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Gelukkig zijn volgens Roué Verveer
Na het succes van zijn boek over opvoeden
op zijn Surinaams deelt Roué Verveer nu
zijn kijk op geluk
Er is een groot verschil tussen geluk hebben en gelukkig
zijn. Geluk heb je als je een keer wint in het casino. Als je
gelukkig bent zit je goed in je vel en voel je je vanbinnen
intens vrolijk. Roué Verveer is eigenlijk al zijn hele leven
gelukkig. Zonder dat het gebaseerd is op enig
wetenschappelijk onderzoek, wil hij graag delen wat
volgens hem werkt. Geld maakt niet gelukkig, je
vriendenkring moet met dezelfde hardheid worden
samengesteld als een topvoetbalploeg en het kiezen van
de juiste partner heeft misschien wel de grootste invloed
op je geluksgevoel. Maar hij gaat de donkere kant van het
leven, zoals de dood en wereldproblemen, niet uit de weg.
u Van Waarom? Daarom! werden meer dan
10.000 exemplaren verkocht

OMSLAG
NOG NIET
DEFINITIEF

MARKETING
u Spectaculair lanceringsfeest met veel pers en BN-ers
u Unieke online contentcampagne met bijdrages van
auteur
u Gepersonaliseerde posters
u Volop aandacht in kranten en tijdschriften

Roué Verveer behoort tot de top van de Nederlandse cabaretwereld.
Hij speelt sinds 2002 avondvullende theatervoorstellingen en wordt
enorm geprezen om zijn enthousiaste speelstijl, scherpe grappen
en slimme improvisaties. Hij maakt ook Surinaams gesproken
comedyshows en hoort bij het comedycollectief Caribbean Combo.
Met Gabbers stond hij tien keer in de Ziggo Dome.
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De helende kracht van verbinding
Sociale verbintenis als sleutel tot een betere
gezondheid, meer geluk en een fijnere wereld
In dit baanbrekende boek stelt Murthy dat eenzaamheid
ten grondslag ligt aan de huidige crisis op het gebied van
mentale gezondheid en verantwoordelijk is voor de toename
in suïcide, de opiatencrisis, het misbruik van antipsychotica

‘Ik hou van zowel de boodschap

en de misdiagnose van psychische ziekten.

als de boodschapper van dit
briljante boek. Luister naar wat

Dit boek is bedoeld om lezers te helpen eenzaamheid en

Vivek Murthy te zeggen heeft

de gevoelens die daarbij horen te herkennen, hun de tools

over sociale connectie en neem
zijn advies ter harte. Het is precies
wat de dokter voorschrijft.’

te geven om eenzaamheid af te weren en om verbinding
te (her)bouwen. Het leert ons hoe we een minder eenzame
en meer gemeenschappelijke wereld kunnen bouwen –
een van de urgentste uitdagingen van onze tijd.

– Angela Duckworth, auteur van
De Grit-factor

u Actueel onderwerp
u Ondersteund met voorbeelden uit de praktijk
u Geeft beeld van eenzaamheid door de jaren heen
u Vol praktische tips
MARKETING
u Contentmarketing
u Advertorial in nieuwsbrief Psychologie Magazine
u Aandacht in diverse bladen
u Displaycampagne

De cijfers over eenzaamheid
Meer dan 40 procent van de volwassen bevolking voelt zich eenzaam.
Ruim 60 procent van de gescheiden mensen en weduwen of
weduwnaars voelt zich eenzaam.
Onder laagopgeleiden komt meer ((zeer) ernstige)

Dr. Vivek H. Murthy (1977) is arts en
volksgezondheidsexpert. Hij was tijdens
het presidentschap van Obama de
negentiende Surgeon General, de
belangrijkste adviseur op het gebied van
volksgezondheid. Hij heeft gestudeerd
aan Harvard en Yale.

eenzaamheid voor dan onder hoogopgeleiden.
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Bron: www.volksgezondheidenzorg.info

