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Kijk, ik heb een boek geschreven.

Het idee speelde al jaren door mijn hoofd, en ik kreeg zelfs een aantal dubieuze 

aanbiedingen (‘Het is een eitje! Gewoon vier uur interviews doen, iemand 

vinden die het voor je schrijft, je gezicht op het omslag en voilà!’). Ik heb besloten 

om deze verhalen te schrijven zoals ik altijd heb gedaan: in mijn eigen 

handschrift. Het geluk dat ik voelde bij het vastleggen van deze verhalen is 

vergelijkbaar met dat bij het terugluisteren van een nummer dat ik heb 

opgenomen en waarvan ik niet kan wachten om het met de wereld te delen, of 

het lezen van een onbeholpen dagboekaantekening uit een vergeeld notitieboek, 

of zelfs het terughoren van mijn kinderstem in mijn kamer vol Kiss-posters.

Dit betekent zeker niet dat ik van baan ga wisselen. Maar het geeft me wel de 

kans om te laten zien hoe het is om als jochie uit Springfield, Virginia door het 

leven te gaan terwijl de bizarre dromen die ik had als jonge muzikant uitkomen. 

Van op mijn achttiende touren met Scream, tot mijn tijd bij Nirvana en de Foo 

Fighters, jammen met Iggy Pop of optreden bij de Academy Awards of dansen 

met ac/dc en de Preservation Hall Jazz Band, drummen voor Tom Petty of Sir Paul 

McCartney ontmoeten in de Royal Albert Hall, verhaaltjes voor het slapengaan 

met Joan Jett of een toevallige ontmoeting met Little Richard, tot de halve wereld 

overvliegen voor een onvergetelijke avond met mijn dochters… de lijst is 

eindeloos. Ik kijk er enorm naar uit om de lens waardoor ik naar deze herinne-

ringen kijk voor jullie iets scherper te stellen.

— Dave Grohl
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Verhalen over leven en muziek

5  O K T O B E R  2 0 2 1

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

Omvang: ca. 288 pag.

nur: 661, Biografieën van musici 

 Prijs: € 20,99

Verschijnt: 5 oktober 2021

Auteur: Dave Grohl 

Titel: The Storyteller

Oorspronkelijke titel: The Storyteller 

Legendarisch muzikant Dave Grohl neemt  
je mee door zijn muzikale leven

Dave Grohl is een van de meest geliefde en gerespecteerde 

personen in de internationale muziekwereld sinds zijn 

opnamedebuut in 1991 op het album Nevermind van Nirvana. 

Grohl pakte in 1995 het hoofdpodium met de Foo Fighters met 

hun gelijknamige debuutalbum, het eerste van tien albums die 

een indrukwekkende twaalf Grammy’s op rij wonnen. Grohl staat 

bekend om zijn vele samenwerkingen zoals met Paul McCartney, 

John Paul Jones van Led Zeppelin en Joshua Homme van de 

Queens of the Stone Age, met overleden legendes David Bowie en 

Lemmy Kilmister van Motorhead, en ook met Mick Jagger, Neil 

Young, Elton John, en Roger Taylor en Brian May van Queen, om er 

maar een paar te noemen.

In 2013 maakte Grohl zijn debuut als filmregisseur/producer met 

de goed ontvangen documentaire Sound City. Daarna volgde de 

achtdelige hbo-docuserie Foo Fighters: Sonic Highways, die in 

oktober 2014 in première ging en vervolgens twee van de vier 

Emmy’s won waarvoor ze genomineerd was.

u Dave Grohl heeft zestien Grammy’s gewonnen en als regisseur 

twee Emmy’s

u De Foo Fighters traden meer dan 25 keer op in Nederland en 

België, onder andere op Rock Werchter en Lowlands

u Het laatste album Medicine at Midnight kwam in zowel 

Nederland als België op 1 binnen

MARKETING

u Uitgebreide online campagne

u Advertenties en aandacht in diverse muziektijdschriften

u Aandacht en winacties via diverse radiostations

u pos-materiaal: posters, displays, raamstickers

u Uitgebreide pr-campagne

ROCK NIRVANA FOO FIGHTERS

isbn: 978 94 005 1431 7

 cap e-book: € 11,99

isbn e-book: 978 90 449 3327 7
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Prijs: € 20,99 

isbn: 978 94 005 0429 5

Prijs: € 15,- 

isbn: 978 94 005 0861 3

Prijs: € 20,99 

isbn: 978 94 005 0248 2

Prijs: € 20,99 

isbn: 978 94 005 0968 9

Prijs: € 20,99 

isbn: 978 94 005 1107 1
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6  O K T O B E R  2 0 2 1

