
A.W. Bruna Uitgevers

A.W. Bruna
non-fictie
zomer 2021



Onze digitale aanbieding vindt u op awbruna.nl/aanbiedingsbrochures

Inhoud

Juni

Emily Nagoski – Kom als jezelf (herziene editie)  24

Juli

Bo Beljaars – Bo’s Life Advice  6

Josh Kaufman – De persoonlijke mba  8

Judson Brewer – Vrij van angst  22

Augustus

Jordy Kool – Groeien als Kool  16

Wendy Syfret – De opgewekte nihilist  18

Kim Scott – Eerlijk werk  20

September

Adam Grant – Weten wat je niet weet  1

Chanel Lodik  – Het anti-racisme handboek  4

Nadja van Osch – Love revolution  14

Oktober

Najwa Zebian – Welkom thuis  10

Matt Winning – Het begin hier warm te worden  12
‘Dit is het juiste boek voor dit moment. Ja, leren vereist focus. Maar afleren en opnieuw 

leren vereisen veel meer — dan moet je moed boven comfort verkiezen. In Weten wat je 
niet weet verweeft Adam Grant onderzoek en verhalen om ons te helpen de intellectuele 

en emotionele spieren te ontwikkelen die we nodig hebben om nieuwsgierig genoeg te 

blijven naar de wereld, om deze daadwerkelijk te veranderen. Ik heb me nog nooit zo  

hoopvol gevoeld over wat ik niet weet.’ — Brené Brown
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Een weloverwogen boek
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Verschijnt: 7 september 2021

Auteurs: Adam Grant 

Titel: Weten wat je niet weet

Oorspronkelijke titel: Think Again 

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

Omvang: ca. 384 pag.

nur: 770, Psychologie algemeen 

 Prijs: € 22,99

isbn: 978 94 005 1411 9

 cap e-book: € 13,99

isbn e-book: 978 90 449 3318 5

Internationale bestsellerauteur Adam Grant 
over de waarde van heroverwegen en de 
kracht van twijfel

Intelligentie wordt meestal gezien als het vermogen om  

te denken en te leren, maar in een snel veranderende 

wereld zijn er nog andere cognitieve vaardigheden die  

er misschien meer toe doen: het vermogen om te 

heroverwegen en af te leren. Te veel mensen verkiezen  

het comfort van een overtuiging boven het ongemak van 

twijfel. Adam Grant is een expert in het veranderen van 

de manier waarop we denken. Met gedurfde ideeën en 

gedegen onderzoek laat hij zien hoe we de vreugde van 

ongelijk hebben kunnen omarmen, geladen gesprekken 

kunnen nuanceren en scholen, werkplekken en gemeen- 

schappen van levenslange leerlingen kunnen bouwen.  

Als kennis macht is, is weten wat we niet weten wijsheid.

u Adam Grant is een van de boeiendste, prikkelendste 

en invloedrijkste denkers van zijn generatie

u #1 New York Times-bestsellerauteur

MARKETING

u  Samenwerking met Psychologie Magazine

u Socialmediacampagne inclusief LinkedIn

u Contentmarketingcampagne

u A2-posters

INTELLIGENTIE  DENKEN TWIJFEL

Adam Grant is organisatiepsycholoog aan de Wharton-businessschool, 

waar hij al zeven jaar op rij de hoogst gewaardeerde professor is. Hij 

is een van de populairste sprekers van ted, zijn boeken zijn miljoenen 

keren verkocht en zijn podcast WorkLife with Adam Grant staat 

bovenaan de toplijsten. Zijn baanbrekende onderzoek heeft mensen 

geïnspireerd om fundamentele aannames over motivatie, 

vrijgevigheid en creativiteit te heroverwegen. Voor The New York 

Times schrijft hij regelmatig over werk en psychologie. Grant 

promoveerde aan de University of Michigan en behaalde zijn  

bachelor aan Harvard.

‘Adam Grant gelooft dat ruimdenkendheid een vaardigheid 

is die je kunt leren. En niemand kan deze enorm waardevolle 

vaardigheid beter onderwijzen dan hij. De verhelderende 

inzichten in dit briljante boek zorgen ervoor dat je je 

mening en je belangrijkste beslissingen heroverweegt.’ 