4

EENZAAMHEID VERBINDING PSYCHOLOGIE

5

1 SEPTEMBER 2020

Breng de fun terug in fashion
Het boek dat alle andere modeboeken
overbodig maakt
Stylist Edith Dohmen helpt je om je eigen stijl te
ontdekken, je te kleden zodat jij je goed voelt, en het
plezier weer terug te vinden in wat je draagt.
We nemen mode veel te serieus; we houden ons vast aan
regels en denken dat sommige dingen niet bij ons passen.
Onzin, vindt Edith. Leer de regels kennen, maar weet dan
vooral hoe je ze kunt breken. En leuk, al die zogenoemde
basics zoals een goede jeans en een little black dress die
je volgens de kenners in huis moet hebben, maar wat als
dat nou totaal niet jouw stijl is?
Edith leert je combineren, bewust shoppen, je eigen stijl
te ontwikkelen en jouw mode-must-haves te verzamelen
zodat je straalt van zelfvertrouwen.
u 30.000 volgers op Instagram

‘Haar ideeën over mode
zijn fris en vernieuwend,
vooral haar kijk op maten

u Vol met anekdotes, tips en tricks
u Schopt tegen de heilige modehuisjes aan
u Prachtig geïllustreerd door Floortje Selis

vind ik fijn. Ze denkt niet

MARKETING

alleen in een modellenmaat

u Advertenties op fashionwebsites

maar juist in alle maten en

u Grote boeklancering

dat doen er niet veel.’

u Winactie met als hoofdprijs een stijlsessie door Edith

– Janice, modeontwerper

u Boekenleggers

en auteur van Mode is

u Uitgebreide pr-campagne

niet moeilijk

‘Edith is heel eerlijk, maar
ook onvervalst positief en
heeft bakken met ervaring.
Dat merk je aan alles. Ze
geeft niets om maten en
ziet alleen maar mogelijkheden. Geloof me: van deze

Edith Dohmen (1976) studeerde aan de kunstacademie. Ze werkte
als modestylist voor Cosmopolitan en Viva. Sinds 2003 is ze
freelance modestylist en doet ze de styling voor magazines,
merken en individuele klanten, en geeft ze presentaties en
trainingen. Ze heeft een eigen blog, www.stylehasnosize.com.

vrouw wil je alles leren.’
– Vera Camilla, beautyblogger

Verschijnt: 1 september 2020
Auteur: Edith Dohmen
Titel: Fashion is fun
Uitvoering: paperback met flappen, geïllustreerd,
full colour, 18,8 x 24,7 cm
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en YouTuber
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Eerlijkheid als kracht
Bekijk je leven door de lens van eerlijkheid
en maak je relaties hechter
We willen altijd de waarheid horen, toch? Beter gezegd,
we eisen het vaak zelfs. We vertellen onze kinderen dat
ze nooit mogen liegen en scheiden van onze partner als
hij of zij dat wel doet. We keuren politici die liegen af en
zijn gekwetst als blijkt dat onze vrienden hebben gelogen.
Maar hoe eerlijk zijn we zelf als puntje bij paaltje komt?
In Nooit meer liegen? neemt Judi Ketteler je mee op haar
persoonlijke, met wetenschap onderbouwde zoektocht,
waarin ze het plezier en de pijn van eerlijk zijn in een wereld
vol leugens ontsluiert.
u Judi Ketteler is een award-winning journalist
u Prachtige combinatie van persoonlijke onthullingen
en wetenschap
MARKETING
u Auteur is beschikbaar voor interviews
u Facebook-campagne
u Aandacht in diverse bladen
u Auteur schrijft uniek artikel voor grote spread in
Psychologie Magazine

‘Dit openhartige boek laat zien hoe je leven positief
verandert als je eerlijker durft te zijn naar jezelf en anderen.’
– Edwin Oden, senior redacteur Psychologie Magazine
8

Judi Ketteler schreef tientallen
publicaties voor onder andere The New
York Times, Better Homes & Gardens,
Good Housekeeping, Runner’s World,
Self en Women’s Health. Ook is Judi
award-winning columniste bij Cincinnatti
Magazine. Samen met haar man en
kinderen woont ze in Cincinnatti, Ohio.
© Bridgette Davis
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Simpel zonder plastic
Het langverwachte receptenboek bij
Het Zero Waste Project
Veel mensen willen graag minder (plastic) afval produceren,
maar weten niet goed waar ze moeten beginnen. De truc volgens
Jessie en Nicky? Houd het simpel. In Doe het zero delen Jessie
en Nicky hun favoriete recepten voor een leuker leven met minder
plastic. Zonder moeilijke ingrediënten of uren voorbereidingstijd.
Crème, schoonmaakmiddelen of geurstokjes; het is binnen een
handomdraai gemaakt. En het beste is: de ingrediënten staan
vaak al in je keukenkastje! Naast recepten deelt het boek ook
waardevolle achtergrondinformatie: welke schadelijke stoffen
zitten er in reguliere schoonmaakproducten? Welke oliën zijn
goed voor je huid en welke niet? En wat zijn quick fixes om eten
te redden dat bijna vergaat?
u Jessie en Nicky Kroon zijn veelgevraagde experts op het
gebied van duurzaamheid
u Inclusief recepten voor in de keuken en de badkamer,
schoonmaakmiddelen en met tips voor speciale gelegenheden
u Elk recept is simpel, voor dagelijks gebruik en zelf getest
u Online training is in de maak
u Het boek is duurzaam geproduceerd
MARKETING
u Uitgebreide pr-campagne
u Socialmediacampagne
u Workshop voor duurzame influencers
u Receptenkaarten