De klassieker van Brené Brown

Een herziene editie met een nieuw voorwoord 
en nieuwe tools om mee aan de slag te gaan

Brené Brown beschrijft in De moed van imperfectie hoe moed, 

compassie en verbondenheid een belangrijke plek in je leven 

kunnen krijgen. Op basis van haar jarenlange studie kwam ze 

tot tien stellingen over leven vanuit je volle mens-zijn: leven 

vanuit het gevoel dat je de moeite waard bent. Op haar eigen, 

eerlijke, warme en grappige manier moedigt ze de lezer aan 

om perfectionisme te laten varen, stress als leefstijl los te 

laten, te vertrouwen op intuïtie en creativiteit de ruimte te 

geven. Dit boek gaat over de levenslange reis van ‘Wat zullen 

anderen wel niet denken?’ naar ‘Ik ben goed genoeg’.

u Van De moed van imperfectie zijn meer dan 150.000 

exemplaren verkocht

u Haar tedx Talk over de kracht van kwetsbaarheid werd 

meer dan 50 miljoen keer bekeken

MARKETING

u Advertenties in Happinez en Psychologie Magazine

u Socialmediacampagne

u Display advertising

u Samenwerking met relevante bloggers/influencers

Dr. Brené Brown is onderzoeksprofessor 

aan de University of Houston, waar ze al 

twintig jaar onderzoek doet naar moed, 

kwetsbaarheid, schaamte en empathie. 

Haar podcast Unlocking Us is razend 

populair. Ze is tevens oprichter en ceo van 

Brave Leaders Inc., een organisatie die 

haar gedachtegoed aanbiedt in 

programma’s en modules voor het 

zakenleven. Ze woont met haar man Steve 

en hun kinderen in Houston, Texas. 

Verschijnt: 6 oktober 2021

Auteur: Brené Brown 

Titel: De moed van imperfectie

Oorspronkelijke titel: The Gifts of Imperfection

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

Omvang: ca. 208 pag. 

nur: 770, Psychologie algemeen 

 Prijs: € 20,99

isbn: 978 94 005 1421 8

 cap e-book: € 11,99

isbn e-book: 978 90 449 7071 5

PERFECTIONISME KWETSBAARHEID INTUÏTIE CREATIVITEIT SCHAAMTE 
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1 9  O K T O B E R  2 0 2 1

Ziek en tóch gelukkig 

Inspirerend en bij vlagen hilarisch boek over 
geluk vinden, ongeacht je omstandigheden

Ruud heeft het allemaal voor elkaar: een gewilde baan bij de 

televisie, een mooi huis in Amsterdam, een leuke relatie, twee 

Instagrammable katten en een fijn sociaal leven. O ja, en hij 

heeft kanker. Voor de derde keer. Ondanks zijn ziekte weet hij 

toch geluk te vinden in zijn leven. Hoe doet hij dat?

In Ziek gelukkig deelt Ruud zijn ervaringen over ziek en gezond 

zijn, soms pijnlijk en ontroerend, maar bovenal positief en vol 

levenslust, op zijn eigen onnavolgbare wijze. Hij vertelt wat hij 

geleerd heeft door zijn ziekte zodat ook jij geluk kunt vinden, 

wat je omstandigheden ook zijn.

u Auteur is genomineerd bij The Best Social Awards voor 

Beste Nieuwkomer en Beste Twitteraar

u Auteur heeft ruim 16.000 volgers op Twitter en 7.000  

op Instagram. Zijn tweets worden zo'n 6 miljoen keer  

per maand bekeken

u Voor liefhebbers van Leef van Bibian Mentel en 

Kleurenblind van Trevor Noah

 

MARKETING

u Advertenties

u Uitgebreide pr-campagne

u Contentmarketing met input van de auteur

u A2-posters

u Feestelijke boeklancering

Ruud ten Wolde (1992) had als kind maar één droom: bij de televisie 

werken. Op zijn negentiende had hij al een eigen tv-format bedacht, 

dat bij bnn uitgezonden werd. Hierna werkte hij voor en aan (de 

ontwikkeling van) diverse tv-programma’s. Momenteel is hij 

redacteur en verslaggever bij rtl Boulevard. Ruud woont in 

Amsterdam en verplaatst zich daar het liefst in zijn Birò, die Bianca 

heet. Daarnaast is hij dol op zijn vriend Jeannot en zijn twee katten 

Guus en Finn. 