— Daniel Kahneman, winnaar van de Nobelprijs voor  
de Economie en auteur van Ons feilbare denken

Prijs: € 20,99 

isbn: 978 94 005 0888 0

‘Weten wat je niet weet is een must-read voor iedereen die thuis, op het werk of  

op school een cultuur van leren en ontdekken wil creëren. Met warmte en humor 

distilleert Adam Grant complex onderzoek tot een overtuigend pleidooi voor het 

voortdurend in twijfel trekken van oude aannames en het omarmen van nieuwe 

ideeën en perspectieven. In een wereld die steeds meer verdeeld lijkt, zijn de 

lessen in dit boek belangrijker dan ooit.’ 

— Bill & Melinda Gates

2 © Pasi Salminen
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Het belangrijkste boek van 2021

Chanel Lodik (1987) is een expert op het gebied van antiracisme. 

Ze richtte het bedrijf Meer kleur in de media op, geeft trainingen 

over diversiteit in verschillende sectoren en is een veelgevraagd 

spreker met haar Antiracisme Masterclass. Via @marketingvrouw 

deelt ze op Instagram dagelijks haar kennis met haar volgers.

Verschijnt: 14 september 2021

Auteur: Chanel Lodik  

Titel: Het anti-racisme handboek

Uitvoering: gebonden omplakte band, 13 x 19 cm

Omvang: ca. 220 pag.

nur: 130, Mens en maatschappij algemeen 

 Prijs: € 21,99

isbn: 978 94 005 1392 1

 cap e-book: € 11,99

isbn e-book: 978 90 449 3291 1

 cap luisterboek: € 15,99

isbn luisterboek: 978 90 461 7553 8 

Racisme is diepgeworteld in iedereen, maar échte 
verandering is mogelijk

Sinds de Black Lives Matter-beweging houden we ons massaal bezig 

met racisme. Wat is racisme? Is een grapje nog oké? En zijn alleen 

witte mensen racistisch of kunnen mensen van kleur dit ook zijn?

Het is ontzettend lastig om racisme met wortel en al uit te roeien. 

Maar hoe meer mensen eraan meewerken, hoe dichter we bij een 

inclusieve samenleving komen. 

Iedereen maakt fouten. De vraag is: wat leer je ervan? In haar boek 

helpt Chanel je met het aanpakken van racisme, ook het onbewuste 

racisme in jezelf. Dankzij duidelijke voorbeelden en praktische tips 

weet je precies hoe je respectvol met je medemensen omgaat, van 

welke kleur zij ook zijn.

 

u Auteur werkt samen met grote merken, zoals Elle, sla, 

Cosmopolitan, nrc en meer

u 17.000+ enthousiaste volgers op Instagram

u Een van de weinige boeken van Nederlandse bodem over racisme 

u Haar online Antiracisme Masterclass werd 5000+ keer gevolgd

MARKETING

u Uitgebreide pr-campagne

u Socialmediacampagne

u Contentcampagne met bijdrages van de auteur

u Feestelijke boeklancering

u Winactie met kaartjes voor de Antiracisme Masterclass

DIVERSITEIT ACTIVISME INCLUSIVITEIT

1 4  S E P T E M B E R  2 0 2 1

4

‘Chanel Lodik is een doorgewinterde 
expert op het gebied van diversiteit.’ – Elle

‘Dankzij Chanel heb ik concrete stappen die ik kan 
zetten om aan de diversiteit binnen ons bedrijf te
 werken en daar ben ik haar heel erg dankbaar voor.’ 
– Nina Pierson, oprichtster sla
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Life advice van YouTuber Bokado

YouTube-ster Bokado geeft eerlijk en  
open advies aan jonge meiden

Meiden in de puberteit zitten vaak met veel vragen.  

Hun lichaam verandert, hun persoonlijkheid ontwikkelt 

zich. Ze worden volwassen.

Ze krijgen te maken met een nieuwe school, nieuwe 

vriendschappen, nieuwe interesses en verliefdheid. Dit kan 

soms vragen oproepen die ze niet snel aan iemand durven 

te stellen. Daarom gaat Bo deze allemaal open en eerlijk 

beantwoorden! Échte vragen van meiden met dezelfde 

uitdagingen, problemen en interesses. Samen met een 

heleboel handige tips, feitjes en adviezen van  

Bo die je móét weten voordat je volwassen wordt!

