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Eindelijk weer een nieuw boek  
van bestsellerauteur 

Gretchen Rubin!
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‘Gretchen Rubin helpt ons altijd de ogenschijnlijk 
kleine maar cruciale aspecten van het leven op  
te merken die ons gelukkiger maken. In deze  
fascinerende verkenning van de vijf zingtuigen  
laat ze ons zien hoe we onze binnenwereld kunnen 
veranderen, door meer aandacht te besteden aan 
onze dagelijkse beleving van de wereld daarbuiten. 
Een heerlijk boek, in elke zin van het woord.’ 
– Lori Gottlieb, New  York Times-bestsellerauteur 
van Misschien moet je eens met iemand praten?

Prijs: € 7,95 

isbn: 978 94 005 0695 4

Prijs: € 20,99 

isbn: 978 94 005 0612 1

‘Wat een heerlijke wake-upcall! Dankzij Gretchen Rubin ben 
ik me meer bewust van dingen, geniet ik meer, proef en ruik ik 
meer – en het heeft mijn leven zoveel interessanter gemaakt. Ik 
heb alleen spijt dat ik het e-book heb gelezen in plaats van het 
fysieke boek. Daardoor miste ik de kans om het papier te voelen 
en het geluid van omgeslagen bladzijden te horen.’ 
– A.J. Jacobs, Amerikaanse journalist en auteur
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Meer genieten van de kleine dingen

Leer het leven opnieuw waarderen aan  
de hand van je vijf zintuigen

u Van Het Happiness Project zijn meer dan 15.000 

exemplaren verkocht

u Persoonlijke verhalen afgewisseld met tips

u Een boek dat aanzet tot actie 

Van de bestsellerauteur van Het Happiness Project 

verschijnt een nieuwe ontdekkingsreis: op zoek naar een 

leven met meer energie, creativiteit, geluk en liefde door 

je te richten op je vijf zintuigen.

Tijdens deze reis ontrafelt Rubin de mysteries van de vijf 

zintuigen en ontdekt ze de geneugten ervan, die zorgen 

voor een gelukkiger en mindful leven. Ze onderzoekt wat 

de kracht is van daadwerkelijk in de fysieke wereld leven, 

aan de hand van wetenschap, filosofie, literatuur en haar 

eigen ontdekkingen.

Sensationeel leven is een verhaal dat je opslokt, vol 

wijsheden, inzichten, en praktische suggesties over hoe je 

je zintuigen aanscherpt en met meer levenslust leeft.

MARKETING

u Advertentie in Happinez

u Content- en displaycampagne

u Influencerscampagne

u Volop aandacht in vrouwenmagazines en  

Psychologie Magazine

u Posters op aanvraag

ZINTUIGEN LEVEN IN HET NU GELUK RUST VERWONDERING

Verschijnt: 27 juni 2023 

Auteur: Gretchen Rubin

Titel: Sensationeel leven

Oorspronkelijke titel: Life In Five Senses

Uitvoering: paperback, 14 x 21,5 cm

Omvang: ca. 286 pag.

nur: 770, Psychologie algemeen

 Prijs: € 22,99

isbn: 978 94 005 1577 2

 cap e-book: € 12,99

isbn e-book: 978 90 449 3459 5

 cap luisterboek: € 15,99

isbn luisterboek: 978 90 461 7742 6

Gretchen Rubin is een van de 

invloedrijkste schrijvers over 

gewoonten en geluk. Haar eerste boek 

The Happiness Project was een New York 

Times-bestseller en verkocht meer dan 

een miljoen exemplaren in 35 talen. Ze 

woont met haar man en twee dochters 

in New York.

