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Ik kleed me om, omdat ik met Cally ga sporten. 

Cally is mijn personal trainer, omdat ik te lui ben om het zelf 

allemaal te bedenken. Ik vind het lekker als iemand me zegt 

wat ik moet doen als ik sport. In tegenstelling tot in het normale 

leven; dan bepaal ik het liever zelf. Dat is een probleem, ik durf  

niet afhankelijk te zijn. Ik vind afhankelijk zijn misschien wel het  

ergste wat er is.

We beginnen met de warming-up. Gewoon wat springen en 

wat door het linker- en rechterbeen zakken om warm te worden.  

Business as usual. 

Opeens word ik duizelig en ik zeg tegen Cally dat ik even ga zitten,  

omdat ik niet meer verder kan. Vreemd. De wereld staat op zijn kop. 

Of ik sta op mijn kop. Wat is er aan de hand? 

Ik ga liggen en begin op de stenen te stuiteren. Mijn lichaam doet niet 

wat ik wil. Ik stuiter maar door. Ik raak een beetje in paniek. Waarom 

kan ik niet stoppen? 

Cally legt me in stabiele zijligging en ik hoor hem aan de andere  

twee jongens vragen of hij 112 moet bellen. Ik hoor ze instemmend 

antwoorden. Ik hoor het: ik ben er dus nog. Ik hoor Cally ook  

zeggen dat ik rustig moet ademen en ik probeer lucht te vinden.

Hij moet een ambulance bellen, maar ik hoor er al één 

aankomen, dus misschien heeft hij dat al gedaan. 

Ik denk dat ik dood kan gaan. Of misschien ben ik al dood. 

Ik hoor de ambulance.

Er is iets ergs...

Fragment Infarct:
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Vriendschap, leven en herstel

Een eerlijk en ontroerend verslag van  
Viggo en Peter over de weg terug naar herstel,  
en tegelijk een weergave van een prachtige 
vriendschap

Op 29 maart 2021 gaat cabaretier en acteur Viggo Waas nog 

even sporten. Maar dan opeens kan hij zijn lichaam niet meer 

overeind houden en begint hij onverklaarbaar te schokken. 

Gelukkig is zijn trainer Cally erbij, en wordt hij in recordtijd 

naar het vu medisch centrum gebracht. Daar blijkt dat hij een 

ernstig herseninfarct heeft gehad. Na enkele zenuwslopende 

uren blijkt dat hij het infarct wonderwel heeft overleefd.

Infarct is het verslag van de maanden die volgen, geschreven 

door Viggo Waas samen met Peter Heerschop, zijn beste 

vriend. In openhartige, soms verdrietige, maar ook geestige 

verhalen beschrijft Viggo zijn weg terug naar ‘zichzelf worden’. 

Peter vertelt in zijn tegenstukken hoe hij zijn vriend ziet 

werken en vechten, en deelt ook zijn eigen worsteling tijdens 

dit proces. Kun je nog terugpakken wie je was – of moet je 

worden wie je nu bent? Dat is voor beiden de vraag.

MARKETING

u Speciale boeklancering

u Video’s en trailers

u Advertenties in diverse dagbladen en tijdschriften

u A1- en A2-posters, stoepbordposters

u Online campagne via socials, Google en bannering

u Boekpromotie via hun eigen kanalen en netwerken

VRIENDSCHAP HERSTEL LEVEN HERSENINFARCT

Verschijnt: 7 maart 2023 

Auteur: Viggo Waas & Peter Heerschop

Titel: Infarct

Uitvoering: paperback, 14 x 21,5 cm

Omvang: ca. 264 pag.

nur: 320, Literaire non-fictie algemeen

 Prijs: € 22,99

isbn: 978 94 005 1553 6

 cap e-book: € 12,99

isbn e-book: 978 90 449 3492 2

 cap luisterboek: € 14,99

isbn luisterboek: 978 90 461 7766 2

Viggo Waas en Peter Heerschop leerden elkaar kennen op de 

sportacademie. Samen met Joep van Deudekom richtten ze de 

cabaretgroep nuhr op, waarmee ze 30 jaar voorstellingen 

maakten. Ze maakten beiden ook een aantal soloprogramma’s  

en zijn bekend van radio en televisie.