Verschijnt: 19 oktober 2021

Auteur: Ruud ten Wolde 

Titel: Ziek gelukkig

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

Omvang: ca. 224 pag. 

nur: 770, Psychologie algemeen 

 Prijs: € 21,99

isbn: 978 94 005 1393 8

 cap e-book: € 11,99

isbn e-book: 978 90 449 3292 8

 cap luisterboek: € 13,99

isbn luisterboek: 978 90 461 7584 2

GELUK HUMOR ZIEKTE POSITIVITEIT TEGENSLAGEN 



88

‘Na wat ik heb geleerd van Jan Wolter 
dacht ik dat ik mijn verwachting over 
zijn boek beter kon bijstellen, maar  
de realiteit is dat het heel veel heldere 
inzichten geeft.’  — Giel Beelen, dj  
en maker van de podcast Kukuru
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2 0  O K T O B E R  2 0 2 1

Meer grip op de werkelijkheid

Inzicht krijgen in je verwachtingen helpt  
je meer veerkracht te ontwikkelen om 
uiteindelijk je ambities, dromen en idealen 
overeind te houden

Het is fantastisch als alles gaat zoals verwacht. Alleen valt  

het in de werkelijkheid nog weleens tegen. Studie, 

vriendschappen, werk, je ontwikkeling; is dit het wel 

helemaal? Je zou meer willen, iets anders, meer duidelijkheid, 

grip of zekerheid.

Veel mensen verwachten nogal wat; van het leven, van 

zichzelf en van anderen. Ook hebben ze het gevoel dat 

anderen veel van hen verwachten. Dit boek daagt je uit om  

na te denken over wat verwachtingen met jou doen en wat jij 

met verwachtingen kunt doen. Inzichten en vragen inspireren 

je om anders te gaan kijken naar allerlei situaties en naar 

jezelf. Stap voor stap ga je zien hoe jij kunt omgaan met je 

energie, je vragen, je keuzes, het leven dat voor je ligt en met 

het onverwachte.

u Van Loslaten werden meer dan 10.000 exemplaren 

verkocht

u Jan Wolter geeft regelmatig lezingen en workshops en  

is docent bij The School of Life Amsterdam

MARKETING

u Contentmarketingcampagne

u Online advertising

u Uitgebreide pr-campagne

Jan Wolter Bijleveld bedacht Lsltn.nl en schreef de boeken Loslaten, 

Loswerken en Losleven. Na een studie Communicatie werkte hij een 

aantal jaren als copywriter en startte daarna zijn eigen bedrijf 

Hoofdruimte, waar hij als creatief conceptmaker en tekstschrijver 

maatschappelijke organisaties helpt hun verhaal te verbeteren. Hij 

is als docent verbonden aan The School of Life en geeft workshops 

en lezingen. Ook maakt hij de podcast Afslag X.

Verschijnt: 20 oktober 2021

Auteur: Jan Wolter Bijleveld 

Titel: Wat had je dan verwacht?

Uitvoering: paperback met flappen, 14 x 20 cm

Omvang: ca. 256 pag. 

nur: 770, Psychologie algemeen 

 Prijs: € 20,99

isbn: 978 94 005 1432 4

 cap e-book: € 11,99

isbn e-book: 978 90 449 3328 4

 cap luisterboek: € 13,99

isbn luisterboek: 978 90 461 7596 5

VERWACHTINGEN VEERKRACHT WERKELIJKHEID GRIP 
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3  N O V E M B E R  2 0 2 1

Presteren onder druk

Jeroen de Rijke, bekend van Hunted, leert je 
hoe je optimaal kunt presteren als je onder 
hoge druk staat

Gezond presteren onder druk is te trainen. Aan de hand  

van acht competenties – assertiviteit, communicatie, 

samenwerken, omgevingsbewustzijn, besluitvorming, 

leiderschap, creativiteit en stressbehendigheid – leert 

voormalig eliteagent Jeroen de Rijke je druk om te zetten in 

kracht. De soms bloedstollende situaties uit zijn loopbaan, 

waarin hij onder meer streed tegen georganiseerde 

internationale misdaad en terreurdreiging, illustreren de 

inzichten die we allemaal kunnen gebruiken op de werkvloer 

en in ons dagelijks leven.