 © Austin Walsh
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‘Sabine Klaver is vakkundig en weet haar expertise op een heldere 
en veilige manier over te brengen. Ze is allesbehalve belerend  
en heeft een groot talent om ingewikkelde gedragingen op een  
persoonlijke manier in kaart te brengen. Ze is duidelijk en open, 
met een flinke dosis humor en zelfspot.’ — Malou Holshuijsen, 
auteur van Zachtop lachen

‘Ik volg Sabine al een paar jaar met heel veel plezier. Ze maakt  
mentale problematiek op een toegankelijke manier bespreekbaar 
en durft daarin ook persoonlijk te worden. Ik kijk dan ook heel erg 
uit naar haar boek!’ — Lisa Loeb, auteur van Bang

‘Als de leukste psycholoog van Nederland een boek schrijft over 
hoe zij zelf in therapie gaat, weet je dat dit het zelfhulpboek is dat  
je écht moet lezen.’ — Titia Hoogendoorn, auteur van  
Hoe ik van mijn rijangst afkwam
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Verschijnt: 14 juni 2023

Auteur: Sabine Klaver 

Titel: Ik voel me zo

Uitvoering: paperback, 14 x 21,5 cm

Omvang: ca. 264 pag.

nur: 770, Psychologie algemeen 

 Prijs: € 22,99

isbn: 978 94 005 1490 4

 cap e-book: € 12,99

isbn e-book: 978 90 449 3387 1

 cap luisterboek: € 15,99

isbn luisterboek: 978 90 461 7635 1

1 4  J U N I  2 0 2 3

Als therapeut zou je moeten weten hoe  
je mentaal gezond blijft. Wat doe je als  
je daar toch mee worstelt?

u Een verfrissend en taboedoorbrekend boek voor iedereen 

die worstelt met dit overweldigende leven

u Een tegengeluid op alle zelfhulpboeken die een snelle weg 

naar een mentaal gezond leven beloven

Sabine Klaver werkt als psycholoog, maar dan belandt ze 

zelf aan de andere kant: ze gaat in therapie. Ze voelt zich 

als de tandarts met het slechte gebit. In haar therapie-

proces leert ze haar emoties toe te laten en net zo goed 

voor zichzelf te zorgen als ze anderen helpt te doen. Aan  

de hand van de sessies met haar cliënten en met haar eigen 

therapeut geeft ze antwoord op de vragen ‘Wat voel ik?’, 

‘Waarom voel ik het?’ en ‘Wat kan ik doen?’.  

Op deze openhartige en intieme reis krijg je als lezer inzicht  

in je eigen gevoel en hoe je daar goed voor kunt zorgen.

MARKETING

u Advertenties in o.a. Psychologie Magazine en Happinez

u Boektrailer

u Podcast-advertising

u Samenwerking met influencers

Sabine Klaver (1992) is psycholoog. 

Naast haar werk in de behandel-

kamer zet ze zich in om mentale 

gezondheid meer bespreekbaar te 

maken, onder andere door het 

hosten van PsychoLogisch Podcast 

(100.000 plays), het geven van 

lezingen en haar activiteiten op 

social media.

THERAPIE EMOTIE SCHAAMTE MENTALE GEZONDHEID

Therapeut zoekt therapeut



Titel: Rightbrainer

Uitvoering: paperback, 14 x 21,5 cm

Omvang: ca. 184 pag.

nur: 770, Psychologie algemeen 

 Prijs: € 22,99

isbn: 978 94 005 1654 4

 cap e-book: € 13,99

isbn e-book: 978 90 449 3565 3

 cap luisterboek: € 15,99

isbn luisterboek: 978 90 461 7840 9

‘First book I ever finished, 
I liked it so much I started 
another… I am now on 
Thinking, Fast and Slow 
by Nobel laureate Daniel 
Kahneman.’ — Sharada 
Prasad Shantharam, 
R&D engineer, High Tech 
Campus

‘Intriguing as well as  
laughing out loud funny.’ 
— Ingelou Stol, former 
nos news anchor and 
founder Fe+male Tech 
Heroes

Verschijnt 
gelijktijdig met 
de Nederlandse 

editie

6
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Marijn van der Poll richtte in 2000 zijn ontwerp-

studio op. Zijn werk maakt deel uit van de collecties 

van onder meer het Victoria and Albert Museum in 

Londen en het San Francisco Museum of Modern  

Art. Hij adviseert overheidsorganisaties en is 

ambassadeur van de internationaal gerenommeerde 

Dutch Design Week. Hij heeft een Bachelor of Arts in 

Industrial Design van de Design Academy Eindhoven, 

en een Master of Science van de University of 

Nebraska-Lincoln. 