Viggo Waas speelde o.a. in Flikken Maastricht en Alles is liefde. 

Peter Heerschop maakte jarenlang de column Lieve Marianne in 

Evers staat op en was teamcaptain bij Ik hou van Holland.
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‘Nynke Nijman is hard op weg  
een van de bekendste seksuologen 
en relatietherapeuten van 
Nederland te worden.’— Santé

Prijs: € 22,99 

isbn: 978 94 005 1184 2
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Als schaamte je seks in de weg zit

Leer hoe je je vrijer kunt voelen in jouw 
seksualiteit

Mensen worden belemmerd in hun seksualiteit omdat  

ze het gevoel hebben dat hun seksuele verlangens, 

behoeften en fantasieën afwijken van de norm. En vanuit 

het gevoel afwijkend te zijn ontstaat schaamte. Maar  

hoe divers zal seksualiteit kleuren als we de schaamte 

loslaten? Hoeveel verschillende fantasieën, verlangens  

en behoeften bepalen dan de seksuele norm?

In dit boek schrijft Nynke Nijman over schaamte, hoe het 

ons belemmert en hoe bevrijdend het kan zijn voor onze 

seksualiteit als we dit leren loslaten. 

Voorbeelden uit de praktijk, heldere uitleg en 

wetenschappelijke onderbouwing maken dit een 

belangrijk boek voor iedereen die zich seksueel vrijer 

wil voelen. 

u Met voorbeelden uit de praktijk  

u Wetenschappelijk onderbouwd

MARKETING

u Samenwerking met tijdschriften

u Pre-roll advertising in populaire podcasts

u Socialmediacampagne gericht op taboes en interactie 

u Influencersevent en -campagne

SEKSUALITEIT SCHAAMTE KWETSBAARHEID DIVERSITEIT TABOEDOORBREKEND SEKS

Verschijnt: 14 februari 2023 

Auteur: Nynke Nijman

Titel: Schaamteloze seks

Uitvoering: paperback, 14 x 21,5 cm

Omvang: ca. 232 pag.

nur: 770, Psychologie algemeen

 Prijs: € 22,99

isbn: 978 94 005 1491 1

 cap e-book: € 12,99

isbn e-book: 978 90 449 3388 8

 cap luisterboek: € 15,99

isbn luisterboek: 978 90 461 7637 5

Drs. Nynke Nijman (1989) is psycholoog, systeemtherapeut 

en consulent seksuele gezondheid nvvs. Ze werkt als relatie-

therapeut en seksuoloog, en schreef De relatie-apk. 

Ze doceert, schrijft columns, en verschijnt wekelijks op radio en 

tv. Daarnaast maakt ze podcasts over seksualiteit en relaties.



66  © Alina Krasieva



7

Een helpende hand na verlies

Een praktische handleiding voor als je partner 
overlijdt in de bloei van jullie leven

Een nachtmerrie is net waarheid geworden: je partner is 

overleden. Wat nu? Wat moet je doen? Wat gaat er allemaal 

gebeuren? Of je het hebt zien aankomen of niet, dit zet je 

leven op zijn kop. In emotionele en in praktische zin.

Voor de achterblijvende partners en ook voor de cirkels 

daaromheen – familie, vrienden, werkgevers, schoolklassen, 

clubjes van de kinderen et cetera – schreven Emilie en Xandra 

een praktische handleiding. Dit is het boek dat zij graag 

hadden gehad in de periode voor en na het overlijden van hun 

mannen, met alle tips, kennis en overzichten gebundeld. Het  

is geen handleiding om je verdriet te verwerken, maar wel  

een waardevol en praktisch houvast in een moeilijke en 

verwarrende periode.

u Per jaar overlijden er in Nederland gemiddeld 10.000 

mensen in de bloei van hun leven. Zij laten vaak een 

partner en jonge kinderen achter.

u Geschreven vanuit de behoefte om alle praktische zaken 

rond een overlijden helder uitgelegd te krijgen.

