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Thomas van der Vlugt, 
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Maak je dromen waar
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Verschijnt: 13 april 2021

Auteurs: Thomas van der Vlugt & Vincent de Vries 

Titel: De tien geboden van Thomas 

Uitvoering: paperback, 14 x 21,5 cm

Omvang: ca. 256 pag.

nur: 770, Psychologie algemeen 

 Prijs: € 20,99

isbn: 978 94 005 1345 7

 cap e-book: € 11,99

isbn e-book: 978 90 449 3239 3

 cap luisterboek: € 12,99

isbn luisterboek: 978 90 461 7521 7

Levenslessen van een van de grootste 
Nederlandse onlinepersoonlijkheden

Thomas van der Vlugt (1992) brak door met Stuktv, het 

populaire YouTube-kanaal waarvan hij samen met Giel de 

Winter en Stefan Jurriens het gezicht is en dat inmiddels 

bijna 3 miljoen abonnees heeft. Maar voordat hij dat 

bereikte, moest hij een hoop hindernissen overwinnen.  

Zo vocht hij niet alleen tegen de vooroordelen (‘O, je  

hebt dyslexie? Dan ben je dom!’), maar ook tegen de 

verleidingen van drank, drugs en vrouwen. De 

levenslessen die hij toen leerde komen nu niet alleen 

hemzelf goed van pas, maar iedereen die zijn dromen 

wil najagen.

u Stuktv heeft bijna 3 miljoen abonnees op YouTube 

Thomas heeft meer dan 750.000 volgers op Instagram

u Eind 2018 werd Stuktv gekocht door Talpa

MARKETING

u Spectaculair lanceringsfeest met bevriende YouTubers, 

pers en bn-ers

u Online contentcampagne met bijdragen van de auteur

u YouTube-advertising rondom Stuktv

u Volop aandacht in kranten en tijdschriften

u Posters op aanvraag

SUCCES YOUTUBE INSPIRATIE

Thomas van der Vlugt is een van de presentatoren van het populaire 

YouTube-kanaal Stuktv. Hij werkte als cameraman voor rtl. In 2017 

deed hij samen met Olaf Koens verslag vanuit het door oorlog 

verwoeste Mosul.

Vincent de Vries (1973, Zwolle) schreef verschillende biografieën, 

zoals de bestsellers Vechtlust over Fernando Ricksen, Lieke, Kraay  

en Mental Theo. Als freelancer schrijft hij o.a. voor Panorama,  

Nieuwe Revu en Helden.

1. Wees onderscheidend (en durf)

2. Ga wat doen (nadenken is zonde van je tijd)

3. Luister (maar wees wel eigenwijs)

4.  Oordeel nooit over anderen (maar heb  

schijt aan wat anderen van je vinden)

5.  Creëer zelf kansen (want je krijgt ze niet cadeau)

6. Omarm tegenslagen (een blunder is meer  

waard dan succes)

7. Word volwassen (maar houd het wel leuk)

8. Zoek de grenzen (en ga daar – soms – overheen) 

9. Bouw tegenstand op (hoe meer, hoe beter)

10. Geniet, maar doe het met maten  

(en zeker ook alleen)
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Flore en Eddie op hun trouwdag, 
20 april 1946.

Eddie (voor, rechts) overleefde als enige in zijn 
familie de oorlog.

Eddie Jaku spreekt op tedxSydney, mei 2019.

Wijsheden van een Holocaustoverlevende

Eddie Jaku (1920) werd geboren in Duitsland als 

Abraham Jakubowicz. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 

was hij een gevangene in de concentratiekampen 

Buchenwald en Auschwitz. In 1945 werd hij gered door 

geallieerde soldaten, nadat hij was ontsnapt tijdens 

een dodenmars. Eddie woont sinds 1950 in Australië. 

Samen met zijn vrouw Flore heeft hij twee zonen, 

kleinkinderen en achterkleinkinderen. In 2020 vierde 

Eddie zijn honderdste verjaardag.

Verschijnt: 7 april 2021

Auteur: Eddie Jaku 

Titel: De gelukkigste man ter wereld

Oorspronkelijke titel: The Happiest Man  

on Earth

Uitvoering: paperback, 14 x 21,5 cm

Omvang: ca. 220 pag.

nur: 770, Psychologie algemeen 

 Prijs: € 20,99

isbn: 978 94 005 1386 0

 cap e-book: € 11,99

isbn e-book: 978 90 449 3286 7

 cap luisterboek: € 15,99

isbn luisterboek: 978 90 461 7518 7

Een krachtig en hartverscheurend memoir over het 
vinden van geluk in de donkerste tijden

De 100-jarige Eddie Jaku groeide op als Joodse jongen in Leipzig, 

Duitsland. Hij was trots op Duitsland, maar dat veranderde allemaal 

in november 1938 toen hij werd mishandeld, gearresteerd en naar 

een concentratiekamp werd gebracht. 

Hij maakte verschrikkelijke horrorpraktijken mee in Buchenwald, 

Auschwitz en in een dodenmars. Hij verloor familie, vrienden en 

zijn vaderland. 