Het genereren van ideeën is geen magisch  
talent, maar een basisvaardigheid die je 
kunt leren

u Val niet ten prooi aan je rationele linkerbrein en aan  

obsessief probleemoplossend denken, op zoek naar  

het ene juiste antwoord

u Ondanks alle innovatieve methodieken en creatieve  

processen zien we het basiselement over het hoofd: het idee

u Verschijnt gelijktijdig in een Nederlandse en Engelse editie

Onze linkerhersenhelft heeft jarenlange scholing achter de  

rug en heeft daardoor toegang tot allerlei slimme tools, zoals  

taal en rekenen. Dat werkt prima als een vraag slechts één juist 

antwoord heeft. Als we echter worden geconfronteerd met een 

iets complexer probleem, staan we ineens voor een witte muur 

met plakkerige geeltjes in onze handen. 

We moeten weer toegang krijgen tot de kracht van onze 

rechterhersenhelft om zo het volledige potentieel van ons brein te 

kunnen benutten. Pas dan komen we tot echt innovatieve ideeën 

en oplossingen voor de uitdagingen in ons werk en verdere leven.

MARKETING

u Advertenties

u Socialmediacampagne

u Quizzen, opdrachten en feiten-contentcampagne

u Auteur is beschikbaar voor interviews

Het survivalhandboek voor ideeën

INNOVATIE CREATIVITEIT BREIN

2 1  J U N I  2 0 2 3

Verschijnt: 21 juni 2023

Auteur: Marijn van der Poll 

Titel: Rightbrainer

Uitvoering: paperback, 14 x 21,5 cm

Omvang: ca. 184 pag.

nur: 770, Psychologie algemeen 

 Prijs: € 22,99

isbn: 978 94 005 1643 4

 cap e-book: € 13,99

isbn e-book: 978 90 449 3524 0

 cap luisterboek: € 15,99

isbn luisterboek: 978 90 461 7800 3
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‘Dit is hét boek over mentale gezondheid dat iedereen moet lezen.’  
— bestsellerauteurs Barbara en Allan Pease

‘Dit boek zal voor veel mensen als een opluchting voelen. Als je 
moeite hebt om te begrijpen waarom je mentaal en emotioneel 
worstelt met jezelf, is dit boek voor jou. Het geeft je inzichten en 
makkelijke, praktische opdrachten.’ — dr. Helen McCarthey,  
auteur en psycholoog 

‘Kleine trauma’s is het boek dat ik aan iedereen aanraadt die  
voelt: “Dit is niet oké, maar ik heb geen professionele hulp nodig.”  
Dr. Meg legt in haar herkenbare stijl uit hoe iets kleins een groot  
en soms ook problematisch deel van onze identiteit kan worden,  
en ze helpt ons op een duidelijke en geduldige manier de nodige  
veranderingen te kunnen maken. We hebben misschien niet  
allemaal coaching of therapie nodig, maar iedereen kan baat  
hebben bij dit boek.’ — dr. Audrey Tang, psycholoog en auteur

8  © Alexander Grey
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Kleine dingen, grote impact

Leef niet langer op de automatische piloot, 
maar ga weer vol in het leven staan

u Auteur is trauma-expert

u Het boek is aan 23 landen verkocht

u Voor de lezers van Bessel van der Kolk en Brené Brown

Hoe gaat het nou écht met je? Is jouw antwoord ‘een beetje 

bleh’, ‘mwoah’, of ‘ik weet het eigenlijk niet’? Het ligt niet aan 

jou. Het komt door alle blauwe plekken die je tijdens het 

leven hebt opgelopen. 

Emotionele onbekwaamheid, uitdagende familierelaties, 

giftige positiviteit of gaslighting zijn allemaal voorbeelden 

van ‘trauma’s met een kleine t’, die vaak leiden tot 

bijvoorbeeld angstklachten, perfectionisme, troosteten en 

slaapproblemen. 