MARKETING

u Uitgebreide pr-campagne

u Auteurs beschikbaar voor interviews

u Socialmediacampagne

OVERLIJDEN ROUW VERDRIET AFSCHEID

Verschijnt: 8 maart 2023 

Auteur: Xandra Niehe & Emilie van Karnebeek

Titel: Het overlijden overleven

Uitvoering: gebonden omplakte band, 17 x 24 cm

Omvang: ca. 352 pag.

nur: 770, Psychologie algemeen

 Prijs: € 30,-

isbn: 978 94 005 1227 6

 cap e-book: € 14,99

isbn e-book: 978 90 449 7911 4

Emilie van Karnebeek en Xandra Niehe verloren allebei op jonge 

leeftijd hun man: Jeroen overleed aan kanker, Weert-Jan aan als. 

Emilie en Xandra bleven ‘over’ als alleenstaande ouder met jonge 

kinderen. Door het ziekteproces en overlijden van hun mannen 

werden ze geconfronteerd met een enorme hoeveelheid 

praktische zaken die ze moesten regelen. Ze kwamen daardoor 

amper aan rouwen toe.

8  M A A R T  2 0 2 3
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We zijn verslaafd 
aan verhalen. En zelfs 
al zijn ze soms te mooi 
om waar te zijn, we 
kunnen geen dag 
zonder.

Prijs: € 20,99

isbn: 978 94 005 0884 2

Prijs: € 20,99

isbn: 978 94 005 0450 9

Prijs: € 20,99

isbn: 978 94 005 1422 5



9

1 5  M A A R T  2 0 2 3

Verschijnt: 15 maart 2023

Auteur: Theo Hendriks

Titel: Too good to be true 

Uitvoering: gebonden met stofomslag, 11,5 x 18 cm

Omvang: ca. 264 pag.  

nur: 801, Management algemeen 

 Prijs: € 22,99

isbn: 978 94 005 1346 4

 cap e-book: € 12,99

isbn e-book: 978 90 449 3240 9

We vertellen onszelf en elkaar de hele dag 
verhalen. Waarom doen we dat? En welke 
macht hebben ze over ons leven?

Waarom houden we toch zoveel van verhalen, waarom 

verzinnen we ze, waarom geloven we erin en handelen we 

ernaar? Hoe komt het dat verhalen ons houvast, hoop en 

troost bieden en ons tegelijkertijd in verwarring brengen?  

We zijn omringd door verhalen, maar welk verhaal leven we 

zelf en door welke verhalen worden we geleefd?

Dit boek is een fundamentele zoektocht naar de werking  

van verhalen. Een reis vanuit de mooiste sprookjes en 

mythologische heldenverhalen naar de ongelofelijkste 

complottheorieën en voorbeelden van propaganda en 

nepnieuws.

u Theo Hendriks is dé expert op het gebied van storytelling. 

Hij werkt voor grote bedrijven en organisaties en is een 

veelgevraagd spreker.

u Winnaar van Managementboek van het Jaar 2012

MARKETING

u Auteur is beschikbaar voor interviews

u Aandacht via onze socialmediakanalen en nieuwsbrieven

u Digitaal promotiemateriaal

De kracht en macht van verhalen

STORYTELLING VERHALEN COMPLOTTEN

Theo Hendriks is storyteller, auteur en 

spreker, en oprichter van Theo Hendriks 

Corporate Storytelling. In de afgelopen 

jaren schreef hij vele corporate story’s 

en hielp hij leiders, bestuurders, 

ondernemers en starters met het (her)- 

vinden van hun eigen verhaal. In 2010 

won hij daarmee de European Excellence 

Award in de categorie Change 

Communication.
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‘Door haar bijzondere verhalen over trouw, toewijding 
en verlies een warm en inspirerend boek.’ — Margriet

Prijs: € 22,99

isbn: 978 94 005 0969 6

Prijs: € 22,99

isbn: 978 94 005 1144 6

© Unsplash
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Verschijnt: 21 maart 2023

Auteur: Elli H. Radinger  

Titel: Vaarwel geliefde hond

Oorspronkelijke titel: Abschied vom geliebten Hund

Uitvoering: gebonden met stofomslag, 14 x 21,5 cm

Omvang: ca. 184 pag.