Jessie (1994) en Nicky Kroon (1990) leven
al sinds 2014 zero waste, zonder afval
dus. Hun populaire blog Het Zero Waste
Project leidde tot een eigen winkel in
Amersfoort én hun gelijknamige bestseller:
Het Zero Waste Project. In hun winkel
verkopen ze allerlei producten en
ingrediënten die je nodig hebt voor een
leuker leven zonder plastic.
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‘De socialmediagigant Facebook komt in dit scherpzinnige boek
over als een idealistische, maar ook als een dubieuze, uitbuitende en
steeds meer bekritiseerde onderneming. Levy had vrije toegang tot
Facebook-medewerkers en schetst een onthullend en zeer kritisch
beeld van het bedrijf dat aangeklaagd is voor het schenden van de
privacy van gebruikers door het delen van hun data met adverteerders
en politieke organisaties, en dat fungeerde als drijfkracht voor
nepnieuws, Russische pro-Trump-propaganda en haatzaaierij.’
— Publishers Weekly

Achter de schermen bij Facebook
Het machtige en controversiële bedrijf geeft
een journalist unieke toegang
Toen Mark Zuckerberg op zijn universiteitscampus een website
begon als sociaal netwerk kon niemand vermoeden dat die zou
uitgroeien tot het grootste socialmediaplatform met bijna drie
miljard gebruikers en een van de grootste bedrijven ter wereld

••••‘Bij dit boek over Facebook wil je schreeuwen:
zagen jullie het dan niet aankomen?!’ – NRC Handelsblad

met een waarde van meer dan 576 miljard dollar. Het bedrijf is
machtig en alomtegenwoordig. Maar het is de laatste jaren ook
kwetsbaar geworden door allerlei controverses: de beïnvloeding
van verkiezingen, de verspreiding van fake news, de
bescherming van de data van gebruikers en de groeiende
onvrede over de acties van de oprichter en ceo.
Dankzij exclusieve toegang beschrijft Steven Levy de
geschiedenis van het bedrijf dat de wereld veranderde.
u Steven Levy had exclusieve toegang tot het bedrijf en de
belangrijkste werknemers, onder wie Mark Zuckerberg en
Sheryl Sandberg. Hij was getuige van de vele controverses
die Facebook recent troffen
MARKETING
u Socialmediacampagne
u Displaycampagne via grote techsites
u Contentmarketingaanpak
u Advertenties en winacties in tech- en computerbladen

Steven Levy is editor at large bij Wired
en schreef eerder voor Rolling Stone,
The New York Times Magazine, Esquire
en The New Yorker. Voor zijn artikelen
over technologie won hij diverse
prijzen. The Washington Post noemde
hem de meest vooraanstaande
techjournalist van Amerika.
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Zin en onzin over je gezondheid

‘”Dokter, het staat toch echt op internet...”
In mijn spreekkamer hoor ik deze zin steeds
vaker. Vroeger waren oma, de buurvrouw
of tijdschriften (ʻʻLieve Monaˮ in het blad

Er wordt veel beweerd over onze gezondheid.
Maar wat is ervan waar?

Story) de bron van veel gezondheidsmythes.
Met de komst van internet zijn er veel meer

Helpt aambeienzalf tegen wallen? Is een bruin ei gezonder

bronnen gekomen (zoals Facebook en

dan een wit ei? En kun je autistisch worden van vaccinaties?

Instagram). En daardoor is iets

Er zijn vele gezondheidsmythes. Van grootmoeders

onschuldigs als een ui naast je

wijsheden tot wat er tegenwoordig allemaal op Facebook

bed vervangen door meer

staat. Aan de hand van de laatste wetenschappelijke

exotische en vaak ook veel

‘Is een glas rode wijn per

gevaarlijkere producten.

dag goed voor het hart?