Eddie overleefde de oorlog en besloot hulde te brengen aan de 

slachtoffers door zijn verhaal te vertellen, zijn wijsheden te delen 

en zijn beste leven te leiden. Hij beloofde zichzelf elke dag te 

glimlachen en zegt de meest gelukkige man ter wereld te zijn. 

u #1 non-fictiebestseller in Australië (100.000+ exemplaren 

verkocht)

u In meer dan 21 talen vertaald

u Voor de lezers van De keuze – Edith Eger

MARKETING

u Uitgebreide pr-campagne

u Advertenties in dagbladen en magazines

u Content- en displaycampagne 

u Socialmediacampagne gericht op de charismatische uitstraling 

van Eddie Jaku

u pos-materiaal beschikbaar

TWEEDE WERELDOORLOG AUSCHWITZ GELUK
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© Tim Bauer

4

‘Hoewel ik Eddie nog nooit heb ontmoet, voelt het alsof we vrienden 
zijn. Een prachtig boek, geschreven door een heel bijzondere man.’ 
– The Daily Telegraph

‘Een herinnering aan de kracht van liefde, goedheid en hoop…  
Een hartverwarmend verhaal en prachtig verteld.’ 
– The Sydney Morning Herald

‘Je wilt dit boek aan iedereen die je dierbaar is cadeau geven!’ 
– www.booktopia.com.au
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Bang voor (bijna) alles

Alwin Ritstier (1990) is een filmmaker 

uit Rotterdam. Zijn YouTube-kanaal  

Vet Gezellig heeft meer dan 51k 

abonnees en op Instagram heeft hij 

15,4k volgers. In 2018 verscheen op 

YouTube zijn documentaire Zo voelt 

extreme angst, die inmiddels meer dan 

100.000 keer bekeken is. 

Verschijnt: 23 maart 2021

Auteur: Alwin Ritstier 

Titel: Gek van mezelf  

Uitvoering: paperback, 14 x 24 cm, full colour

Omvang: ca. 220 pag.

nur: 770, Psychologie algemeen 

 Prijs: € 20,99

isbn: 978 94 005 1183 5

 cap e-book: € 11,99

isbn e-book: 978 90 449 7853 7

 cap luisterboek: € 15,99

isbn luisterboek: 978 90 461 7519 4

EXTREME ANGST ERVARINGSVERHAAL PSYCHOLOGIE BANG OM DOOD TE GAAN 
66

Wat als extreme angsten je tegenhouden  
het leven te leiden dat je eigenlijk zou willen?

In Gek van mezelf kruipen we in het hoofd van Alwin Ritstier, die 

al meer dan 20 jaar kampt met extreme angsten. Zijn grootste 

angst is om dood te gaan. Bij elk pijntje of bobbeltje is hij ervan 

overtuigd dat hij kanker heeft of dat zijn hart het begeeft. Bij elke 

paniekaanval denkt hij dat hij erin zal blijven. Hoe is het om zo te 

leven? Hoe is het om niet meer naar buiten te durven, omdat de 

angst dat er iets gebeurt zo groot is dat je liever thuisblijft?

Als hij bijna 30 is gaat de knop om, en begint hij aan zijn angsten 

te werken. Mét succes.

Gek van mezelf geeft een kijkje in de denkpatronen en acties van 

iemand die te bang is om te leven en hoe hij leert leven.

u Voor de lezers van Maar je ziet er helemaal niet autistisch uit 

van Bianca Toeps en Druks van Francien Regelink

u Uniek kijkje in het hoofd van iemand die continu bang is om 

dood te gaan, met humor en zelfspot geschreven en met een 

positieve afloop

u Het boek is een crossmediaal project; met links naar filmpjes, 

geluidsfragmenten en illustraties

MARKETING

u Videocampagne 

u Auteur beschikbaar voor promotie

u Socialmediacampagne

u Contentmarketingcampagne

u Bannercampagne

© Bradley Groffen
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Het nieuwe boek van Julia Cameron

Julia Cameron heeft jarenlang in 

Hollywood gewerkt als regisseur, 

producer en scriptschrijver voor onder 

anderen Martin Scorsese. Ze heeft 

meer dan 30 boeken geschreven, 

waaronder de bestseller The Artist’s 

Way, die in meer dan 40 landen is 

verschenen en waar ruim 5 miljoen 

exemplaren van zijn verkocht.

Verschijnt: 23 februari 2021

Auteur: Julia Cameron 

Titel: De weg van het luisteren

Oorspronkelijke titel: The Listening Path

Uitvoering: paperback, 14 x 21,5 cm

Omvang: ca. 224 pag.

nur: 770, Psychologie algemeen 

 Prijs: € 20,99

isbn: 978 94 005 1270 2

 cap e-book: € 11,99

isbn e-book: 978 90 449 7948 0

Hoe we onze creativiteit kunnen vergroten 
door echt te leren luisteren

De weg van het luisteren helpt je aandachtiger en beter te 

luisteren en zo creatiever te worden. In zes weken leer je echt 

te luisteren naar je omgeving, de mensen om je heen én naar 

jezelf met de handvatten en opdrachten die Cameron je 

aanreikt in dit boek. Het levert je enorm veel op als je beter 

kunt luisteren: onze aandacht verscherpt en we verkrijgen 

inzicht en duidelijkheid. Bovenal ontbrandt het onze 

creativiteit, die we door elk aspect van ons leven voelen en 

kunnen gebruiken. In een wereld die bol staat van lawaai is  

De weg van het luisteren een belangrijke herinnering aan de 

kracht van echt luisteren. 