Het leven hoeft niet zo te voelen. We zijn het onszelf 

verschuldigd om onze kleine trauma’s te herkennen, te 

accepteren en actie te ondernemen, en het leven te leiden 

dat we verdienen. 

MARKETING

u Uitgebreide contentcampagne rondom het onderwerp 

trauma’s

u Aandacht in en samenwerking met Psychologie Magazine 

en Happinez

u Auteursbezoek o.v.v.

u Socialmediacampagne

TRAUMA HERKENNING ACCEPTATIE PERFECTIONISME ANGSTIG

Verschijnt: 12 juli 2023

Auteur: Meg Arroll

Titel: Kleine trauma’s

Oorspronkelijke titel: Tiny Traumas

Uitvoering: paperback, 14 x 21,5 cm

Omvang: ca. 312 pag.

nur: 770, Psychologie algemeen

 Prijs: € 24,99

isbn: 978 94 005 1615 1

 cap e-book: € 12,99

isbn e-book: 978 90 449 3485 4

 cap luisterboek: € 15,99

isbn luisterboek: 978 90 461 7764 8

Dr. Meg Arroll is psycholoog, 

wetenschapper en auteur, en 

gespecialiseerd in gezondheid en 

welzijn. Haar aanpak is oplossings-

gericht, vol tips en strategieën om 

makkelijker door het leven te gaan. Ze 

woont afwisselend in het vk en de vs. 

Haar Instagram is @megarroll.

© Jenny Smith Photography



‘Een actueel idee van een van de toonaangevendste gedragsweten schappers van  

dit moment. Je toekomst is nu laat je zien hoe en waarom mentaal tijdreizen vandaag 

ervoor zorgt dat jouw morgen beter wordt. ’ — Angela Duckworth, auteur van de 
New York Times-bestseller De Grit-factor

‘Hal Hershfield laat complexe wetenschap tot leven komen, terwijl hij praktische tips 

geeft om de kloof te dichten tussen wie we vandaag zijn en wie we morgen kunnen 

worden. Dit is zo’n zeldzaam boek dat degene die je in de spiegel ziet zal veranderen.’ 

— Daniel H. Pink, #1 New York Times-bestsellerauteur van Drive en De kracht 
van spijt

‘Het onderhoudende en krachtige boek van Hershfield vertelt ons hoe nadenken 

over de toekomst ons gedrag op dit moment kan veranderen – en ons kan helpen te 

worden wie we uiteindelijk willen zijn.’ — Carol Dweck, auteur van de New York 
Times-bestseller Mindset

 © Henry & Co.10
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Betere keuzes maken voor de toekomst

Maak verbinding met je toekomstige zelf zodat 
je leven later én nu beter wordt

u Begrijp eindelijk waarom het zo lastig is om keuzes te 

maken die verstandig zijn voor de lange termijn

u Gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten, 

maar ook vol praktische tips

u Voor de liefhebbers van James Clear, Adam Grant en  

Carol Dweck

We willen allemaal een geweldige toekomst. Waarom lukt het 

ons dan toch zo vaak niet om de beste keuzes voor de lange 

termijn te maken, zoals gezond eten, regelmatig sporten en 

voldoende sparen? 

In Je toekomst is nu deelt psycholoog en gedragswetenschapper 

Hal Hershfield zijn baanbrekende onderzoek waaruit blijkt dat  

we vaak geneigd zijn om te kiezen voor onmiddellijke bevrediging  

van onze behoeftes, ook al gaat dat ten koste van onze 

gezondheid en ons welzijn op de lange termijn. Hershfield helpt  

je om te ontdekken welke mentale fouten je vaak maakt als je over 

de toekomst denkt, en laat zien hoe je een verbinding kunt maken 

met je toekomstige zelf, zodat je leven later én nu beter wordt.