Omdat er steeds meer gezond-

En word je verkouden

heidsmythes komen, groeide

van kou? Deze vragen

bij mij als huisarts de noodzaak

worden mij als gezond-

om achter de waarheid te komen

heidspublicist vaak ge-

en dit boek te schrijven.’

steld. Door vrienden en

– Rutger Verhoeff

collega’s, maar ook live
op de radio. In het magazine
van de zorgverzekeraar

inzichten, gesprekken met experts en eigen experimenten
geven Rutger Verhoeff en Tijn Elferink hun oordeel. Ja, een
kusje op een pijnlijke plek helpt. Van soja kunnen mannen
borsten krijgen. Maar van kou word je niet verkouden. Op
zoek naar de waarheid achter vijftig gezondheidsmythes.
u Voor de lezers van Kunnen muggen dronken worden?
en Wat als?
u Tijn Elferink en Rutger Verhoeff zijn regelmatig te gast
bij radio- en tv-programma’s en schrijven voor diverse
media

waarvoor ik werk, hebben

MARKETING

we op verzoek van lezers een

u Online campagne

speciale feit-of-fabel-rubriek

u Flyers en boekenleggers met leuke content uit het boek

geïntroduceerd. Hierin beantwoorden we lezersvragen,

u Videocampagne
u Grote boekpresentatie

bijvoorbeeld of cafeïne helpt
tegen haaruitval en of kippensoep de griep geneest. Ik merk
dat veel mensen ten onrechte in
allerlei mythes geloven. Vrienden
zijn ontgoocheld als ik ze vertel dat kruidenthee helemaal niet rustgevend is en dat ze
beter zwarte thee kunnen drinken. En ja,
een kusje op een pijnlijke plek helpt. Echt!’
– Tijn Elferink

Tijn Elferink (1981) studeerde journalistiek en
communicatie in Utrecht. Op dit moment werkt hij
voor zorgverzekeraar onvz, waar hij binnen het
bestuursteam verantwoordelijk is voor marketing,
communicatie en reputatie.
Rutger Verhoeff (1979) studeerde geneeskunde en
werkt nu als huisarts. Hij wordt regelmatig gevraagd
als deskundige voor diverse radio- en tv-programma’s.
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‘Wesley ziet en gaat gewoon,
hij creëert. Dat inspireert
zoveel mensen en mij ook!’
– Jandino Asporaat

Maak jouw ondernemersdromen waar
Leer tinkeren, hosselen en circulair denken
van Wesley dos Santos, Jandino Asporaat,
Winne en anderen.
Wesley dos Santos richtte voor zijn dertigste met succes drie
bedrijven op: Diversité Footwear, iKapitein en UniekCV. Hij leerde
daarbij dat je drie unieke vaardigheden moet beheersen om te
kunnen ondernemen: tinkeren, hosselen en circulair denken.
Tinkeren, hosselen en circulair denken betekenen respectievelijk
je geest de vrije loop laten, creatieve manieren bedenken om je
doel te behalen en iets teruggeven aan een ander. Deze essentiële
vaardigheden hielpen niet alleen Wesley om succesvol te ondernemen; ook andere ondernemende geesten herkenden zich erin.
Het boek bevat daarom de waardevolle bijdragen van onder
anderen Jandino Asporaat, Winne, Georginio Wijnaldum en
Pieter Zwart.
u Ondernemersverhalen van deze tijd
u Vol praktische tips om zelf te starten met jouw
ondernemersideeën
u Winnaar Aardig Onderweg Award 2018 en FunX Media
Business Award 2018
u Podcast in de maak
MARKETING
u Promotie via kanalen van influencers
u Grootschalige socialmediacampagne
u Lanceringsfeest met pers en influencers

Wesley dos Santos (1991) is ondernemer en heeft maar liefst drie
succesvolle bedrijven op zijn naam staan (Diversité Footwear,
iKapitein en UniekCV). Daarnaast geeft hij lezingen en workshops, is
hij bekend van zijn tedx Talk, en coacht hij regelmatig jonge mensen
om hen te helpen hun dromen waar te maken. Wesley heeft een
Kaapverdische achtergrond, woont in Rotterdam en heeft samen met
zijn vriendin Leticia een dochtertje: Céline.
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Omvang: ca. 224 pag.
nur: 801, Management algemeen
Prijs: € 20,99
isbn:
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De everseller in een herziene editie
Creatieve blokkades opheffen door de beproefde
methode van Julia Camerons everseller
The Artist’s Way is het belangrijkste boek over creativiteit.
Miljoenen mensen hebben deze wereldwijde bestseller
bestempeld als een onmisbare gids om een creatief leven