 

u Hét langverwachte nieuwe boek van bestsellerauteur  

Julia Cameron

u Een zesweeks programma over hoe je beter kunt luisteren 

en hoe je dit kunt gebruiken voor je creativiteit

u Van The Artist’s Way zijn wereldwijd meer dan 5 miljoen 

exemplaren verkocht

MARKETING

u Uitgebreide pr-campagne

u Samenwerking met influencers

u Online advertising

u Socialmediacampagne

u A2-poster

CREATIVITEIT LUISTEREN AANDACHT STILTE

© Mark Kornbluth

‘Julia Cameron heeft ons met haar buitengewone boek  
The Artist’s Way een nieuwe kijk op creativiteit gegeven. 
Nu laat ze ons met De weg van het luisteren weer een  
andere dimensie zien van creativiteit: de vaardigheid om 
echt met aandacht te luisteren. Als een eeuwige student 
van de kunst van het luisteren kan ik je vertellen dat dit  
een uniek boek is. Ik raad je met klem aan De weg van het 
luisteren te lezen en het in je leven toe te passen.’  
– Gay Hendricks, auteur van The Big Leap en  
Conscious Luck

Prijs: € 24,99 

isbn: 978 94 005 1269 6
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De kracht van boeddhistische psychologie

Hoe vind je eens en voor altijd geluk?

Boeddhisten weten het allang: succes en mooie spullen  

leiden zelden naar geluk. Sterker nog, ze veroorzaken vaak  

een hoop negatieve gevoelens. Je voelt je misschien even  

gelukkig als je bijvoorbeeld een promotie krijgt, maar het 

geluksgevoel sijpelt na een tijd als vanzelf weer weg,  

waardoor je opnieuw op zoek gaat naar iets wat je blij  

maakt. Daarom streven ze in het Oosten duurzaam geluk na.

Toch hoef je je niet om te dopen tot boeddhist of uren te 

mediteren op een rots om duurzaam geluk te vinden. In  

Rebel Mind koppelt Michelle de Bruijn de boeddhistische 

psychologie aan hedendaagse wetenschappelijke inzichten,  

zodat iedereen het geheim van boeddhisten kan leren en  

gelukkig kan worden voor de lange termijn.

u Auteur is bekend van o.a. Yoga Magazine, VPRO podcast  

en Happinez online

u Meer dan 88.000 volgers op TikTok en 11.000 volgers 

op Instagram

u Samenwerkingen met unieke locaties waaronder  

Down the Rabbit Hole en het Rijksmuseum

MARKETING

u Feestelijke boeklancering

u Uitgebreide pr-campagne

u Samenwerking met Yoga Magazine

u Facebook- en Instagram-advertising

Michelle de Bruijn is coach, spreker en meditatie leraar. 

Met haar achtergrond in onderwijskunde, contempla-

tieve psychotherapie en traditioneel Tibetaans 

boeddhisme is ze in staat anderen te helpen met hun 

mentale en spirituele gezondheid. Daarnaast creëert 

ze met Silent State op iconische plaatsen over de hele 

wereld guided visualization meditation concerts. 

Michelle woont in Amsterdam.

Verschijnt: 15 juni 2021

Auteur: Michelle de Bruijn 

Titel: Rebel Mind

Uitvoering: paperback, 14 x 21,5 cm

Omvang: ca. 220 pag. 

nur: 770, Psychologie algemeen 

 Prijs: € 20,99

isbn: 978 94 005 1378 5

 cap e-book: € 11,99

isbn e-book: 978 90 449 3276 8

 cap luisterboek: € 15,99

isbn luisterboek: 978 90 461 7484 5

BOEDDHISME GELUK PSYCHOLOGIE

‘Michelle vertaalt het boeddhisme op heldere en charismatische 
manier naar het  dagelijkse westerse leven.’ – Heleen Peverelli, 
hoofdredacteur Yoga Magazine

10

© Gosse Bouma
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Leer hoe je natuurlijk kunt opvoeden

Michaeleen Doucleff is wetenschaps-

correspondent voor de Amerikaanse 

radio-omroep npr. Ze heeft een 

doctoraat in scheikunde en een 

master in wijnbouw en vinologie.  

Ze woont met haar man, dochter en 

Duitse herder Mango in San Francisco.

Verschijnt: 27 mei 2021

Auteur: Michaeleen Doucleff 

Titel: Jagen, verzamelen, opvoeden

Oorspronkelijke titel: Hunt, Gather, Parent 

Uitvoering: paperback, 14 x 21,5 cm

Omvang: ca. 324 pag.

nur: 770, Psychologie algemeen 

 Prijs: € 20,99

isbn: 978 94 005 1316 7

 cap e-book: € 11,99

isbn e-book: 978 90 449 3214 0

Blije en gezonde kinderen dankzij de lessen  
van oude culturen 

Michaeleen Doucleff kon in huidige opvoedboeken geen 

antwoorden vinden op haar opvoedvragen en vroeg zich af of ze 

die wel kon vinden bij de kennis en ervaring van oude culturen. 

Met haar dochtertje reisde ze naar drie van de oudste 

gemeenschappen ter wereld: de Maya, de Inuit en de Hadza.

Doucleff leerde al snel dat deze ouders niet dezelfde problemen 

met hun kinderen hebben als wij. Opvallend was hoe verschillend 

de band is tussen ouders en kind: gebaseerd op samenwerking in 

plaats van controle en op vertrouwen in plaats van angst. 