nur: 410, Natuur populair algemeen 

 Prijs: € 22,99

isbn: 978 94 005 1572 7

 cap e-book: € 12,99

isbn e-book: 978 90 449 3480 9

DIEREN AFSCHEID ROUW LIEFDE HOND DOOD

Elli H. Radinger (1951) is journalist en 

een veelgevraagd expert op het gebied 

van wolven. Dertig jaar lang heeft ze 

wilde wolven geobserveerd in 

Yellowstone Park. Om haar dertienjarige 

hond Shira door de laatste jaren van 

haar leven te begeleiden beëindigde ze 

haar wolvenonderzoek. Shira overleed 

in de zomer van 2020.

Een boek vol troost en inspiratie na de dood 
van onze trouwste metgezel

Toen haar labrador Shira stierf en Elli Radinger haar verdriet 

daarover deelde, ontving ze duizenden berichten: mensen 

van over de hele wereld vertelden de bekende wolven- en 

hondenexpert over hun oude, zieke of overleden trouwe 

viervoeter. Over het diepe verdriet en over hun eenzaamheid 

en hulpeloosheid, omdat hun omgeving de pijn die je kunt 

voelen als het om een dier gaat lang niet altijd begrijpt.

 

Elli Radinger toont wat we van onze dieren kunnen leren in 

de laatste momenten van het leven en geeft hoopvolle 

moed om door te gaan. Een ontroerend en inspirerend boek 

voor iedereen die zichzelf en zijn dieren wil helpen afscheid 

te nemen, maar ook een hartverwarmende metgezel bij het 

verdriet en de pijn na de dood van een geliefd dier.

u Van De wijsheid van wolven zijn ruim 23.000 exemplaren 

verkocht en van Oude wijze honden ruim 15.000

u Elli Radinger is dé Duitse wolvenexpert en schrijft als 

auteur en journalist veel over wolven en honden

MARKETING

u A1- en A2-posters

u Grote campagne op social media

u Advertenties

u Boektrailer

u Contentcampagne met consumenteninteractie

2 1  M A A R T  2 0 2 3

Afscheid nemen van een geliefde hond
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Van de boeken van 
Elaine N. Aron zijn al meer dan 
100.000 exemplaren verkocht

Prijs: € 21,99

isbn: 978 94 005 1018 0

Prijs: € 22,99

isbn: 978 94 005 1244 3

Prijs: € 22,99

isbn: 978 94 005 1033 3

Prijs: € 22,99

isbn: 978 94 005 1258 0

Prijs: € 21,99

isbn: 978 94 005 1235 1
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Herziene editie van de klassieker van 
Elaine N. Aron

Heb je een grote fantasie en levendige dromen? Is elke dag 

tijd alleen doorbrengen net zo essentieel voor je als voedsel 

en water? Sta je erom bekend empathisch en consciëntieus 

te zijn? Word je snel overweldigd door geluid en chaos? Zo  

ja, dan ben je wellicht een hoogsensitief persoon (hsp), net 

als ruim 20 procent van de mensen. Elaine N. Aron, psycho-  

therapeut en zelf een hsp, combineerde wetenschappelijk 

onderzoek met haar ervaringen als therapeut en schreef  

een toegankelijk en bruikbaar boek voor hsp’s én voor de 

mensen in hun omgeving.

Deze herziene editie bevat een nieuw voorwoord van de 

auteur, het laatste wetenschappelijke onderzoek en een 

nieuwe discussie over antidepressiva. Het boek helpt je  

de realiteit van je prachtige eigenschap te begrijpen, je 

verleden in het licht ervan te zien en in de toekomst er  

het meeste uit te halen.

u Ruim 100.000 exemplaren verkocht

u Auteur doet al 30 jaar onderzoek naar hoogsensitiviteit

u 1 op de 5 mensen is (in bepaalde mate) hoogsensitief

Dé bestseller over hoogsensitiviteit

Elaine N. Aron doet al sinds 1992 onderzoek naar hoogsensitiviteit 

en schreef naast wetenschappelijke artikelen onder meer de boeken 

Hoogsensitieve personen, Het werkboek voor hoogsensitieve 

personen, Het hoogsensitieve kind, Hoogsensitieve personen in de 

liefde, Hoogsensitieve ouders en De kracht van zelfwaardering. Naast 

haar eigen praktijk voor psychotherapie publiceert ze samen met 

haar echtgenoot ook artikelen over familierelaties.