u Jeroen de Rijke heeft ruim achtentwintig jaar politie- 

ervaring, voornamelijk bij specialistische diensten als  

een arrestatie- en undercoverteam

u Jeroen de Rijke is verantwoordelijk voor de tactische 

recherche in het populaire avrotros-programma Hunted, 

waarvan de slotaflevering van het laatste seizoen door 

ruim 1,2 miljoen kijkers werd bekeken

MARKETING

u Grote boeklancering

u Uitgebreide pr-campagne

u A2-posters

u Socialmediacampagne inclusief LinkedIn

u Contentmarketing

Jeroen de Rijke (Haarlem, 1970) is politie-expert. Als eliteagent 

maakte hij jarenlang deel uit van eenheden als het swat-team en  

de undercoverafdeling van de Nederlandse politie. Hij werd 

internationaal ingezet bij geheime onderzoeken in de strijd tegen  

de georganiseerde misdaad en bij terreurdreigingen. De skills die  

hij toepaste in dat werk past hij nu toe als ondernemer.

Anton Slotboom (Rotterdam, 1980) is schrijver en journalist. Hij 

schrijft voor Algemeen Dagblad en Trouw. Zijn biografie over Jules 

Deelder haalde de bestsellerlijst.

Verschijnt: 3 november 2021

Auteur: Jeroen de Rijke & Anton Slotboom 

Titel: Onder druk

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

Omvang: ca. 256 pag. 

nur: 770, Psychologie algemeen 

 Prijs: € 20,99

isbn: 978 94 005 1428 7

 cap e-book: € 11,99

isbn e-book: 978 90 44 93349 9

 cap luisterboek: € 13,99

isbn luisterboek: 978 90 461 7595 8

DRUK PRESTEREN HUNTED KRACHT 
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Het jaaroverzicht van Loesje

Verschijnt: 10 november 2021

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

Omvang: ca. 192 pag.

nur: 310, Pockets algemeen

Titel: Als iedereen meetelt, kan je op elkaar rekenen

Prijs: € 7,50

isbn: 978 94 005 1445 4

1 0  N O V E M B E R  2 0 2 1

Vol Loesje-posters over recente 
gebeurtenissen in de wereld en 
in Loesjes eigen leven

2021 leek in het begin verdacht veel op 2020: de  

coronacrisis hield ons in de ban. Een derde golf, een 

zesde variant, en onder andere scholen, culturele 

instellingen en niet-essentiële winkels gingen dicht. 

De vaccins gloorden aan de horizon, maar er waren  

bijwerkingen, prikpauzes en lange levertijden. De 

coronaroutekaart bleek nogal wat rotondes te 

hebben. Steeds meer mensen leden psychisch  

onder de lange lockdown. Goed nieuws was een 

broodnodige behoefte geworden. Gelukkig ontdekten 

we ook hoe mooi Nederland als vakantieland is, 

kreeg iedereen minstens drie nieuwe hobby’s en 

wandelden we samen flink wat ommetjes.

In dit jaaroverzicht staan veel posters over de 

coronacrisis, maar ook over de toeslagenaffaire,

 de verkiezingen, de oneerlijke huizenmarkt, 

klimaat verandering en de val van Trump.

u Jaaroverzicht 2021 door het leukste meisje  

van Nederland

u Loesje is al meer dan 35 jaar een begrip

u Ideaal cadeau voor de feestdagen
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Seizoen 22 van Wie is de Mol? 

Elk jaar weer een groter succes!

Het Molboekje 2022 is een niet te missen 

notitieboekje waarin je al je aantekeningen en 

wetenswaardigheden kwijt kunt om zo ‘de Mol’  

van het 22e seizoen te kunnen ontmaskeren.  

De invulschema’s helpen je bij het ontrafelen van 

geheimen en trucs van de kandidaten. Het bevat 

korte biografieën van de deelnemers en  

interessante informatie over het nieuwe seizoen.  