 

u Bokado heeft meer dan 300.000 abonnees op YouTube 

en 1,1 miljoen volgers op TikTok

u Bo’s Life Advice is een van de populairste series op 

haar YouTube-kanaal

MARKETING

u Feestelijk lanceringsfeest met haar volgers

u Volop aandacht in kranten en tijdschriften

u Online contentcampagne met bijdragen van de auteur

u Boekhandelsbezoeken

u Grote digitale campagne op socials en Google

Bo Beljaars begon op jonge leeftijd al met het maken van video’s  

op YouTube. Inmiddels is ze met meer dan 300.000 abonnees op 

YouTube, 300.000 volgers op Instagram en 1.100.000 volgers op 

TikTok uitgegroeid tot een echte socialmediaster. Dit heeft haar  

al verschillende mooie dingen opgeleverd, waaronder een rol in  

de films Incredibles 2 en De Flummels. Ook was ze te zien als coach 

in het Nickelodeon-programma De Viral Fabriek.

PUBERTEIT ADVIES YOUTUBE  TIKTOK 

Verschijnt: 13 juli 2021

Auteur: Bo Beljaars 

Titel: Bo’s Life Advice

Uitvoering: paperback, 18 x 23 mm

Omvang: ca. 224 pag.

nur: 240, Non-fictie kinderboeken (> 12 jaar) 

 Prijs: € 17,99

isbn: 978 94 005 1405 8

 cap e-book: € 11,99

isbn e-book: 78 90 449 3310 9

6
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Een mba voor de prijs van een boek

Josh Kaufman werkte, voordat hij fulltime als onderzoeker en 

auteur aan de slag ging, als brandmanager bij Procter & Gamble.  

Hij adviseert bedrijven in een breed scala aan industrieën. Zijn 

onderzoek richt zich op ondernemerschap, het verwerven van 

vaardigheden, productiviteit, creativiteit, toegepaste psychologie 

en praktische wijsheid. Zijn unieke, multidisciplinaire benadering 

heeft miljoenen lezers over de hele wereld geholpen essentiële 

concepten en vaardigheden op hun eigen voorwaarden te leren.

Verschijnt: 13 juli 2021

Auteur: Josh Kaufman 

Titel: De persoonlijke mba 

Oorspronkelijke titel: The Personal mba 

Uitvoering: paperback met flappen, 15 x 23 cm

Omvang: ca. 512 pag.

nur: 801, Management algemeen 

 Prijs: € 24,99

isbn: 978 94 005 1391 4

 cap e-book: € 13,99

isbn e-book: 978 90 449 3290 4

MBA BUSINESS ONDERNEMERSCHAP 
88

mba's zijn vaak een slechte investering, maar 
zakelijke vaardigheden zijn altijd nuttig,  
ongeacht hoe je ze verwerft

Veel mensen denken dat ze een businessopleiding moeten volgen 

om te leren hoe ze een succesvol bedrijf kunnen opbouwen of 

vooruit kunnen komen in hun carrière. Dat is niet waar. Het 

overgrote deel van de hedendaagse bedrijfskunde vereist weinig 

meer dan gezond verstand, eenvoudige wiskunde en kennis van 

enkele belangrijke ideeën en principes.

De persoonlijke mba geeft een duidelijk overzicht van de essentie 

van elk belangrijk zakelijk onderwerp: ondernemerschap, 

productontwikkeling, marketing, verkoop, onderhandelingen, 

boekhouding, financiën, productiviteit, communicatie, psychologie, 

leiderschap, systeemdesign, analyse en operationeel beheer...  

in één allesomvattend boek.

u Al meer dan 10 jaar een internationale bestseller met  

meer dan 900.000 verkochte exemplaren.

u Nu voor het eerst in het Nederlands

u Het onderzoek van Josh heeft potentiële mba-studenten 

miljoenen dollars aan onnodig collegegeld bespaard

MARKETING

u Campagne op LinkedIn

u Getargete displaycampagne

u Crosspromotie

u Contentmarketingcampagne

‘Een goudmijn vol bruikbare ideeën en heldere uitleg. 
Iedere ondernemer zou een exemplaar moeten hebben.’  
— James Clear, auteur van Elementaire gewoontes

‘Dit boek moet op de plank “Geen excuses”. Als je het hebt  
gelezen, zul je nooit meer accepteren dat mensen zeggen dat je 
niet slim genoeg bent, te weinig inzicht hebt of niet goed bent 
opgeleid om waardevol werk te doen. Josh neemt ons mee op  
een reis langs alle sleutelideeën uit de businesswereld.’ 
— Seth Godin, auteur van Purple Cow

‘Ik ken weinig mensen die getting things done conceptueel  
zo goed begrijpen als Josh Kaufman.’ 
— David Allen, auteur van Getting Things Done
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Het huis in jezelf

Najwa Zebian (1990) is een Libanees-

Canadese docent, auteur en spreker.  