A.W. Bruna verwelkomt bestsellerauteur

Julia Cameron

te leiden. Het boek is nog steeds net zo relevant als toen
het voor het eerst verscheen, of misschien nog wel relevanter;
het is krachtig, prikkelend en inspirerend.
In deze herziene editie blikt Julia Cameron terug op de
invloed die The Artist’s Way heeft gehad en beschrijft ze hoe
het werk dat ze de laatste jaren heeft gedaan tot nieuwe
inzichten voor het creatieve proces heeft geleid. Deze editie

‘Ik geloof dat veel getalenteerde mensen hun creativiteit zijn kwijtgeraakt.

van The Artist’s Way is uitgebreid, helemaal up-to-date en

Ze raakten geblokkeerd – door een vervelende leraar, een afgunstige vriend

klaar voor een nieuw decennium.

of jaloerse ouders. Maar ongeacht je leeftijd of je levensloop, en ongeacht de
vraag of het beoefenen van kunst je werk, je liefhebberij of je droom is: het is
nooit te laat of te egoïstisch of te dwaas om aan je creativiteit te werken.’

u Herziene editie, opnieuw vertaald
u Wereldwijd meer dan 4 miljoen exemplaren verkocht
u Hét boek dat iedere creatieveling in de kast moet
hebben staan

‘Julia Cameron heeft de manier uitgevonden
waarop mensen hun creativiteit herstellen.’
– The New York Times

MARKETING
u Uitgebreide pr-campagne en samenwerking met influencers
u Auteur beschikbaar voor interviews
u Advertorials in de nieuwsbrieven van Psychologie Magazine
en Happinez

‘Zonder The Artist's Way was er geen

u Ketenpromotie

Eten, bidden, beminnen geweest.’

u

pos:

backcards, A2-posters en boekenleggers

– Elizabeth Gilbert
‘Dit boek gaat over een delicaat en ingewikkeld
onderwerp. Het is voor iedereen die het gebruikt

Julia Cameron heeft jarenlang
in Hollywood gewerkt als regisseur
en producer, en als schrijver van tven filmscripts, onder andere voor
Martin Scorsese. Ook schreef ze voor
The Washington Post, The New York
Times en voor bladen als Vogue en
Rolling Stone.

een waardevol middel om in contact te komen
met zijn of haar eigen creativiteit.’
– Martin Scorsese

Verschijnt: 4 augustus 2020
Auteur: Julia Cameron
Titel: The Artist’s Way
Uitvoering: paperback, 17 x 24 cm
Omvang: ca. 256 pag.
Oorspronkelijke titel: The Artist’s Way
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Een weg naar geluk in zeven stappen
Een methode om licht te leven door de oprichter
van het succesvolle platform Lief Leven
In 2015 raakte Nanne zichzelf compleet kwijt tijdens een vakantie op
Bali. Gevangen in een hoofd vol zware herinneringen aan vroeger en
angsten voor morgen durfde ze niet meer naar buiten. De reis werd
een groot fiasco. Eenmaal thuis besloot ze haar leven volledig om
te gooien. In dit boek ontmoet Nanne zichzelf vijf jaar later weer
op het eiland waar zij zichzelf ooit verloor, om de lessen van de
afgelopen vijf jaar te bundelen in een methode voor een licht leven.
u Nanne is de oprichter van Lief Leven, een platform
vol positieve en liefdevolle gedichtjes, affirmaties
en producten
u In 2019 had Lief Leven een organisch bereik van 5,5 miljoen
op social media in Nederland en België, en 380k+ volgers op
Instagram en Facebook
u De eerste Lief Leven-winkel opent april 2020 in Haarlem
u Nanne is ambassadeur van Join for Joy (biedt sport en spel
voor kwetsbare Afrikaanse kinderen) en de Bijenoase (zet zich
in voor de wilde bij in Nederland)
u Ze is spreker (o.a. TEDxWomen, Gezondheidsbeurs, etc.) en heeft
verschillende online- en televisieformats gepresenteerd
MARKETING
u Aandacht op de socialmediakanalen en website van Lief Leven
u Auteur heeft groot influencersnetwerk
u Incentives: korting op het online Licht Leven-groeiprogramma
bij aankoop van het boek