Ook bevat het boekje tips en tricks, leuke weetjes  

en interviews met (oud-)finalisten en Mollen, evenals 

een voorwoord en dagboekaantekeningen van 

presentator Rik van de Westelaken.

u Alweer het 22e seizoen van Wie is de Mol?

u Hét cadeauboek voor alle ‘Molloten’

u Elk jaar worden meer exemplaren verkocht

u Komt gegarandeerd in de Bestseller 60

MARKETING

u Signeersessie met Rik van de Westelaken  

(onder voorbehoud)

u Wie is de Mol?-backcard

Verschijnt: 16 november 2021

Uitvoering: gebonden met elastiek, 

12,5 x 17,5 cm

Titel: Molboekje 2022

Prijs: € 14,99

isbn: 978 94 005 1451 5

Omvang: ca. 160 pag., geïllustreerd

nur: 674, Film en televisie

1 6  N O V E M B E R  2 0 2 1
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‘Niet doen, 
maar (los)laten.’
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1 7  N O V E M B E R  2 0 2 1

Verschijnt: 17 november 2021

Auteur: Happinez 

Titel: Happi.kids

Uitvoering: gebonden omplakte band,  

full colour, 19 x 25 cm

Omvang: ca. 320 pag.

nur: 450, Lifestyle algemeen 

 Prijs: € 24,99

isbn: 978 94 005 1442 3

 cap e-book: € 13,99

isbn e-book: 978 90 449 3341 3

 cap luisterboek: € 15,99

isbn luisterboek: 978 90 461 7575 0

Hét boek over bewust ouderschap

BEWUST OUDERSCHAP OPVOEDEN KINDEREN INCLUSIEF HOLISME

Van de makers van Happinez en de succesvolle uitgave  

rondom bewust ouderschap, Happi.kids. Happinez is een van  

de bekendste maandbladen in Nederland en speelt in op de 

groeiende behoefte naar een meer uitgebalanceerd, 

betekenisvol leven. Het tijdschrift verschijnt acht keer per  

jaar met een oplage van ruim 110.000 exemplaren.

Zes thema’s om op te voeden vanuit je hart

Op zoek naar meer rust, plezier en verbinding in het 

leven met je kinderen? Naast alles wat we ‘moeten’,  

is het zo waardevol als je ruimte kunt scheppen voor 

wat meer licht en luchtigheid. In dit boek vind je 

inspirerende inzichten, liefdevolle raad en creatieve 

ideeën voor een gelukkig, betekenisvol en vrolijk 

gezinsleven. 

Het is geen standaard opvoedboek, maar een boek  

over de wezenlijke dingen van het leven. Hoe voed je  

je kinderen op tot authentieke wezens, hoe geef je ze 

zelfvertrouwen en een veilig gevoel? Met tips om ze 

inclusief op te voeden, gezinsdynamiek voor je te  

laten werken en iedereen zijn eigen ruimte te geven. 

u Kroon op het werk van het succesvolle tijdschrift  

Happi.kids

u Happinez is hét spirituele merk van Nederland

u In 2019 won Happinez de hoofdprijs bij de Mercurs: 

Magazinemerk van het Jaar

MARKETING

u Advertenties in Happinez

u Onlinecampagne gericht op ouders

u Contentmarketing met how-to’s
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Prijs: € 20,- 

isbn: 978 94 005 0891 0

Prijs: € 20,- 

isbn: 978 94 005 1274 0

Prijs: € 20,- 

isbn: 978 94 005 1015 9

Prijs: € 20,- 

isbn: 978 94 005 1372 3

‘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. Hij destilleerde uit filosofische 
teksten en voorbeelden van deugdzame personen uit de  
geschiedenis een aantal motiverende zelfhulpboeken die als  
warme broodjes over de toonbank gaan.’ – de Volkskrant 

‘Zo’n tweeduizend jaar geleden ontstond de stoïcijnse filosofie  
in het Griekse en Romeinse rijk. Nu, in de 21ste eeuw, is de  
filosofie opnieuw populair. Het gedachtegoed leent zich voor  
“inspiratiequotes”, er worden lezingen en trainingen over  
gegeven en de filosofie vormt de leidraad in diverse management- 
en zelfhulpboeken.’ – nrc Handelsblad
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Verschijnt: 17 november 2021

Auteurs: Ryan Holiday & Stephen Hanselman 

Titel: De dagelijkse stoïcijn

Oorspronkelijke titel: The Daily Stoic

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

Omvang: ca. 416 pag.

nur: 770, Psychologie algemeen 

 Prijs: € 22,99

isbn: 978 94 005 1294 8

 cap e-book: € 13,99

isbn e-book: 978 90 449 7987 9

Dagelijkse inzichten voor een beter leven

FILOSOFIE STOA VEERKRACHT WIJSHEID

Ryan Holiday is een van de prominentste denkers en schrijvers 

over hoe je klassieke filosofie kunt toepassen in het dagelijkse 

leven. Hij is een populaire spreker, strateeg en auteur. Zijn boeken 

zijn in meer dan dertig talen vertaald en wereldwijd zijn er meer 

dan twee miljoen exemplaren van verkocht. 

