediacampagne gericht op hoogsensitieve personen
u SEO-strategie voor de complete Hoogsensitief-reeks
u Boektrailer
u Samenwerking met Psychologie Magazine

Prijs: € 20,99
ISBN: 978 94 005 1033 3
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Prijs: € 20,99

Elaine N. Aron doet al tientallen jaren
onderzoek naar hoogsensitiviteit en
schreef naast wetenschappelijke
artikelen meerdere boeken over het
onderwerp, waaronder de eversellers
Hoogsensitieve personen en Het
hoogsensitieve kind. Ze heeft een eigen
praktijk voor psychotherapie en
publiceert samen met haar echtgenoot
ook artikelen over familierelaties.

Verschijnt: 21 april 2020
Auteur: Elaine N. Aron
Titel: Hoogsensitieve ouders
Uitvoering: paperback, 14 x 21,5 cm
Omvang: ca. 280 pag.
Oorspronkelijke titel: The Highly Sensitive Parent
nur: 770, Psychologie algemeen
Prijs: € 20,99
978 94 005 1244 3
cap e-book: € 11,99
isbn e-book: 978 90 449 7923 7
cap luisterboek: € 15,99
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Everseller in een nieuw jasje

Al meer dan 30.000 exemplaren verkocht

In 2006 verscheen Erotische intelligentie van Esther Perel,
dat een gedurfde, prikkelende nieuwe kijk geeft op
intimiteit en seks in vaste relaties. Perel onderzoekt
daarin de paradoxale verbinding tussen vertrouwelijkheid
en seksuele begeerte en beschrijft wat er nodig is om de
lust weer in huis te halen. Dit debuut zette haar
internationaal op de kaart als de belangrijkste autoriteit
op het gebied van seksualiteit en relaties. In haar tweede
boek, Liefde in verhouding, geeft ze haar baanbrekende en
controversiële visie op vreemdgaan in al zijn facetten,
met praktisch, eerlijk en empathisch advies over hoe je
ermee om kunt gaan.
u Van haar boeken werden meer dan 65.000 exemplaren
verkocht
u Haar TED Talks werden bijna 30 miljoen keer bekeken
u Ze is regelmatig op bezoek in Nederland voor events
en publiciteit

De Belgisch-Amerikaanse psychotherapeut Esther Perel wordt
beschouwd als een van de inzichtelijkste en origineelste hedendaagse
stemmen op het gebied van moderne relaties. Ze spreekt negen talen,
runt een therapiepraktijk in New York City en werkt wereldwijd als
organisatieconsultant voor Fortune 500-bedrijven. Ze is ook
uitvoerend producent en presentator van de populaire relatietherapiepodcast Where Should We Begin?. Haar nieuwe podcast, How’s Work?,
gaat over de dynamiek op de werkvloer.
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Reeds verschenen
Auteur: Esther Perel
Titel: Erotische intelligentie
Uitvoering: paperback, 14 x 21,5 cm
Omvang: ca. 272 pag.
Oorspronkelijke titel: Mating in Captivity
nur:

865, Seksualiteit
Prijs: € 20,99
isbn: 978 94 005 1232 0
cap e-book: € 13,99
isbn e-book: 978 90 449 7261 0
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