Nanne van der Leer (1988) is de oprichter van Lief Leven. Wat begon
met een aantal gedichtjes op Instagram groeide uit tot een platform
met een miljoenenbereik, waarbij alles draait om liefde. Inmiddels
zet Nanne zich als sociaal ondernemer en ervaringsdeskundige in
voor de persoonlijke groei van mensen door middel van (online)
coaching, yoga en Lief Leven.
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Lieve woorden over klein geluk
Een bundel vol gedichtjes voor kracht,
hoop, herkenning en een glimlach

leven vanuit hun hart. Om meer liefde in de wereld te
brengen. Het leven bestaat uit seizoenen, met zon en
regen, dag en nacht. Juist in de donkere dagen worden
de zaadjes geplant voor groei en groot geluk.
u De bundel Lief Leven is eerst in eigen beheer
uitgegeven
u In anderhalve maand werden er 2.000 exemplaren
verkocht
MARKETING
u Aandacht op de socialmediakanalen en website
van Lief Leven
u Auteur heeft groot influencersnetwerk
u Incentives: korting op het online Licht Levengroeiprogramma bij aankoop van het boek

22
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Het is de missie van Lief Leven om meer mensen te laten

Nanne van der Leer (1988) is de oprichter van Lief Leven. Wat begon
met een aantal gedichtjes op Instagram groeide uit tot een platform
met een miljoenenbereik, waarbij alles draait om liefde. Inmiddels
zet Nanne zich als sociaal ondernemer en ervaringsdeskundige in
voor de persoonlijke groei van mensen door middel van (online)
coaching, yoga en Lief Leven.
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Sta elke dag fit en energiek op
Ontdek het geheim van ochtendmensen en
haal meer uit je dag
In Dear Good Morning deelt Lienke de bewezen formule om een
succesvol ochtendmens te worden. Stap één? Beter slapen.
Vervolgens zet je de wekker een uur eerder en ga je kort sporten.
Lukt het je om de motivatie erin te houden? Dan geniet je in
no time van de voordelen van vroeg opstaan!
Samen met experts duikt Lienke in de theorie achter het fenomeen
van de ochtendmens. Kan iedereen een ochtendmens worden? Hoe
zit het eigenlijk met de biologische klok? Waarom is ’s ochtends
bewegen beter dan ’s avonds? En hoe laat moet je dan eigenlijk
naar bed? Na het lezen van dit boek weet je één ding zeker: succes
ligt binnen handbereik als je met het goede been uit bed stapt!
u Haar eigen platform Dear Good Morning bereikt meer dan
100.000 mensen en groeit hard
u Lienke heeft meer dan 61.000 enthousiaste Instagram-volgers
u Lienke werkt samen met merken als Fitbit en BasicFit
u In samenwerking met bekende experts, onder wie slaap
onderzoeker Winni Hofman
MARKETING
u Dear Good Morning-challenge met influencers
u Boek inclusief toegangscode voor unieke work-outvideo’s
u Uitgebreide pr-campagne
u Online campagne

‘Lienke is zo aanstekelijk enthousiast over vroeg opstaan, je bent meteen hooked!’

u Feestelijke boeklancering

– Jet van Nieuwkerk, presentatrice, gezondheids- en foodjournalist, auteur
‘Lienke weet op een vrolijke manier mensen te inspireren.’
– Mathijs Vrieze, tv-kok en auteur
‘Met haar eigen platform weet Lienke heel Nederland te activeren om
alles uit hun dag te halen!’ – Milou Turpijn, hoofdredacteur Women’s Health
‘Elke keer weer ben ik verbaasd over de hoeveelheid positieve energie

Lienke de Jong startte in 2016 haar bedrijf Dear Good Morning op
met als doel van alle Nederlanders een ochtendmens te maken, en
na geslaagde samenwerkingen met 3FM, Fitbit, Basic-Fit en Red Bull
is Dear Good Morning inmiddels een waar fenomeen. Lienke won als
bekroning op haar werk de Women’s Health Fit List-award 2019.

die Lienke weet over te brengen. Een ster in motiveren!’
– Tess Wester, wereldkampioen handbal 2019
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‘De zeven pijlers voor vitaliteit is de oplossing die ik voor mijn eigen team
wilde ontwikkelen.’ – Daniel Krikke
‘Een integrale aanpak die tot duurzame verandering leidt, of je nu last hebt van