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. 

366 overpeinzingen over wijsheid, sereniteit, 
zelfkennis en veerkracht die je nodig hebt om 
een goed leven te leiden

Waarom hebben de grootste geesten uit de geschiedenis –  

van George Washington tot Frederik de Grote en Ralph Waldo 

Emerson – de wijsheid van de oude stoïcijnen omarmd? En 

waarom is deze filosofie nog steeds een bron van inspiratie 

voor succesvolle sporters, ceo’s, wereldleiders en andere 

beroemdheden? Omdat ze beseffen dat de waardevolste 

filosofische inzichten niet slechts denkoefeningen zijn, maar 

dat ze je uitdagen om een beter leven te leiden.

De dagelijkse stoïcijn biedt 366 dagen aan stoïcijnse 

overpeinzingen. Elke dag van het jaar vind je een van hun 

kernachtige, krachtige citaten, evenals historische anekdotes, 

provocerende commentaren, praktische oefeningen en een 

handige woordenlijst met Griekse termen.

u Ryan Holiday maakt millennia-oude filosofie toegankelijk 

en praktisch toepasbaar voor het hedendaagse leven

u Stoïcisme blijft onverminderd populair

 

MARKETING

u Uitgebreide pr-campagne

u Display advertising

u Socialmediacampagne

1 7  N O V E M B E R  2 0 2 1
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‘Loiza is een trots 
boegbeeld voor (toekomstige) 
transgenders.’
— Algemeen Dagblad 
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7  D E C E M B E R  2 0 2 1

Verschijnt: 7 december 2021

Auteurs: Loiza en Mirjam Lamers 

Titel: Loiza

Uitvoering: paperback, 14 x 21,5 cm

Omvang: ca. 224 pag.

nur: 770, Psychologie algemeen 

 Prijs: € 22,99

isbn: 978 94 005 1427 0

 cap e-book: € 11,99

isbn e-book: 978 90 449 3340 6

 cap luisterboek: € 13,99

isbn luisterboek: 978 90 461 7574 3

Open kaart over gendertransitie 

TRANSGENDER ACCEPTATIE LHBTQ+ FAMILIE IDENTITEIT

Loiza Lamers (1995) is een Nederlands model en werd wereldwijd 

bekend door haar deelname aan Holland’s Next Top Model. Ze zet 

zich maatschappelijk in als ambassadrice van het Aidsfonds. 

Moeder Mirjam Lamers is haar grootste steun en toeverlaat. 

Beiden wonen ze in het Gelderse Driel. 

Loiza en Mirjam Lamers vertellen 
openhartig hun verhaal

Rond haar zesde levensjaar deelde Loiza het nieuws met 

haar ouders: het lichaam waarin zij was geboren paste 

niet bij haar. Hoe reageer je als ouder wanneer je zoon 

aangeeft je dochter te zijn? Is het misschien een fase?  

En welke uitdagingen staan je als transgender persoon 

te wachten?

Om anderen houvast te geven tijdens hun traject delen 

Loiza en haar moeder Mirjam waar zij met trots én spijt  

op terugkijken. Geen enkel pad is hetzelfde, maar met 

onvoorwaardelijke liefde vind je vanzelf de juiste weg. 

u Loiza won in 2015 als eerste transgender model 

Holland’s Next Top Model

u Bekend van o.a. Expeditie Robinson en De Verraders

u Moeder en dochter verschijnen regelmatig samen  

in de media

 

MARKETING

u Feestelijk lanceringsfeest

u Volop aandacht in kranten en tijdschriften

u Boekhandelsbezoeken (onder voorbehoud)

u Stoepbordposters en plafondbanieren

u Online contentcampagne met bijdragen van de auteur

u Grote digitale campagne op socials en Google
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Prijs: € 22,99 

isbn: 978 94 005 1411 9

Prijs: € 20,99 

isbn: 978 94 005 0888 0
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Verschijnt: 12 januari 2022

Auteur: Adam Grant 

Titel: Geven en nemen

Oorspronkelijke titel: Give and Take

Uitvoering: paperback met flappen, 15 x 23 cm

Omvang: ca. 384 pag. 

nur: 770, Psychologie algemeen 

 Prijs: € 22,99

isbn: 978 94 005 1407 2

 cap e-book: € 11,99

isbn e-book: 978 90 449 3312 3

Vrijgevigheid als weg naar succes

VRIJGEVIGHEID SUCCES HEBZUCHT

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 en zijn boeken zijn mil-

joenen keren verkocht. Zijn baanbrekende 

onderzoek heeft mensen geïnspireerd om 

fundamentele aannames over motivatie, 

vrijgevigheid en creativiteit te herove wegen. 