In Jagen, verzamelen, opvoeden deelt Doucleff haar bevindingen 

en laat ze andere wetenschappers aan het woord. 

u Unieke invalshoek: wat kunnen we leren van hoe inheemse 

ouders opvoeden? Hoe kan het dat zij niet tegen dezelfde 

problemen aan lopen als westerse ouders?

u Leer hoe je ervoor zorgt dat je kinderen zonder dat je het  

hoeft te vragen klusjes doen in huis, hoe je corrigeert zonder 

te schreeuwen en zonder time-outs, en hoe je je kinderen 

geduld, empathie en samenwerking bijbrengt

MARKETING

u Contentmarketingcampagne

u Crosspromotie

u Advertenties

u Socialmediacampagne

u Bannercampagne gericht op glossysites en mamablogs

OPVOEDEN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING ANTROPOLOGIE OUDERSCHAP
12
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Drag verovert Nederlandse harten

Sander den Baas (1984) is beter bekend 

als Lady Galore, een van de meest gewaar-

deerde dragqueens van Nederland. Twaalf 

jaar geleden begon hij aan zijn eerste 

optreden en na het winnen van prijzen 

zoals het Roze Lieverdje, een eigen 

podium op Milkshake Festival en een 

bekroonde documentaire is hij niet meer 

weg te denken uit de Europese dragscene. 

Sander woont in Amsterdam. 

Verschijnt: 11 mei 2021

Auteur: Sander den Baas 

Titel: Glitter maakt alles beter  

Uitvoering: paperback, 17 x 23 cm, full colour

Omvang: ca. 220 pag.

nur: 770, Psychologie algemeen 

 Prijs: € 20,99

isbn: 978 94 005 1257 3

 cap e-book: € 11,99

isbn e-book: 978 90 449 7937 4

 cap luisterboek: € 15,99

isbn luisterboek: 978 90 461 7374 9

Verrassende levenslessen van Lady Galore

Drag verovert Nederlandse harten, maar wat speelt er zich 

eigenlijk af in deze wereld? Om een succesvolle dragqueen te 

zijn moet je sterk in je schoenen staan. Sander den Baas, 

beter bekend als Lady Galore, kreeg keer op keer met 

tegenslagen te maken. Toch koos hij steeds opnieuw voor zijn 

eigen dromen. Op een humoristische manier vertelt Sander 

zijn verhaal en neemt hij je mee in de wereld van drag.

Sander leert je hoe je boven jezelf kunt uitstijgen, zelfs als 

je wordt gezien als de underdog. Waar het op neerkomt? 

Ontdek je identiteit, ontwikkel je zelfvertrouwen, kies je 

eigen familie en ga ervoor. Alleen zo kun je gelukkig worden. 

Een bron van inspiratie voor het leren accepteren van jezelf.

u Auteur staat centraal in prijswinnende documentaire 

Galore

u Auteur is bekend van het bnn-programma De diva in mij

u Auteur heeft een eigen podium op Milkshake Festival

u Co-auteur Suzanne Mensen is eindredacteur bij Winq 

magazine, Nederlands grootste queer-lifestylemagazine 

MARKETING

u Feestelijke boekpresentatie

u Advertenties

u Uitgebreide pr-campagne

u Tv- en radio-optredens

u A2-posters, backcards en boekenleggers

DRAGQUEEN ZELFVERTROUWEN IDENTITEIT PERSOONLIJKE GROEI INSPIRATIE
14 © Jelle Pieter de Boer
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Verschijnt: 20 april 2021

Auteur: Elli H. Radinger 

Titel: Het geschenk van de wildernis

Oorspronkelijke titel: Das Geschenk der Wildnis 

Uitvoering: gebonden met stofomslag, geïllustreerd,  

14 x 21,5 cm

Omvang: ca. 272 pag.

nur: 410, Natuur populair algemeen 

 Prijs: € 20,99

isbn: 978 94 005 1385 3

 cap e-book: € 11,99

isbn e-book: 978 90 449 3285 0

Inspirerend boek over hoe de natuur ons 
geeft wat we nodig hebben

De wildernis is diep in ons verankerd. Ze daagt ons uit, 

maakt ons sterker, kalmeert ons, opent ons hart en brengt 

dagelijks een nieuw geschenk. In dit boek vertelt 

natuuronderzoeker en wolvenexpert Elli H. Radinger 

meeslepende en betoverende verhalen over de schatten 

die de wildernis voor ons in petto heeft: avontuur, vrede, 

ontzag, stilte, duisternis, saamhorigheid, veerkracht, 

vertrouwen – maar ook nederigheid en angst.

Ze neemt ons mee op een inspirerende reis door de natuur 

en in onszelf, en laat zien hoe de magie van de wildernis 

zowel ons leven als onze geest kan veranderen.

u Van de titels van Elli H. Radinger zijn in Nederland 

bijna 40.000 exemplaren verkocht

u Elli H. Radinger is dé Duitse wolvenexpert en schrijft 

als auteur en journalist veel over wolven, honden en de 

natuur in het algemeen

u Een inspirerend en persoonlijk boek over de kracht van  

de natuur

MARKETING

u Fotowedstrijd: maak een natuurfoto waar jij kracht  

uit haalt

u A1- en A2-posters

u Advertenties in o.a. Happinez en nrc Handelsblad

u Grote online contentcampagne

u seo-, sea-, en socialmediacampagne

NATUUR WOLVEN PSYCHOLOGIE

Elli H. Radinger (1951) gaf haar carrière als 

advocaat op om zich volledig te wijden 

aan haar ware passies: schrijven en 

wolven. Haar boeken De wijsheid van 

wolven en Oude wijze honden zijn 

bestsellers en in tal van talen vertaald.  