Ze behaalde een PhD in Educational 

Leadership, schreef drie bestselling 

dichtbundels en richtte de Soul Academy 

op, waarmee ze anderen helpt om oude 

wonden te helen en hun authentieke  

zelf te durven zijn. 

Verschijnt: 5 oktober 2021

Auteur: Najwa Zebian 

Titel: Welkom thuis

Oorspronkelijke titel: Welcome Home

Uitvoering: paperback, 14x5 cm

Omvang: ca. 220 pag.

nur: 728, Spiritualiteit 

 Prijs: € 20,99

isbn: 978 94 005 1261 0

 cap e-book: € 11,99

isbn e-book: 978 90 449 7940 4

 cap luisterboek: € 15,99

isbn luisterboek: 978 90 461 7483 8

Gevierd dichter schrijft universele en  
spirituele gids

Alhoewel Najwa nooit dakloos is geweest, kent ze het gevoel van 

‘geen thuis hebben’ maar al te goed. Tijdens haar bewogen leven 

investeerde ze veel in relaties, maar als deze stukliepen, voelde ze 

zich opnieuw verloren. Totdat ze leerde hoe je oude wonden kunt 

helen door een spiritueel huis in jezelf te bouwen.

In de verschillende kamers leer je van jezelf te houden, laat je 

emoties toe, maak je kennis met je authentieke zelf en meer. 

Najwa staat bekend om haar gedichten waarmee ze lezers troost 

biedt. Welkom thuis gaat nog een stap verder: dit boek zorgt 

ervoor dat je geen troost van buitenaf meer nodig hebt. Je hebt 

altijd een veilige plek om naar terug te keren.

 

u Auteur schreef drie bestselling dichtbundels

u Populaire stem in groeiend genre: toegankelijke spiritualiteit

u Meer dan een miljoen volgers op Instagram

MARKETING

u Uitgebreide pr-campagne

u (Digitaal) pos-materiaal

u Advertentie in Happinez

u Socialmediacampagne

u Display advertising

SPIRITUALITEIT TRAUMA HELEN PERSOONLIJKE GROEI ZELFLIEFDE

‘Najwa is een inspiratiebron voor miljoenen mensen 
en een revolutionaire stem voor iedere vrouw.’ 
– Toronto Guardian

‘Een opkomende ster wier inspirerende woorden  
wereldwijd mensen samenbrengt.’ – Goalcast

10
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Een hoopvol en humoristisch manifest 

Wat is klimaatverandering, wie kunnen we  
er de schuld van geven, en what the f*ck 
kunnen we eraan doen?

Iedereen wil wel iets doen om de aarde te redden, maar 

niemand wil het er écht over hebben. Het klimaatprobleem  

is toch een beetje zoals je jaarlijkse belastingaangifte: 

gecompliceerd, angstaanjagend en, als we eerlijk zijn, best 

wel saai. Hoe lossen we dat op? 

Matt Winning zorgt ervoor dat je je voortaan met plezier 

bezighoudt met het meest problematische vraagstuk van 

onze tijd. Dankzij zijn grappige vergelijkingen, hilarische 

oplossingen en makkelijk te onthouden feitjes leer je wat  

bij én zul je gegarandeerd hardop lachen. Leren over het 

klimaatprobleem was nog nooit zo grappig als nu.

u Unieke combinatie van humor en kennis

u Auteur is een expert met een PhD in 

 klimaatveranderingsbeleid

u Comedyshows van de auteur zijn steevast uitverkocht

u Voor fans van de bestseller Wat als? van Randall Munroe 

MARKETING

u Auteur is beschikbaar voor interviews

u Socialmediacampagne met boektrailer

u Digitaal pos-materiaal

u A2-poster

Dr. Matt Winning is een Schotse komiek 

en milieueconoom. Hij treedt op met 

comedyshows over klimaatverandering, 

is gastheer van de podcast Operation 

Earth en hield een tedx Talk over het 

belang van humor bij het voeren van 

klimaatdiscussies. 