Ontdek de zeven pijlers voor vitaliteit

stress en een burn-out of gewoon meer energie en vitaliteit wilt ervaren.’ – Bas Snippert

Een uniek programma dat van overmatige
stress en burn-outs verleden tijd maakt
Stress en burn-outs worden tegenwoordig vooral symptomatisch
bestreden en dat is niet genoeg. Echte verandering ontstaat pas
zodra mensen in de opwaartse spiraal komen van veerkracht en
vitaliteit. De basis hiervoor bestaat uit de zeven pijlers voor
vitaliteit. Deze gaan over jouw energie, fysieke weerbaarheid,
cognitieve flexibiliteit, emotieregulatie, persoonlijkheid,
interacties en tijdsbesteding. De pijlers combineren decennia
aan wetenschappelijk onderzoek en ervaringen uit de praktijk.
In Level up laten Snippert en Krikke zien hoe je met deze pijlers
niet alleen stress of een burn-out afwendt, maar vooral een
veerkrachtiger en vitaler leven kunt leiden.
u Geeft diepgaande en duurzame antwoorden op de
groeiende stress- en burn-outepidemie
u Voor de lezers van Mark Manson, Thijs Launspach,
Wouter de Jong en Tony Crabbe
u Klanten zijn o.a. Clingendael, Tata Steel en het Ministerie
van Justitie en Veiligheid
u Bevat gratis een unieke vitaliteitsscan
MARKETING
u Boekpresentatie op het Nederlandse Congres voor Vitaliteit
u Advertorial in Psychologie Magazine
u Online campagne getarget op vitaliteit
u Contentmarketing i.c.m. tests
u A2-posters en backcards

Bas Snippert, MSc (1990) is stressexpert. Hij werkt als
leiderschapscoach en vitaliteitstrainer met de nieuwste
inzichten uit de positieve psychologie, neurobiologie en
systeemwetenschap.
Daniel Krikke (1989) is ondernemer en filmmaker. Hij is oprichter
van het Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit en Ideefix Film
& Media en richt zich op het beantwoorden van sociale en
maatschappelijke vraagstukken.
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De kracht van verstilling
‘De opkomst van het stoïcisme als zogeheten lifehack – dat wil zeggen: als
strategie om het dagelijks leven efficiënter in te richten – is grotendeels
te danken aan de jonge Amerikaanse strateeg en schrijver Ryan Holiday.

Gebruik tijdloze wijsheid om standvastig
te zijn in een wereld die maar doordraait

Hij destilleerde uit filosofische teksten en voorbeelden van deugdzame

In Het obstakel is de weg en Ego is de vijand maakte

personen uit de geschiedenis een aantal motiverende zelfhulpboeken die

bestsellerauteur Ryan Holiday klassieke wijsheid populair

als warme broodjes over de toonbank gaan.’ – de Volkskrant

voor een nieuwe generatie. In In de stilte ligt het antwoord
behandelt hij de tijdloze stoïcijnse en boeddhistische filosofie

‘In dit tijdperk van gecreëerde verontwaardiging en constante afleiding
is de vaardigheid om te kiezen voor gefocuste verstilling belangrijker dan
ooit. Ryan Holidays boek laat de klassieke wijsheid herleven die aanspoort
om een rustig leven te leiden in een luidruchtige en rusteloze wereld.’

om te laten zien waarom verstilling zo belangrijk is. Holiday
bespreekt allerlei grote denkers, van Confucius tot Seneca,
Marcus Aurelius tot Thich Nhat Hanh, John Stuart Mill tot
Nietzsche, en geeft voorbeelden van personen die de kracht
van verstilling belichaamden, zoals Winston Churchill.