MARKETING

u Samenwerking met Psychologie Magazine

u Advertenties

u Aandacht via onze socialmediakanalen en nieuwsbrieven

u Contentmarketing gericht op psychologie, gedragswetenschap 

en keuzes

VERANDERING PSYCHOLOGIE GEDRAGSWETENSCHAP TOEKOMST KEUZES 

Verschijnt: 9 augustus 2023

Auteur: Hal Hershfield

Titel: Je toekomst is nu

Oorspronkelijke titel: Your Future Self

Uitvoering: paperback, 14 x 21,5 cm

Omvang: ca. 320 pag.

nur: 770, Psychologie algemeen

 Prijs: € 24,99

isbn: 978 94 005 1625 0

 cap e-book: € 12,99

isbn e-book: 978 90 449 3513 4

Hal Hershfield is professor marketing, 

gedragswetenschap en psychologie aan 

de University of California. Zijn 

onderzoek naar het toekomstige zelf is 

geplaatst in prestigieuze academische 

tijdschriften en in media als The New 

York Times, The Wall Street Journal, The 

Boston Globe, The Washington Post en 

The Atlantic.

© Benjamin B. Morris
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‘Breek los uit je eigen vernietigende patronen 
van je verleden. Welke leeftijd je kinderen ook 
hebben, Het opvoedkompas is de oplossings- 
gerichte gids waar je altijd naar hebt gezocht  
om onafhankelijke, oprechte en gelukkige 
kinderen op te voeden.’ — Gabrielle Bernstein , 
auteur van Happy Days

‘Het opvoedkompas is een must voor elke stap 
in je opvoedreis. We kunnen allemaal deze 
liefdevolle handvatten gebruiken, om betrokken 
en empathische ouders te zijn.’ 
— Katherine Schwarzenegger Pratt

Prijs: € 24,99 

isbn: 978 94 005 1482 9

‘Het boek dat de grootste impact 
op mijn leven heeft gemaakt.’ — 
Nina Pierson, ondernemer, 
auteur en podcastmaker
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Laat je kinderen hun eigen pad volgen

Laat je (onbewuste) verwachtingen van  
je kinderen los en help ze hun eigen weg 
te volgen

u Over het opvoeden als ouder/verzorger en het 

doorbreken van intergenerationele overdracht

u Met voorbeelden uit de praktijk

u Met stappenplan om gelijk mee aan de slag te kunnen

De meeste ouders zijn in staat om gelukkige, gezonde en 

emotioneel sterke kinderen op te voeden. Toch hebben 

veel van ons daar moeite mee. De druk die ouders én 

kinderen voelen is te hoog. Gelukkig is er een oplossing.

Stap voor stap helpt dr. Shefali ons patronen te 

doorbreken, en onze kinderen te zien voor wie ze zijn en 

wie ze kunnen worden. Met als resultaat: zelfverzekerde, 

gezonde en krachtige kinderen die zichzelf kunnen zijn.

Het opvoedkompas is een wetenschappelijk onderbouwde, 

oplossingsgerichte handleiding waar iedere ouder naar op 

zoek is, vol wijsheid, oefeningen en verhalen van andere 

ouders. Het boek waarvan we hadden gewild dat onze 

ouders het ook hadden gehad.

MARKETING

u Contentcampagne met tips & trics

u Online advertising gericht op ouders

u Uitgebreide pr-campagne

OPVOEDEN BEWUST OUDERSCHAP ONTWIKKELING VERBINDING TRAUMA’S 

Verschijnt: 22 augustus 2023 

Auteur: Dr. Shefali

Titel: Het opvoedkompas

Oorspronkelijke titel: The Parenting Map

Uitvoering: paperback, 14 x 21,5 cm

Omvang: ca. 400 pag.

nur: 770, Psychologie algemeen

 Prijs: € 24,99

isbn: 978 94 005 1609 0

 cap e-book: € 12,99

isbn e-book: 978 90 449 3481 6

 cap luisterboek: € 15,99

isbn luisterboek: 978 90 461 7762 4

Dr. Shefali studeerde aan Columbia 

University en is klinisch psycholoog.  

Ze combineert westerse psychologie 

met oosterse filosofie, en haar 

specialisaties zijn familieopstellingen 

en persoonlijke ontwikkeling. 