Verschijnt: 12 oktober 2021

Auteur: Matt Winning 

Titel: Het begint hier warm te worden

Oorspronkelijke titel: Hot Mess

Uitvoering: paperback, 14 x 21,5 cm

Omvang: ca. 220 pag. 

nur: 410, Natuur populair algemeen 

 Prijs: € 20,99

isbn: 978 94 005 1419 5

 cap e-book: € 11,99

isbn e-book: 978 90 449 3322 2

 cap luisterboek: € 15,99

isbn luisterboek:  978 90 461 7554 5

KLIMAATPROBLEEM OPWARMING HUMOR AARDE MILIEU 

© Jessica McDermott

‘Dr. Matt Winning geeft de grappigste lezing  
ooit waardoor je de planeet wilt gaan redden.’ 
– The Sunday Post (1/2)

‘Winning zal snel een van de grootste namen in de  
Britse comedywereld worden.’ – ShortCom

‘Een aantrekkelijke, ondeugende persoonlijkheid.’  
– The Guardian

‘De scherpe humor en intelligentie van Matt Winning  
zorgen ervoor dat hij les kan geven terwijl hij entertaint.’  
– The Sunday Post (2/2)

‘Alles wat een show moet zijn: hilarisch, persoonlijk,  
inventief, en iets wat je nog lang bijblijft.’ 
– Edinburgh Festival Magazine

‘Gepassioneerd, boeiend en  keer op keer grappig.’ 
– The Scotsman
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Kies vanuit liefde in plaats van angst

Nadja van Osch is mindfulnesscoach, selflove-expert en nlp 

practitioner. Haar missie is om vrouwen te helpen hun authentieke 

zelf te worden, zodat ze kunnen kiezen voor liefde in plaats van 

angst. Daarnaast helpt ze met haar businessprogramma’s 

vrouwelijke coaches om impact te maken. 

Verschijnt: 21 september 2021

Auteur: Nadja van Osch 

Titel: Love revolution

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

Omvang: ca. 224 pag.

nur: 770, Psychologie algemeen 

 Prijs: € 20,99

isbn: 978 94 005 1382 2

 cap e-book: € 11,99

isbn e-book: 978 90 449 3281 2

 cap luisterboek: € 15,99

isbn luisterboek: 978 90 461 7547 7

De weg terug naar verbinding, liefde  
en vrijheid

In Love revolution leert Nadja van Osch je om juist in  

tijden van angst en verdeeldheid terug te keren naar 

liefde, vertrouwen en rust. Ze laat zien hoeveel van onze 

gedachten, overtuigingen en keuzes gebaseerd zijn op 

angst, vaak zonder dat we ons hiervan bewust zijn. Veel  

van deze gedachten die voortkomen uit angst zijn een 

illusie, terwijl liefde onze essentie als mens is. 

Ze neemt je mee op de weg terug naar je authentieke  

zelf door heling, zelfliefde en manifestatie. Het is een  

boek dat inzicht geeft in de huidige situatie in de 

wereld, maar ook antwoord geeft op hoe wij als mens 

kunnen bijdragen aan de oplossing. 

u Nadja heeft 18,7k volgers op Instagram, en haar  

eigen podcast en online programma Let Love Rule

u Nadja deelt haar eigen bijzondere weg naar meer 

zelfliefde en de inzichten die ze opdeed

MARKETING

u Videocampagne

u Socialmediacampagne

u Contentmarketingcampagne

u Display- en bannercampagne

LIEFDE SPIRITUALITEIT MINDSET ZELFONTWIKKELING AUTHENTICITEIT
14

‘Om in een systeem dat draait 
op angst te kunnen kiezen 
voor liefde is een revolutie.’ 
– Nadja van Osch

© Laura van der Spek
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Het geheim van zijn succes

Jordy Kool, succesvol ondernemer en  
investeerder, over ondernemerschap,  
maatschappelijke verantwoordelijkheid en  
de kracht van persoonlijke ontwikkeling

Groeien als Kool is het verhaal van topmanager, investeerder, 

toezichthouder en businesscoach Jordy Kool. Op het eerste gezicht 

lijkt het misschien een typisch van-krantenjongen-tot-miljonair-

verhaal, maar het boek biedt betekenisvolle, eigentijdse inzichten 

over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemen, 

de dunne lijn tussen succes en falen, het noodzakelijk leren van 

fouten, de toegevoegde waarde van sporten, het tonen van 

kwetsbaarheid en het waarmaken van je dromen.