Verschijnt: 14 juni 2023

Auteur: Elaine N. Aron

Titel: Hoogsensitieve personen

Oorspronkelijke titel: The Highly Sensitive Person

Uitvoering: paperback, 14 x 21,5 cm 

Omvang: ca. 320 pag.

nur: 770, Psychologie algemeen 

 Prijs: € 22,99

isbn: 978 94 005 1602 1

 cap e-book: € 12,99

isbn e-book: 978 90 449 7910 7

 cap luisterboek: € 13,99

isbn luisterboek: 978 90 461 7377 0

HOOGSENSITIVITEIT KLASSIEKER PSYCHOLOGIE ZELFHULP

Van de boeken van 
Elaine N. Aron zijn al meer dan 
100.000 exemplaren verkocht
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‘Dit boek helpt je de blokkades op weg naar financieel 
succes te doorbreken.’  — The Washington Post

14 © Unsplash
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Overwin je (verborgen) angsten en bereik je 
volledige potentieel 

Onbewuste overtuigingen weerhouden ons er vaak van om door 

te blijven groeien. We denken bijvoorbeeld: ‘Je kunt niet altijd 

succesvol zijn’, ‘Mijn collega’s vinden me vast niet meer aardig 

als ik voor die promotie ga’ of ‘Ik kan niet te lang gelukkig zijn, 

dan gaat er vast weer iets mis’. 

Herkenbaar? Gay Hendricks noemt dit een upper limit problem, 

een negatief gevoel dat ons bekruipt wanneer er iets positiefs 

in ons leven gebeurt. Dit boek helpt je om dit patroon te 

doorbreken, jouw eigen upper limit problem op te lossen en de 

sprong naar je hoogst haalbare niveau van succes te wagen. 

Dit boek helpt je niet alleen te groeien op financieel gebied, 

maar ook in de liefde en het leven in het algemeen.

u Een klassieker op het gebied van persoonlijke ontwikkeling

u Van The Big Leap werden wereldwijd meer dan 500.000  

exemplaren verkocht

u Voor fans van James Clear, Wayne Dyer en Gabrielle 

Bernstein

MARKETING

u Contentmarketingcampagne met thematische artikelen

u Digitaal pos-materiaal

u Onderdeel themacampagne Maand van de Persoonlijke 

Ontwikkeling (september)

u Auteur beschikbaar voor interviews

Til je leven naar een hoger niveau 

1 8  A P R I L  2 0 2 3

Verschijnt: 18 april 2023

Auteur: Gay Hendricks 

Titel: The Big Leap

Oorspronkelijke titel: The Big Leap

Uitvoering: paperback, 14 x 21,5 cm

Omvang: ca. 248 pag 

nur: 770, Psychologie algemeen 

 Prijs: € 22,99

isbn: 978 94 005 1618 2

 cap e-book: € 12,99 

isbn e-book: 978 90 449 3491 5

 cap luisterboek: € 15,99

isbn luisterboek: 978 90 461 7765 5

PSYCHOLOGIE PERSOONLIJKE ONTWIKKELING CARRIÈRE GELUK

Gay Hendricks is psycholoog en 

therapeut. Hij coachte het 

topmanagement van onder andere 

Dell, Hewlett-Packard, Motorola en 

klm. Als pionier op het gebied van 

persoonlijke ontwikkeling schreef hij 

mee aan maar liefst 35 boeken, 

waarvan meerdere New York 

Times-bestsellers.



16 © Emily Kaszton
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Verschijnt: 26 april 2023

Auteur: Ariane Roos & Joris van Zoelen 

Titel: En nu dan

Uitvoering: paperback 14 x 21,5 cm

Omvang: 256 pagina's 

nur: 801, Management algemeen 

 Prijs: € 22,99

isbn: 978 94 005 1619 9

 cap e-book: € 12,99

isbn e-book: 978 90 449 3493 9

PURPOSE STRATEGIE INSPIREREND LEIDERSCHAP CHANGE MANAGEMENT

De formule achter de inspirerendste 
organisaties

Impactorganisaties willen de wereld van morgen veranderen. 