– Mark Manson, #1 bestsellerauteur van De edele kunst van not giving a f*ck
en Alles is f*cked

In de stilte ligt het antwoord biedt een simpele maar
inspirerende remedie tegen de stress van het nieuws en social
media die nooit stoppen, obstakels, ego’s en competitie. De
verstilling die we allemaal zoeken is de weg naar betekenis,
tevredenheid en succes in een wereld die nooit stilstaat.
u Holiday is dé auteur die de eeuwenoude wijsheid van
het stoïcisme weer populair heeft gemaakt voor deze tijd
u Gedegen lessen in korte hoofdstukken: veel verhalen over
(historische) figuren en filosofen
MARKETING
u Online campagne getarget op millennials
u In-app advertising (bij verschillende productiviteitsapps)
u Videocampagne

Ryan Holiday is een populaire spreker,
strateeg en auteur van de bestsellers
Ego is de vijand en Het obstakel is de
weg. Zijn boeken zijn in meer dan
dertig talen vertaald en wereldwijd
zijn er meer dan twee miljoen
exemplaren van verkocht. Hij woont
met zijn gezin op een kleine ranch bij
Austin, Texas.
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‘Geweldige leestip, die

Je kind in de pubertijd

mij nu complete guidance geeft in het
zijn van een betere ouder.’ – Nina Pierson
‘Het is naar mijn mening geen opvoedboek, maar een boek

Gelukkige kinderen en relaxte ouders
dankzij de wijsheid en tips van de Noorse
opvoedgoeroe

vol prachtige inzichten om te bouwen aan een supersterke band
met je kind. Zoals Hedvig zegt: “Leef mét je kinderen. Niet vóór je

Het laatste deel in de goedlopende serie De zeven stappen
naar succesvol ouderschap helpt je de enorm belangrijke

kinderen.”’ – Rachel aka de Huismuts

band tussen jou en je kind te bewaken, terwijl je tegelijker-

‘De zeven stappen naar succesvol ouderschap en de vier daaropvolgende
boeken per leeftijdsgroep geven betrouwbare en makkelijke tips voor hoe
je gelukkige kinderen én ouders kunt creëren.’

tijd leert los te laten. Hoe lastig of boos je puber ook kan zijn,
of hij nu alles opkropt of juist eruit gooit; hij is nog steeds
afhankelijk van een volwassene die er voor hem is. Het is
zo belangrijk om deze band te beschermen en op de details

– Barts Boekje

te letten. Waarom slaapt je tiener zoveel, en waar is zijn
motivatie gebleven? Hoe ben je er voor iemand die zich van

‘De handvatten die Montgomery aanreikt, bieden een praktische
verrijking die ik in de toekomst zomaar eens hard nodig zou kunnen
hebben. Net als de taal: ze geeft voorbeelden van hoe je in lastige
situaties het contact kunt behouden met je kind en van manieren
om je kind beter te leren begrijpen. Heel fijn en praktisch voor
in the heat of the moment.’ – Club van relaxte moeders

je afkeert? Dit is het boek voor alle ouders met tieners
die daar wat hulp bij kunnen gebruiken.
u Auteur heeft 20 jaar ervaring als psycholoog en
gezinstherapeut
u De serie is al aan meer dan 23 landen verkocht
u De pubertijd is een belangrijke en vaak moeilijke
periode voor ouders, waarbij ze wel wat ondersteuning

‘Must-read.’ – Florine Duif

kunnen gebruiken

‘Superinteressant!’ – Kim Kötter

MARKETING
u Displaycampagnes via mamablogs en glossywebsites
u Socialmediacampagne
u Contentmarketing met how-to’s
u Digitale promotiematerialen
u Advertenties en winacties in moeder- en babybladen

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 van nu.
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Op weg naar een gezonde digitale leefstijl
Onze devices zijn opdringerige dopaminepompjes geworden die een steeds groter
deel van ons leven bepalen
Je eet gezond en bent lekker in beweging om fit te blijven.
Hierdoor kun je het beste uit jezelf en je leven halen. Op een
bewuste manier omgaan met je telefoon, tablet en andere
devices hoort ook bij een gezonde leefstijl. De heldere
onderbouwingen, inspirerende persoonlijke verhalen en
praktische handvatten in dit boek stimuleren je direct om
aan de slag te gaan met je gezonde digitale leefstijl. Zo gaan
we onze devices weer gebruiken zoals ze zijn bedoeld: als tool.
Ze moeten ons leven makkelijker maken en niet ons leven
bepalen.
u Binnenkort start de podcast Slimmer leven over een
gezonde digitale leefstijl in het dagelijks leven en
op het werk
MARKETING
u Uitgebreide pr-campagne
u Volop aandacht via onze socialmediakanalen
u Facebook- en Instagram-campagne

Carlijn Hermes houdt zich sinds
2015 bezig met de vraag hoe we ons
verhouden tot digitale technologie.
Haar bedrijf SmartLife Academy heeft
inmiddels duizenden werknemers
geholpen in hun weg naar meer focus,
efficiëntie en werkgeluk
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