Jordy Kool groeide op in Nieuwegein als zoon van een huisschilder 

en een ns-conductrice. In de zakenwereld heeft hij een trackrecord 

met louter successen. De omzet bij het it-bedrijf Infotheek bracht 

hij binnen een paar jaar van 50 miljoen tot bijna één miljard dollar. 

u Inspirerende ondernemer met een uitstekend commercieel 

gevoel en een hart voor mensen

u Jordy Kool spreekt regelmatig voor grote groepen over 

ondernemerschap, maatschappelijke verantwoordelijkheid  

en de kracht van persoonlijke ontwikkeling

MARKETING

u Content- en displaycampagne

u Socialmediacampagne gericht op ondernemers

u (Digitaal) pos-materiaal beschikbaar op aanvraag

Jordy Kool is ondernemer en was de laatste jaren ceo van 

Infotheek. Tegenwoordig investeert hij in middelgrote en grote 

ondernemingen, adviseert hij bedrijven en treedt hij op als 

spreker. Met Stichting IT4Kids ondersteunt hij kinderen die vanuit 

hun thuissituatie minder mogelijkheden hebben om zich te 

ontwikkelen op sportief vlak.

Verschijnt: 24 augustus 2021

Auteur: Jordy Kool 

Titel: Groeien als Kool

Uitvoering: paperback, 14 x 21,5 cm

Omvang: ca. 256 pag.

nur: 801, Management algemeen 

 Prijs: € 22,99

isbn: 978 94 005 1367 9

 cap e-book: € 11,99

isbn e-book: 978 90 449 3268 3

 cap luisterboek: € 15,99

isbn luisterboek: 978 90 461 7555 2

ONDERNEMEN MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
16
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NIHILISME PERSOONLIJKE ONTWIKKELING ZINGEVING MILLENNIALS KWETSBAARHEID 
19

Wendy Syfret is journalist en werkte als 

hoofdredacteur bij vice Asia. Ze schrijft  

met name over actualiteit, cultuur, kunst, 

mode, gender en seksualiteit. Ze woont  

in Melbourne. De opgewekte nihilist is  

haar debuut.

Een vrolijke kijk op nihilisme

Hoe het besef dat je leven geen zin heeft  
je gelukkig kan maken

We zijn allemaal op zoek naar de zin van het leven. Maar wat 

heeft ons dat opgeleverd? We zijn uitgeput, ongelukkig en 

alleen maar bezig met ons eigen succes en geluk. Wendy 

Syfret voelde zich zoals zoveel millennials precies zo. Als  

ze op een avond een paniekaanval krijgt, realiseert ze zich 

ineens: wat maakt het allemaal uit? Op een dag ben ik dood 

en zal niemand zich me herinneren. Ze voelt zich bevrijd.

In De opgewekte nihilist betoogt Syfret dat een moderne, 

opgewekte vorm van nihilisme kan leiden tot een simpeler, 

bevredigender manier van leven, liefhebben en werken.  

Als ons leven geen zin heeft, kunnen we net zo goed blij  

en aardig tegen elkaar zijn. Dit inzicht richt je aandacht  

op het nu en op wat wél blijvende waarde heeft.

u Het nihilisme is een comeback aan het maken, maar  

dan in een vrolijk jasje

u Frisse kijk op de aloude vraag naar de zin van het leven

u Voor de liefhebbers van de boeken van Mark Manson  

en Sarah Knight

MARKETING

u Online aandacht op getargete doelgroep

u Social- en contentcampagne

u Samenwerking met relevante bloggers/influencers

u Crosspromotie

Verschijnt: 10 augustus 2021

Auteur: Wendy Syfret

Titel: De opgewekte nihilist

Oorspronkelijke titel: The Sunny Nihilist

Uitvoering: gebonden, 14 x 21,5 cm

Omvang: ca. 196 pag.

nur: 770, Psychologie algemeen 

 Prijs: € 20,99

isbn: 978 94 005 1314 3 

 cap e-book: € 11,99

isbn e-book: 978 90 449 3212 6

 cap luisterboek: € 15,99

isbn luisterboek: 978 90 461 7546 0
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Hoe kunnen we onrecht op de werkplek 
herkennen, aanpakken en elimineren –  
en onze carrières en organisaties tegelijkertijd 
transformeren?