Voor The New York Times schrijft hij regel-

matig over werk en psychologie.

Waarom onze verbinding met anderen en  
onze vrijgevigheid bepalend zijn voor ons 
succes en geluk

Passie, volledige inzet, talent en geluk: jarenlang richtten 

mensen zich op deze individuele voorwaarden voor succes. 

Maar in de huidige, snel veranderende wereld is onze 

slagingskans steeds meer afhankelijk van hoe we ons 

verhouden tot anderen. Aan de hand van baanbrekend 

onderzoek en boeiende verhalen laat hoogleraar 

psychologie Adam Grant zien wat effectief netwerken, 

samenwerken, invloed uitoefenen, onderhandelen en 

leiderschap met elkaar te maken hebben. Het boek biedt 

een heel nieuwe benadering van succes en vrijgevigheid, 

en heeft de kracht om individuen, organisaties en 

gemeenschappen te veranderen. 

u #1 New York Times-bestsellerauteur

u Adam Grant is een van de boeiendste, prikkelendste 

en invloedrijkste denkers van zijn generatie

MARKETING

u Advertenties in o.a. Psychologie Magazine

u Socialmedia- en contentmarketingcampagne

u Digitaal pos-materiaal

u Crosspromotie
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‘Zelden heeft er iemand zo erg een 
boek geschreven als Martine Bakker.’ 
– Jochem van den Berg,  
hoofdredacteur van De Speld

© Anne van Zantwijk



23

1 8  J A N U A R I  2 0 2 2

Verschijnt: 18 januari 2022

Auteur: Martine Bakker 

Titel: Ik durf niets, maar doe alles

Uitvoering: paperback, 13,5 x 20 cm

Omvang: ca. 208 pag. 

nur: 770, Psychologie algemeen 

 Prijs: € 20,99

isbn: 978 94 005 1250 4

 cap e-book: € 11,99

isbn e-book: 978 90 449 7929 9

 cap luisterboek: € 13,99

isbn luisterboek: 978 90 461 7593 4

Leven zonder angst en uitstelgedrag

COMEDY ANGST CREATIVITEIT HUMOR

Ooit was Martine Bakker park ranger in de bossen van Californië, 

improviserende stadsgids op de fiets in de straten van Londen en 

de meest ongetalenteerde stylist van Nederland. Nu is ze schrijver, 

comedian en creatieve copywriter voor merken met humor. Martine 

schrijft voor De Speld en is medeoprichter en hoofdredacteur van 

het satirische online magazine De Pin. In 2018 won ze zowel de 

publieks- als juryprijs van het Leeuwarder Cabaret Festival.

Een inspirerend verhaal voor een leven vol 
humor, lef en creativiteit

Martine Bakker besluit om vlak voor haar dertigste haar 

droom na te jagen: optreden als stand-upcomedian. 

Toevallig, voor haar, ongeveer het allerengste op aarde.

Ze denkt dat als ze dát doet, ze dan alles durft en eindelijk 

zonder angst kan leven. Wat volgt is een rondreis door het 

hedendaagse comedycircuit van Nederland. Ze trekt van 

comedyclub naar podiumvrees en van afgang naar festival. 

Ondertussen komt ze oog in oog te staan met de tierende 

innerlijke criticus in haar hoofd, weerstand en uitstel -

gedrag, en probeert ze zichzelf ervan te overtuigen dat het 

zin heeft dat ze dit allemaal doet. Maar bestaat een leven 

zonder angst eigenlijk wel?

u Martine Bakker schrijft voor De Speld en is 

medeoprichter en hoofdredacteur van het satirische 

online magazine De Pin

MARKETING

u Uitgebreide pr-campagne

u Auteur is beschikbaar voor interviews

u Facebook- en Instagram-campagne

u Contentcampagne

u Feestelijke boeklancering
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Verschijnt: 26 januari 2022

Auteur: Whitney Goodman 

Titel: Giftige positiviteit

Oorspronkelijke titel: Toxic Positivity

Uitvoering: paperback, 14 x 21,5 cm

Omvang: ca. 288 pag. 