Dit nieuwe boek is gebaseerd op haar 

jarenlange ervaringen en observaties in 

wildernisgebieden als onafhankelijk 

natuuronderzoeker.

De kracht van de natuur

Meer dan 20.000 
exemplaren verkocht 
isbn: 978 94 005 0969 6

Meer dan 15.000 
exemplaren verkocht 
isbn: 978 94 005 1144 6

‘Door haar bijzonder verhalen over trouw, toewijding en verlies een 
warm en inspirerend boek.’ – Margriet over Oude, wijze honden
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PSYCHOLOGIE STEUN GEDRAGSVERANDERING ZELFSTURING
19

Sanne van Arnhem heeft als motto ‘als jij 

verandert, verandert alles’. Dit is ook de 

rode draad in haar werk als trainer en 

begeleider in diverse gespreksstijlen en 

zelfsturing. Ze heeft een achtergrond in 

psychologie en communicatie. Sannes 

persoonlijke collectie tenenkrommende 

voorbeelden van goedbedoelde en tevens 

mislukte hulp vormde de basis voor Red  

mij niet.

Van redder naar supporter

Hoe geef je effectief steun aan iemand die  
het zwaar heeft?

Hoe steun je iemand die het moeilijk heeft? De meeste mensen 

doen hun best, helpen uit liefde en zitten vol goede bedoelingen, 

maar vaak is het resultaat teleurstellend. Ze zijn redder in plaats 

van supporter.

Het inzicht dat je een naaste die het moeilijk heeft meestal  

niet kunt redden, is van belang om iemand daadwerkelijk tot 

steun te kunnen zijn. In deze tijd van lange wachtlijsten voor 

gezondheidszorg wordt de rol van de omgeving steeds 

belangrijker en is een gids voor het effectief steunen van een 

naaste onmisbaar. Red mij niet is een toegankelijk en praktisch 

boek waarin theorie over gedragsverandering en zelfsturing 

wordt afgewisseld met ervaringen uit de praktijk.

u Het aantal depressies en burn-outs blijft stijgen

u Lange wachttijden in de ggz, waardoor de druk op de 

omgeving toeneemt

u De sociale omgeving van de cliënt heeft grote invloed op  

het resultaat van therapie

u Praktisch handboek dat met lucht en humor is geschreven

MARKETING

u Uitgebreide pr-campagne

u Auteur is beschikbaar voor interviews

u Advertorial in de nieuwsbrief van Psychologie Magazine

Verschijnt: 27 mei 20121

Auteur: Sanne van Arnhem 

Titel: Red mij niet

Uitvoering: paperback, 14 x 21,5 cm

Omvang: ca. 224 pag.

nur: 770, Psychologie algemeen 

 Prijs: € 20,99

isbn: 978 94 005 1389 1 

 cap e-book: € 12,99

isbn e-book: 978 90 449 3288 1

 cap luisterboek: € 15,99

isbn luisterboek: 978 90 461 7522 4

In het dagelijks leven, en vooral als een naaste Donkere Dagen beleeft, zou het zomaar 

kunnen dat je de neiging hebt de ander te redden. Zonder cape, zonder ietwat strakke rode 

slip over een blauwe legging, maar met vergelijkbaar gedrag. Dat wil zeggen: je krijgt 

informatie over de situatie van de Ander, je trekt een conclusie en handelt meteen.
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Verschijnt: 16 maart 2021

Auteur: Ryan Holiday & Stephen Hanselman 

Titel: Stoïcijns leven

Oorspronkelijke titel: The Lives of the Stoics 

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

Omvang: ca. 320 pag.

nur: 770, Psychologie algemeen

 Prijs: € 20,-

isbn: 978 94 005 1372 3

 cap e-book: € 11,99

isbn e-book: 978 90 449 3271 3

Wat de stoïcijnen ons kunnen leren  
over geluk, succes, veerkracht en 
innerlijke waarden

Holiday en Hanselman presenteren de fascinerende 

levens van de mannen en vrouwen die ernaar streefden 

te leven volgens de tijdloze stoïcijnse waarden. Aan de 

hand van hun worstelingen en successen worden de 

klassieke, krachtige lessen afgestoft. De biografieën, 

van Epictetus tot Marcus Aurelius, zijn niet alleen 

bedoeld als geschiedenislessen, maar vooral om lezers 

te helpen filosofie in hun eigen leven toe te passen.  

Het boek is een schatkist aan waardevolle inzichten  

en verhalen, dat keer op keer kan worden gelezen door 

iedereen die op zoek is naar inspiratie uit het verleden.

u Stoïcisme wordt steeds populairder en krijgt steeds 

meer aandacht in de media

u Ryan Holiday is een superster onder young 

professionals: hij sprak op het Brainwash Festival 

voor een overvolle Zuiderkerk en was een van de 

populairste sprekers op The Next Web Conference 

in Amsterdam (10.000 bezoekers)

MARKETING

u Uitgebreide pr-campagne

u Auteur is beschikbaar voor interviews

u Facebook- en Instagram-campagne

GELUK SUCCES VEERKRACHT FILOSOFIE STOÏCISME

Filosofie voor een goed leven

Ryan Holiday is een van de prominentste denkers en schrijvers over 

hoe je klassieke filosofie kunt toepassen in het dagelijkse leven. Zijn 

boeken zijn in meer dan 30 talen vertaald en wereldwijd zijn er meer 

dan 2 miljoen exemplaren van verkocht. Hij is een populaire spreker, 

strateeg en auteur. 