Grote aantallen werknemers worden uitgesloten, onderschat  

en onderbenut, terwijl we andere juist betrekken, overschatten en 

promoveren. Hier maken we ons allemaal schuldig aan. Dit is niet 

alleen immoreel en onrechtvaardig, het is ook slecht voor het 

resultaat. Eerlijk werk biedt de oplossing.

Kim Scott schetst een praktisch raamwerk waarbinnen plaats is 

voor zowel het respecteren van ieders individualiteit als effectief 

samenwerken. Dit is de essentiële gids die leidinggevenden en 

hun werknemers nodig hebben om rechtvaardigere werkplekken 

te creëren en nieuwe normen voor samenwerking en respect vast 

te stellen.

u Zeer actueel: diversiteit en het bestrijden van ongelijkheid  

op de werkvloer staan hoog op de agenda van veel 

leidinggevenden in bedrijven en organisaties

u Radicaal openhartig was een internationale bestseller

MARKETING

u Uitgebreide contentcampagne met praktische tips uit  

het boek

u Socialmediacampagne

u Aandacht via businessgerelateerde platformen

u Promotie via LinkedIn

DIVERSITEIT LEIDERSCHAP ONGELIJKHEID SAMENWERKING

Samenwerken met respect

Kim Scott is medeoprichter en ceo van 

Candor, Inc. Eerder werkte ze voor Apple en 

Google. Ze adviseerde Dropbox, Qualtrics, 

Twitter en diverse andere techbedrijven. In 

het begin van haar carrière leidde ze een 

kinderkliniek in Kosovo en startte ze een 

diamantslijperij in Moskou. Ze woont met 

haar man en kinderen in Silicon Valley.

‘Veel boeken beschrijven hoe je een betere werkplek kunt creëren. Wat Eerlijk werk zo 

interessant en waardevol maakt, is dat Kim Scott specifieke situaties levendig beschrijft: 

ervaringen die ze zelf heeft meegemaakt of dingen die ze zag gebeuren met mensen om 

haar heen; actie die ze wel of niet ondernam, als werknemer en als baas, en gesprekken 

waarvan ze spijt heeft omdat ze die wel of niet voerde. Uit al deze lessen creëerde ze een 

praktisch kader om werk rechtvaardiger te maken.’ 

— Gretchen Rubin, auteur van Het Happiness Project

‘In dit krachtige en bijzondere boek biedt Kim Scott een gedurfde 

visie: een werkplek waar respect en samenwerking prevaleren  

boven dominantie en conformiteit. Eerlijk werk is een sprankelende 

combinatie van morele moed en praktische oplossingen. Het hoort 

thuis op de planken – en in de harten en geesten – van iedere leider.’

 — Daniel H. Pink, auteur van Drive
Prijs: € 25,99 

isbn: 978 94 005 0877 4
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Reken af met angst dankzij dit baanbrekende  
en wetenschappelijke handboek 

Angst lijkt onvermijdelijk onderdeel te worden van ons dagelijks 

leven, door covid-19 en politieke onrust, maar ook door groeiende 

onzekerheden over werk of relaties. Sommige mensen krijgen 

hierdoor paniekaanvallen, andere ontwikkelen slechte gewoonten 

om hun angst te kunnen verdragen. De vraag is: welke angsten 

zitten er in jouw gedrag verstopt? En wat kun je eraan doen?

In dit handboek laat dr. Judson Brewer zien hoe angst ons leven 

stuurt en geeft hij handvatten om de regie terug te pakken. Hij 

vat meer dan twintig jaar onderzoek samen in simpele en 

praktische stappen, zodat iedereen vandaag nog kan beginnen 

met zorgeloos leven.

u Auteur is een wereldwijd bekende psychiater en neuro-

wetenschapper 

u Zijn tedx Talk werd meer dan 15 miljoen keer bekeken

u Bekend van o.a. The Today Show, The New York Times  

en The Huffington Post

u Humoristisch en luchtig geschreven

MARKETING

u Interactieve contentcampagne 

u Socialmediacampagne

u Display advertising

u Searchcampagne 

u Advertentie in Psychologie Magazine

ANGST PSYCHOLOGIE GEWOONTEN NEUROWETENSCHAP

Dr. Judson Brewer (1974) is een 

internationaal gewaardeerde psychiater 

en neurowetenschapper. Hij deed 

jarenlang onderzoek aan zowel Yale, mit  

als Brown University en is verbonden aan 

Brown University als associate professor. 