© Kersti Niglas
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‘Denk je dat je in een week tijd geen 
veranderingen kunt aanbrengen in je 
relatie? John en Julie Gottman zeggen 
van wel, en ze hebben data uit veertig 
jaar baanbrekend onderzoek om dat 
te bewijzen. Dit boek voelt zo hoopvol 
omdat het direct, eerlijk, praktisch en 
haalbaar is.’ — Brené Brown

‘Dit boek, dat gebaseerd is op tientallen 
jaren onderzoek, biedt zeven eenvoudige 
strategieën die gemakkelijk en leuk zijn 
om toe te passen. Hoe druk je ook bent: 
er is altijd genoeg tijd om goed voor 
elkaar te zijn.’ — The New York Times

‘De Gottmans zijn de meest vooraan-
staande huwelijk sonderzoekers en  
-onderwijzers van het land.’ — Time 
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Verschijnt: 12 september 2023

Auteur: John & Julie Gottman 

Titel: Liefde 

Oorspronkelijke titel: The Love Prescription

Uitvoering: paperback, 14 x 21,5 cm

Omvang: ca. 224 pag.

nur: 770, Psychologie algemeen 

 Prijs: € 22,99

isbn: 978 94 005 1648 9

 cap e-book: € 12,99

isbn e-book: 978 90 449 3558 5

 cap luisterboek: € 15,99

isbn luisterboek: 978 90 461 7833 1

John en Julie Gottman hebben hun 

loopbaan gewijd aan het onderzoeken en 

onderhouden van gezonde, langdurige 

relaties. Dr. John Gottman is emeritus 

hoogleraar psychologie aan de University 

of Washington, waar hij The Gottman 

Love Lab heeft opgericht. Dr. Julie 

Schwartz Gottman is klinisch psycholoog 

en heeft haar eigen praktijk. Samen 

schreven ze meerdere boeken en hebben 

ze The Gottman Institute opgericht.

Praktisch advies van de meest toonaangevende 
onderzoekers naar liefdesrelaties ter wereld

u Praktisch en toegankelijk zevenstappenplan om je relatie 

fundamenteel te verbeteren

u Deze New York Times-bestseller bevat het levenswerk van  

dé toponderzoekers naar liefde 

u Voor lezers van Esther Perel, Gary Chapman en Nynke Nijman

Wat zorgt ervoor dat liefde blijft bestaan? Hoe komt het dat  

het ene stel voor altijd bij elkaar blijft, terwijl het andere uit 

elkaar gaat? Is er eigenlijk een wetenschappelijke formule  

voor liefde? Hoe kun je in slechts zeven dagen je relatie nieuw 

leven inblazen? 

Al vijftig jaar lang doen dr. John Gottman en dr. Julie Gottman 

onderzoek naar de liefde. In Liefde delen ze hun belangrijkste 

inzichten en geven ze je een praktisch zevendaags stappenplan 

voor meer intimiteit en een liefde die standhoudt. Wie je ook 

bent, en wat voor relatie je ook hebt: dit boek laat je zien hoe je 

met een paar kleine veranderingen al je relaties fundamenteel 

en blijvend kunt verbeteren.

MARKETING

u Online advertenties

u Socialmediacampagne

u seo- en sea-campagne op basis van relevante  

zoekopdrachten

u Onderdeel themacampagne liefde en relaties

1 2  S E P T E M B E R  2 0 2 3

Verbeter je relatie in zeven dagen

LIEFDE RELATIES PSYCHOLOGIE PRAKTISCH ZEVEN DAGEN
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Loesje bestaat 40 jaar!