Stephen Hanselman is afgestudeerd aan de Harvard Divinity School 

en heeft meer dan drie decennia in het boekenvak gewerkt als 

boekverkoper, uitgever en literair agent. 
Prijs: € 20,- 

isbn: 978 94 005 0891 0

Prijs: € 20,- 

isbn: 978 94 005 1015 9

Prijs: € 20,- 

isbn: 978 94 005 1274 0

‘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.’ – de Volkskrant

‘Holiday en Hanselman leggen in 

dit geweldige werk de implicaties 

uit van de stoïcijnse toewijding aan 

waarheid, wijsheid, veerkracht en 

karakter. Deze verhelderende 

verzameling biografieën laat aan 

de hand van stoïcijnse wijsheid de 

waarde van deze traditie zien voor 

iedere lezer die geïnteresseerd is 

in antieke filosofie.’ – Publishers 
Weekly (starred review)
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De term leiderschap herdefiniëren

Verschijnt: 11 mei 2021

Auteur: Caroline Glasbergen 

Titel: New Female Leader 

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

Omvang: ca. 224 pag.

nur: 770, Psychologie algemeen 

 Prijs: € 20,99

isbn: 978 94 005 1293 1

 cap e-book: € 11,99

isbn e-book: 978 90 449 7982 4

Het handboek voor authentiek leiderschap  
voor een nieuwe wereld

We leven nog steeds in een maatschappij waarin het mannelijke 

uitgangspunt de norm is, en waarin het stereotiepe beeld van 

een leider een charismatische, zelfverzekerde, witte, 

hoogopgeleide man is, die vanaf de top van de organisatie zijn 

team aanstuurt. Ook vrouwen die leiding geven lijken zich –  

vaak onbewust – te conformeren aan dit stereotiepe beeld.  

Hoe kun je als vrouw vanuit je eigen waarden leiden in deze  

nog altijd masculiene omgeving?

In New Female Leader geeft Caroline Glasbergen concrete 

handvatten voor hoe je als vrouw kunt leiden én bij je eigen 

waarden blijft. Ze laat inspirerende vrouwelijke rolmodellen aan 

het woord, geeft tips om het op jouw manier te doen en haalt 

relevante onderzoeken aan, zodat je tot je eigen authentieke 

definitie van leiderschap kunt komen.

u Caroline Glasbergen is een succesvolle zakenvrouw en  

heeft een groot netwerk

u Haar podcastserie New Female Leaders is zeer succesvol,  

met gasten als Marlies Dekkers, Nina Pierson en Emilie Sobels

u Belangrijk onderwerp in het huidige klimaat

u Gratis zelftesten en bonusmateriaal

MARKETING

u Business Influencers campagne

u Crosspromotie

u Bannercampagne gericht op vrouwen- en managementsites

u Auteur beschikbaar voor promotie

LEIDERSCHAP AUTHENTICITEIT WAARDEN IMPACT MANAGEMENT

‘In de toekomst hebben we het niet meer over vrouwelijke leiders. 

Er zijn gewoon leiders.’ – Sheryl Sandberg

Caroline Glasbergen (1983) is mission-based ondernemer en founder 

van het platform New Female Leaders, dat gericht is op authentiek 

leiderschap voor vrouwen. Wekelijks lanceert ze een podcast waarin 

ze in gesprek gaat met succesvolle vrouwen en experts over 

leiderschap vanuit je eigen waarden. 

© Cloveur Photography
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Verschijnt: 18 mei 2021

Auteur: Villa Pinedo 

Titel: Je hoeft het niet alleen te doen

Uitvoering: paperback, geïllustreerd, 18 x 22 cm

Omvang: ca. 140 pag.

nur: 243, Gezondheid 

 Prijs: € 17,99

isbn: 978 94 005 1390 7

 cap e-book: € 9,49

isbn e-book: 978 90 449 3289 8

Dit boek is jouw buddy na een scheiding

Een boek voor kinderen met gescheiden  
ouders gebaseerd op de succesvolle Villa 
Pinedo-methode

Je hoeft het niet alleen te doen is een buddy in een boek.  

Een boek dat een arm om kinderen heen slaat als ze het even 

moeilijk hebben en dat precies weet wat ze voelen. 

Tegelijkertijd is het een grote broer of zus van wie ze kunnen 

leren en die liefdevol een spiegel voorhoudt om te kunnen 

groeien. Het is een eerlijk en kwetsbaar, maar ook luchtig 

boek, geschreven door kinderen die het zelf ook meemaakten. 

Een boek vol verhalen, ervaringen en creatieve opdrachten 

waar kinderen uit kunnen halen wat voor hen waardevol is.