Ze pakken de grote problemen aan, zoals het opwarmende 

klimaat, groeiende ongelijkheid, plasticsoep en gezondheids-

vraagstukken. En ze verdienen er ook nog geld mee. Denk aan 

bedrijven als Too Good To Go, Tony’s Chocolonely en Seepje.

En nu dan beantwoordt de vraag hoe je jouw organisatie kunt 

veranderen om ook positieve impact te maken. Het legt uit 

hoe je je purpose vindt en belangrijker: hoe je die in de praktijk 

brengt. Woorden op papier zijn mooi, maar het gaat erom dat 

jouw team en medewerkers het begrijpen en geïnspireerd zijn 

om je te volgen. Het doel is om vanuit een gezond bedrijf, met 

aantrekkelijke groei, te werken aan de wereld van morgen.

Van start-up tot eeuwenoud familiebedrijf tot beursgenoteer-

de multinational. Met de kracht van inspiratie.

u Ariane Roos en Joris van Zoelen werken voor Synergie, een 

adviesbureau dat organisaties helpt om duurzame impact 

te maken en helpt bij het opschalen van deze impact.

u Synergie is de initiator van de Inspirerende 40  

(www.inspirerende40.nl) en van het onderzoek naar wat 

inspiratiewaarde kan doen voor het geluk van mensen en 

voor de groei van organisaties.

u Voor organisaties die goed willen doen en daar heel goed 

in zijn.

Impact maken met je bedrijf

Ariane Roos heeft een achtergrond als lucht- en ruimtevaart - 

i ngenieur. Haar ruime ervaring bij grote corporate organisaties 

zet ze nu in om impact te creëren: door managers betere leiders 

te laten worden en zo verbeterde organisaties te creëren, voor 

zowel medewerkers als klanten.

Joris van Zoelen hielp in de afgelopen 30 jaar ruim 500 bedrijven 

bij de vertaling van hun idealen naar een werkend business-

model. Hij is gefascineerd door wat mensen samen kunnen 

creëren en is gedreven om te bouwen aan een wereld waarin 

organisaties succesvol zijn in zowel purpose als profit.



© Dawson Caroll18

New York Times- 
bestseller auteur 
Ryan Holiday heeft 
wereldwijd al 
meer dan 5 miljoen 
boeken verkocht

Prijs: € 20,-

isbn: 978 94 005 1015 9

Prijs: € 20,-

isbn: 978 94 005 0891 0

Prijs: € 20,-

isbn: 978 94 005 1274 0

Prijs: € 22,99

isbn: 978 94 005 1499 7

Prijs: € 20,-

isbn: 978 94 005 1372 3

Prijs: € 22,99

isbn: 978 94 005 1294 8
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Verschijnt: 17 mei 2023

Auteur: Ryan Holiday 

Titel: Discipline is het doel

Oorspronkelijke titel: Discipline is Destiny

Uitvoering: paperback, 14 x 21,5 cm

Omvang: ca. 352 pag. 

nur: 770, Psychologie algemeen 

 Prijs: € 22,99

isbn: 978 94 005 1500 0

 cap e-book: € 12,99

isbn e-book: 978 90 449 3494 6

FILOSOFIE DEUGDEN KLASSIEKE OUDHEID

Een inspirerend pleidooi voor de kracht en 
belofte van zelfdiscipline

Als we iets willen beheersen moeten we eerst onszelf  

leren beheersen; onze emoties, onze gedachten, onze daden. 

Dit klassieke idee is belangrijker dan ooit in deze chaotische 

wereld waarin afleiding en verleiding constant op de  

loer liggen.