Dr. Brewer is daarnaast Director of 

Research and Innovation bij het 

Mindfulness Center en ontwikkelde de app 

Unwinding Anxiety.
© Tony Macieg

‘Dit boek verandert alles.’ – Arianna Huffington,  
New York Times-bestsellerauteur van Het nieuwe succes

‘Dit kan weleens het enige boek over angst zijn dat je ooit  

nodig zult hebben.’ – Mark Williams, professor Klinische  
Psychologie, University of Oxford

‘Judson Brewer biedt briljante baanbrekende wetenschappelijke 

methoden aan om onze slechte gewoonten gedreven door angst  

te minderen.’ – Daniel Goleman, New York Times-bestseller-
auteur van Emotionele intelligentie 
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Hét boek over seksualiteit herzien

Eeuwenlang is er veel minder onderzoek gedaan naar de 

seksualiteit van vrouwen dan naar die van mannen. In de 

wereldwijde bestseller Kom als jezelf bracht Emily Nagoski 

daar verandering in. Op basis van wetenschappelijk onderzoek 

legde ze uit dat factoren als stress, vertrouwen, gemoedstoe-

stand en je lichaamsbeeld cruciaal zijn voor je seksualiteit. 

Haar belangrijkste boodschap? Ja, je bent normaal. In deze 

herziene en geüpdatete editie deelt Nagoski de nieuwste 

wetenschappelijke inzichten op het gebied van mindfulness, 

lust en genot dat je seksleven radicaal zal veranderen. 

 

u Van de eerste editie zijn in de vs al ruim 300.000 

exemplaren verkocht, en in Nederland en Vlaanderen  

ruim 4.000

u In korte tijd is dit hét handboek geworden op het gebied 

van vrouwelijke seksualiteit

u Bevat belangrijke nieuwe onderzoeken op het gebied  

van orgasme en hersenen, mindfulness en seks, en lust  

en verlangen. 

u Nog beter begrip van individuele verschillen tussen de  

rem en het gaspedaal

u Uitgebreide wetenschap rondom opwinding in alle 

facetten

MARKETING

u Aandacht in de media

u Contentmarketingcampagne

u Socialmediacampagne

VROUWELIJKE SEKSUALITEIT PSYCHOLOGIE KWETSBAARHEID ONTDEKKEN 

Emily Nagoski is gepromoveerd op het 

onderwerp menselijke seksualiteit en  

was docent vrouwelijke seksualiteit  

aan het Smith College in Northampton, 

Massachusetts. Nu schrijft ze boeken  

en artikelen, en reist ze de wereld over  

om professionals te trainen en colleges  

en talks te geven.

‘Een boek gevuld met duidelijke informatie en bruikbare tips. 

Zo kom je (er) wel.’ – VIVA

‘Behalve degelijk en wetenschappelijk verantwoord óók een heel feestelijk 

boek. Omdat het plezier uitstraalt en onbekommerde nieuwsgierigheid 

over hoe seks wérkt, verwondering over hoe mooi het is, en geruststelling 

over dat eigenlijk alles waar je je zorgen over zou kunnen maken gewoon 

normáál is.’ – Happinez

‘Seksuoloog Emily Nagoski biedt je in deze gids nóg meer kennis, 

gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek. Hoog tijd! Leer je 

lichaam beter kennen en beleef échte voldoening.’  – Flair

‘Zet je girlpower in voor meer genot en geluk. Mannen, let óók even op.’ 

– LINDA Meiden

‘Nagoski strooit met wetenschappelijke informatie en die combineert ze met 

humor en praktijkervaring, waardoor het heel leesbaar blijft.’ – Marie Claire

‘De echte waarheid over vrouwelijke seksualiteit en tips hoe je direct je  

seksuele relatie met jezelf en je partner kunt verbeteren. Een leerzaam,  

leuk en spannend boek voor vrouwen én mannen.’ – Yoga Magazine
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