nur: 770, Psychologie algemeen 

 Prijs: € 22,99

isbn: 978 94 005 1408 9

 cap e-book: € 11,99

isbn e-book: 978 90 449 3315 4

 cap luisterboek: € 13,99

isbn luisterboek: 978 90 461 7585 9

Het eerste boek over toxic positivity 

KWETSBAARHEID EMOTIES ZELFHULP PSYCHOLOGIE

Whitney Goodman behaalde haar master diploma 

in relatie- en familietherapie aan de University 

of Miami. Ze deelt haar inzichten over mentale 

gezondheid op haar Instagram-account  

@sitwithwhit, waar ze ruim 350.000 volgers 

heeft, ze heeft een column in Psychology Today 

en verscheen eerder in media als Good Morning 

America en The New York Times. Ze werkt als 

psychotherapeut in Miami, waar ze ook woont 

met haar man en twee honden. 

Leer omgaan met je emoties in een 
giftig-positieve wereld

Onze cultuur is geobsedeerd door positiviteit, en positief 

denken wordt gezien als oplossing voor al onze problemen. 

Maar waarom zijn er dan toch zoveel mensen ongelukkig? 

Psychotherapeut Whitney Goodman stelt dat positiviteit 

ook heel giftig kan zijn en slecht voor je (mentale) 

gezondheid, als het ertoe leidt dat je negatieve gevoelens 

onderdrukt. 

In dit actuele en praktische boek gebruikt Goodman 

wetenschappelijk onderzoek en verhalen van cliënten 

uit haar praktijk om lezers te laten zien wat giftige 

positiviteit is, op welke gebieden positiviteit wel en niet 

helpt, en ze leert je omgaan met je eigen emoties en die 

van anderen.

u Actueel onderwerp: o.a. Psychologie Magazine, &C en

 De Correspondent schreven hier de afgelopen tijd 

artikelen over 

u Voor liefhebbers van de boeken van Mark Manson  

en Brené Brown

MARKETING

u Advertentie in Psychologie Magazine

u Socialmediacampagne

u Displaycampagne

u Contentmarketing met oefeningen

© Nick Garcia Photography
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Verschijnt: 2 februari 2022

Auteur: David Mangene 

Titel: De buitengewone avonturen van Bipolar Boy

Uitvoering: gebonden omplakte band, 13,5 x 18 cm

Omvang: ca. 144 pag. 

nur: 770, Psychologie algemeen 

 Prijs: € 18,99

isbn: 978 94 005 1337 2

 cap e-book: € 11,99

isbn e-book: 978 90 449 3232 4

 cap luisterboek: € 13,99

isbn luisterboek: 978 90 461 7594 1

Avonturen van een bipolaire superheld

GEESTELIJKE GEZONDHEID DEPRESSIE BIPOLAIR

David Mangene is geboren in de Verenigde Staten en verhuisde op zijn 

23e naar Nederland. Hij geeft al meer dan twintig jaar Engelse les aan 

Nederlanders. In 2015 ging hij als trainer werken bij Omdenken. Hij is 

ook zijn droom aan het realiseren om succesvol stand-up comedian te  

worden; een droom die hij als twintiger abrupt liet varen.

Hoe verandert je leven als je strikt volgens 
de adviezen van je therapeut gaat leven?

David Mangene heeft een klinische depressie, bipolaire 

stoornis type 2 en loopt al jaren rond met zelfmoord-

gedachtes. Na een bezoek aan zijn therapeut besluit hij 

zijn leven radicaal om te gooien en strikt de algemeen 

geaccepteerde leefregels voor mensen met een bipolaire 

stoornis op te volgen. Dit betekent medicatie nemen, 

therapie, voldoende lichaamsbeweging, mindfulness en 

geen alcohol of drugs meer. Maar in Davids hoofd woont 

Bipolar Boy, zijn niet-onvriendelijke aartsvijand, die er 

alles aan doet om David aan de rand van de afgrond te 

houden. Dit is het verhaal van een zoektocht naar 

stabiliteit en het duiveltje in je hoofd dat alles doet om  

je de verkeerde kant op te sturen.

u Auteur schreef eerder How to not kill yourself  

en is host van de gelijknamige podcast

MARKETING

u Online seo- en sea-campagne

u Uitgebreide contentcampagne i.s.m. auteur

u Boekhandelsbezoek (o.v.b.)

u Socialmediacampagne
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Eversellers om altijd               op voorraad te hebben 

Koop deze eversellers in en win een inspiratiemiddag.  
Vraag uw vertegenwoordiger naar de aantrekkelijke inkoopvoorwaarden.
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