In dit vervolg op Het geluk is met de dapperen pleit Ryan 

Holiday voor de deugd die nodig is om alle andere deugden 

te realiseren. Die deugd kent vele namen, zoals 

gematigdheid, zelfbeheersing en discipline. Maar uiteindelijk 

komen ze allemaal op hetzelfde neer: leiden in plaats van 

geleid worden. Je grenzen stellen. Je gewoontes sturen.

u Ryan Holiday bracht het stoïcisme naar miljoenen lezers

u Van de titels van Ryan Holiday zijn meer dan 20.000 

exemplaren verkocht en ze zijn bewezen eversellers

MARKETING

u Pr-campagne

u Advertenties in Vrij Nederland en Happinez

u Socialmediacampagne

u Leesexemplaren en digitaal promotiemateriaal

Bereik meer door grenzen te stellen 

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 van diverse bestsellers. Zijn boeken 

zijn in meer dan veertig talen vertaald en wereldwijd zijn er meer dan vijf 

miljoen exemplaren van verkocht. Hij woont met zijn gezin op een kleine 

ranch bij Austin, Texas. Zijn boekhandel, The Painted Porch, bevindt zich 

in Bastrop, Texas.
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Onze bestsellers 
op het gebied van opvoeden 

Prijs: € 24,99 

isbn: 978 94 005 1567 3

Prijs: € 20,00 

isbn: 978 94 005 1085 2

Prijs: € 20,00 

isbn: 978 94 005 1086 9

Prijs: € 20,00 

isbn: 978 94 005 1087 6

Prijs: € 20,00 

isbn:  978 94 005 1088 3

Prijs: € 20,00 

isbn: 978 94 005 1089 0

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

—  Club van Relaxte Moeders

'Met haar unieke stem is dr. Becky een absolute verademing voor 
alle ouders die snakken naar intelligent opvoedadvies. De inzichten 
in Het goede in ons zijn praktisch toepasbaar én je vindt jezelf  
naderhand een leuker mens én een leukere ouder. Dr. Becky is  
een opvoedgoeroe die ouders écht begrijpt, steunt en – thank god –  
geen schuldgevoel aanpraat.’ — Anna van den Bremer, auteur  
en journalist bij de Volkskrant

NYT-
bestseller

meer dan 
20.000 

exemplaren 
verkocht



Onze bestsellers 
op het gebied van opvoeden 

Vraag de vertegenwoordiger naar 
de actievoorwaarden

Prijs: € 22,99 

isbn: 978 94 005 1316 7

‘Vergeet alle andere 
opvoedboeken!  Dit is het 
boek dat je gelezen wilt 
hebben.’ — Nina Pierson

'Helder en praktisch laat Doucleff zien hoe je kunt leren 
lankmoediger te zijn.' — Brigit Kooijman, nrc

15.000 
exemplaren

verkocht



A.W. Bruna Uitgevers
Wibautstraat 133
1097 DN Amsterdam

Vertegenwoordiger
Sandra van der Meeren
T 06 200 103 27
E sandra.van.der.meeren@awbruna.nl

Remko Polack
T 06 189 352 67
E remko.polack@awbruna.nl

Verkoop binnendienst
T 020 521 97 77
E verkoop@awbruna.nl

Publiciteit
Steffie Henderson
T 06 152 955 59
E steffie.henderson@awbruna.nl

Ellen van Veenendaal
T 06 390 514 05
E ellen.van.veenendaal@awbruna.nl 

Renée Scheepers
T 06 289 476 64
E renee.scheepers@awbruna.nl

Recensie-exemplaren/
drukproeven/beeldmateriaal
E publiciteit@awbruna.nl 

Verkoop en distributie België
Standaard Uitgeverij nv
Franklin Rooseveltplaats 12
2060 Antwerpen

Verkoop binnendienst
E besteldienst@standaarduitgeverij.be
T +32 3 285 72 00

Sales manager
E yves.debrauwer@standaarduitgeverij.be
T +32 479 80 00 10

A.W. Bruna Uitgevers – inclusief 
de imprints Uitgeverij Signatuur,  
Lev., Gloriae, Happinez, VIP en 
Vrij Nederland is aangesloten bij 
het Integraal fonds van CB.

Wijzigingen voorbehouden.

Accountmanagers
E sven.robeyns@standaarduitgeverij.be
T +32 491 860 867

E ilse.trimborn@standaarduitgeverij.be
T +32 491 86 73 20

Marketing en publiciteit
E gloria.vanheyst@standaarduitgeverij.be 
T + 32 491 62 84 36 