 

u 86.000 kinderen per jaar horen dat hun ouders uit  

elkaar gaan

u Winnaar Appeltje van Oranje 2020 van het Oranjefonds 

uitgereikt door Koningin Maxima

u Villa Pinedo is de autoriteit op het gebied van kinderen 

met gescheiden ouders

u Van Aan alle gescheiden ouders zijn meer dan 10.000 

exemplaren verkocht

u Met luchtige, leuke opdrachtjes en ruimte om zelf in het 

boek te schrijven en te tekenen 

MARKETING

u Uitgebreide pr-campagne

u Contentmarketingcampagne

SCHEIDING PSYCHOLOGIE JONGEREN

Stichting Villa Pinedo, opgericht door kindertherapeut Marsha 

Pinedo, met als doel dat kinderen met gescheiden ouders even 

gelukkig, veerkrachtig, stressbestendig en kansrijk kunnen zijn  

als alle andere kinderen. Villa Pinedo doet dit door een online  

plek te bieden waar ze zich thuis kunnen voelen en met andere 

kinderen met gescheiden ouders over van alles kunnen praten:  

van gevoelens tot praktische zaken.

Meer dan 10.000 

exemplaren verkocht 

isbn: 978 94 005 1025 8

‘Ik wil jullie zeggen, ook als kind van gescheiden ouders: 

het is niet jouw taak. Het is niet jouw taak om tussen je ouders 

in te staan en alles beter te maken. Jij bent het kind.’ 

— Mark Tuitert, olympisch schaatser

‘Ik heb mijn rugzak gevuld met alle lieve woorden en tips en ga  

nu op eigen benen weer verder.’ — Meisje (13) over Villa Pinedo

‘Villa Pinedo is een onmisbare steun in een moeilijke tijd 

voor een kind.’ 

— Koningin Máxima 

over Villa Pinedo tijdens 

het uitreiken van het

Appeltje van Oranje 

‘Ik denk dat veel kinderen 

van gescheiden ouders het 

gevoel hebben dat ze er 

alleen voor staan en dat ze 

erkenning missen die wij  

ze kunnen geven. Ik dacht 

vroeger altijd dat er niemand 

was die hetzelfde doormaakte als ik en dat ik er 

alleen voor stond. Dus hoe fijn is het om te horen dat anderen 

dat wel hebben!’ — Buddy Anouk (21) over Villa Pinedo
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Verschijnt: 28 april 2021

Auteur: Ginny Ramkisoen 

Titel: De dood 

Uitvoering: gebonden omplakte band, geïllustreerd,  

12,5 x 17,5 cm

Omvang: ca. 172 pag.

nur: 770, Psychologie algemeen

 Prijs: € 18,99

isbn: 978 94 005 1273 3

 cap e-book: € 7,49

isbn e-book: 978 90 449 7952 7

 cap luisterboek: € 13,99

isbn luisterboek: 978 90 461 7520 0

ROUW DOOD ROUWVERWERKING

Ginny Ramkisoen (1985) is ondernemer, schrijver en consultant 

in de creatieve industrie. In 2018 publiceerde ze haar eerste 

boek Ginny werkt – De jobguide voor jouw droombaan, dat lezers 

in drie stappen helpt een droombaan te vinden.

© Kelly Nederlof

Prijs: € 19,99 

isbn: 978 94 005 1016 6
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Een boek vol begrip en troost

Een vlot boek dat op humoristische en 
laagdrempelige wijze troost en begrip biedt  
in tijden van eenzaamheid en verwarring

In 2005 verloor Ginny haar vader plotseling aan een 

hartinfarct. Haar moeder stierf negen jaar later aan de 

gevolgen van uitgezaaide borstkanker. Vroeger werd Ginny 

gerustgesteld door het idee dat haar ouders pas dood zouden 

gaan als ze oud waren. Toen ze op jonge leeftijd stierven, 

werd haar grootste angst werkelijkheid. Hoewel ze dacht niet 

meer te kunnen ademen zonder haar ouders, ontdekte ze dat 

ze toch nog kon lachen. Maar bovenal leerde ze dat je mag 

genieten van het leven dat je hebt, óók als je een zwaar 

verlies met je meedraagt. In De dood − Een troostboekje voor 

mensen zoals jij en ik schrijft Ginny wat ze zelf had willen 

lezen toen ze haar dierbaren verloor en biedt ze steun om 

met verlies en rouw om te gaan.

 

u Ginny komt regelmatig in de media en heeft een grote 

following onder ondernemers, hoofdredacteuren, 

journalisten en bn’ers

u Ze is de oprichter van Vacature via Ginny, de populairste 

banensite voor creatieven, en werd in 2019 genomineerd 

voor viva400 ‘Zakenwonder’

MARKETING

u Uitgebreide pr-campagne

u Auteur heeft groot influencer- en medianetwerk

u Facebook- en Instagram-campagne

u Auteur is beschikbaar voor interviews
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Verschijnt: 16 februari 2021

Auteurs: Bill Carr & Colin Bryar 

Titel: Working Backwards

Oorspronkelijke titel: Working Backwards

Uitvoering: paperback, 14 x 21,5 cm

Omvang: ca. 304 pag.

nur: 801, Management algemeen

 Prijs: € 21,99

isbn: 978 94 005 1203 0

 cap e-book: € 11,99

isbn e-book: 978 90 449 7869 8

 cap luisterboek: € 15,99

isbn luisterboek: 978 90 461 7482 1

Het geheim achter het succes van Amazon

Twee top executives spelen open kaart over 
’s werelds bijzonderste bedrijf 

Altijd al benieuwd geweest hoe Amazon heeft kunnen 

uitgroeien tot een van de bijzonderste bedrijven van deze 

tijd? Working Backwards is zowel een praktische gids als het 

verhaal achter Amazon, waarin Bryar en Carr beschrijven 

wat het betekent om ‘Amazonian’ te zijn en hoe het hun 

persoonlijke en professionele levens beïnvloed heeft. Het 

succes van Amazon is niet bereikt door de genialiteit van 

één individu, maar is ontstaan door de vastberadenheid 

waarmee een reeks van helder geformuleerde principes is 

uitgevoerd. Deze principes worden in Working Backwards 

voor het eerst gedeeld.

u Amazon blijft groeien en vestigde zich recent in 

Nederland

u Enige Amazon-boek geschreven door medewerkers zelf

u Auteurs werkten beiden jarenlang als de rechterhand 

van Jeff Bezos

MARKETING

u Grote seo- en sea-campagne

u Samenwerking met diverse online platformen, 

waaronder Amazon

u Videocontent rondom de twee belangrijke medewerkers
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BESLUITVORMING BUSINESS SOCIALE INTERACTIE
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Colin Bryar (boven) was als Technical Advisor bij 

Amazon jarenlang de rechterhand van Jeff Bezos.  

Bill Carr (onder) gaf meer dan vijftien jaar leiding 

aan Amazon Music, Prime Music, Amazon Video, 

Prime Video en Amazon Studios. Colin werkt nu 

als adviseur en Bill is de coo van OfferUp, een 

digitale marktplaats voor lokale (ver)kopers in de 

Verenigde Staten.

‘Colin en Bill hebben belangrijke leiderschapsposities bekleed 
tijdens kritische momenten in de geschiedenis van Amazon en 
vertalen deze ervaringen naar interessante verhalen en lessen 
voor lezers. Ik ga dit boek zeker zelf als referentie gebruiken!’ 
– Jeff Wilke, ceo Worldwide Consumer, Amazon
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Wat deze crisis ons kan leren

Omarm een langzamer leven en ontdek in 
deze tijden wat belangrijk is 

De wereldwijde pandemie van de afgelopen tijd heeft ons 

leven ontwricht, op alle mogelijke manieren. 

Samen staan we sterker is een praktisch en inspirerend 

kompas om je door deze turbulente tijden heen te loodsen, 

zodat je niet meer weerstand biedt maar weerbaar wordt. 

Het helpt je kalm te blijven, je leven te versimpelen en een 

goede basis te leggen voor herstel. 

Al jarenlang zijn er signalen dat we het als mensheid rustiger 

aan moeten doen, en dit zou weleens onze kans kunnen zijn. 

Met inzichten van over de hele wereld en opdrachten om 

even bij stil te staan, biedt dit boek troost en herinnert het 

ons aan alles waar we dankbaar voor moeten zijn.

u Van Wabi sabi zijn meer dan 7.000 exemplaren verkocht

u Een klein boekje dat perfect in de huidige tijd past

u Ideaal als cadeauboek, vol met praktische tips

MARKETING

u pos-materiaal op aanvraag

u Advertenties in diverse magazines

u Online aandacht op getargete doelgroep

u Contentcampagne

 2  M A A RT  2 0 2 1

Prijs: € 18,99 

isbn: 978 94 005 1045 6

Beth Kempton komt uit Engeland, 

heeft japanologie gestudeerd en 

heeft jaren gewerkt en gewoond in 

Japan; ze noemt het ook wel haar 

tweede thuis. Al haar kennis van het 

land, qua taal en cultuur, heeft ze in 

het boek Wabi sabi gestopt. In 2021 

verschijnt haar nieuwste boek Kokoro. 

Verschijnt: 2 maart 2021

Auteur: Beth Kempton 

Titel: Samen staan we sterker

Oorspronkelijke Titel: We Are in This Together 

Uitvoering: gebonden omplakte band, 12,5 x 17,5 cm 

Omvang: ca. 128 pag.

nur: 770, Psychologie algemeen 

 Prijs: € 9,99

isbn: 978 94 005 1339 6

 cap e-book: € 4,99

isbn e-book: 978 90 449 3234 8

 cap luisterboek: € 7,49

isbn luisterboek: 978 90 461 7450 0

WEERBAARHEID POSITIVITEIT CONNECTIE STILSTAAN RUST VINDEN

‘Geïnspireerd op een eeuwenoude Japanse filosofie 
en verrassend goed toepasbaar in je eigen leven. 
Aanrader!’ – Viva over Wabi Sabi
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Loesje over jezelf zijn

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

Omvang: ca. 192 pag.

Verschijnt: 13 april 2021

Auteur: Loesje

Titel: Wees jezelf, er zijn al zoveel anderen

nur: 310, Pockets algemeen

Prijs: € 7,50

isbn: 978 94 005 1381 5 

Wees jezelf, er zijn al zoveel anderen gaat over het 

recht om jezelf te zijn en daar voor te staan. Zijn wie 

je bent; daar heb je zelfvertrouwen en vertrouwen in 

de ander voor nodig en soms een hoop lef. Of het nu 

gaat om feminisme, de Black Lives Matter-beweging, 

punkers of mensen in transitie. 

Loesje onderzoekt in dit boek wat je nodig hebt om 

jezelf te zijn en spreekt zich uit op haar welbekende 

manier: met heel veel posters. 

u Loesje is al meer dan 35 jaar een begrip

u Actueel onderwerp bekeken door de ogen van  

het leukste meisje van Nederland

Recente successen
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