Een terugblik met veel posters en verhalen 
van het leukste meisje van Nederland

u Een jubileumboek vol geschiedenis en een blik op 

de toekomst

u Met verhalen van bn’ers over hun favoriete posters 

u Van Loesje zijn al meer dan 140.000 exemplaren verkocht

Het leven op de wereld beter en mooier maken. Dat is de 

grootste drijfveer van Loesje, en ze geeft de mensheid 

daarvoor met plezier een zetje in de rug. Hoewel het Arnhemse 

meisje nooit veel ouder is geworden dan een jaar of twintig, 

verschenen haar eerste posters al in 1983 op straat. Sindsdien 

is ze uitgegroeid tot een bekende persoonlijkheid die dagelijks 

duizenden mensen in Nederland en in de rest van de wereld 

opvrolijkt, inspireert en aanzet tot actie. Hoe is ze al die tijd zo 

fris gebleven? Wat heeft ze allemaal gedaan en wat wil ze nog 

graag doen? In dit boek reflecteert Loesje op die afgelopen  

40 jaar, kijkt ze hoe ze er nu voor staat en richt ze de blik op 

de toekomst, want die moet ook nog geschreven worden. Een 

boek vol foto’s, krantenknipsels, oude en nieuwe toekomst - 

plannen, doe-opdrachten, ongevraagde beleidsvoorstellen, 

gezeur van haar familie en veel, heel veel posters.

MARKETING

u Uitgebreide pr-campagne

u pos-materiaal, posters en ansichtkaarten

u Socialmediacampagne

Verschijnt: 20 september 2023

Titel: Het lijkt simpel en dat is het ook

Uitvoering: gebonden, 15 x 23 cm

Omvang: ca. 192 pag.

nur: 370, Cadeauboeken algemeen

 Prijs: € 20,-

isbn: 978 94 005 1601 4

Loesje is actief sinds 1983 en heeft duizenden posters uitgebracht. 

Ze maakt aansprekende teksten; verrassend, humoristisch, 

relativerend of strijdbaar. Voor iedereen, want iedereen is belangrijk. 

Loesje schrijft teksten met lokale groepen, tijdens workshops en je 

kunt online meeschrijven. Ze is ook in het buitenland actief.

LOESJE POSTERS JUBILEUM WERELDVERBETERAAR
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2 6  S E P T E M B E R  2 0 2 3

Verschijnt: 26 september 2023

Auteur: Juri Hoedemakers 

Titel: Handboek hofnar

Uitvoering: paperback, 14 x 21,5 cm

Omvang: ca. 240 pag.

nur: 801, Management algemeen 

 Prijs: € 22,99

isbn: 978 94 005 1603 8

 cap e-book: € 12,99

isbn e-book: 978 90 449 3523 3

 cap luisterboek: € 13,99

isbn luisterboek: 978 90 461 7799 0

Elke organisatie heeft een hofnar nodig

Een hofnar houdt een bedrijf of organisatie 
een spiegel voor om zo machtspatronen en  
tunnelvisie te doorbreken

u Met zijn bedrijf De Hofnar® introduceert Hoedemakers 

professionele hofnarren bij bedrijven en organisaties 

u Gezocht: Hofnar was genomineerd voor Managementboek 

van het Jaar 2022

u Verschijnt in de Week van het Werkgeluk

Een hofnar was vroeger de enige die de koning de 

onverbloemde waarheid kon vertellen. Maar wat is de 

meerwaarde van de hofnar in moderne organisaties? 

Een van de grote gevaren die jij als leider of leidinggevende 

loopt, is dat je alleen maar jaknikkers om je heen verzamelt. 

Maar wie wijst jou dan op je fouten? 

De hofnar probeert mensen op een luchtige manier een 

spiegel voor te houden. Tegenspraak, reflectie en humor als 

contragewicht voor macht en gefilterde perceptie, en dat alles 

vanuit de zestien rollen die de hofnar vroeger had. 

MARKETING

u Advertenties

u Video's en trailers

u LinkedIn-campagne

u Auteur is beschikbaar voor interviews

u Boekpromotie via eigen kanalen en netwerken

Juri Hoedemakers is de auteur van Gezocht: Hofnar dat is gebaseerd 

op zijn prijswinnende scriptie aan de rsm Erasmus Universiteit over 

de waarde van de hofnar in moderne organisaties. Op dit moment 

doet hij promotieonderzoek naar dit onderwerp.

Hij is aangesteld in de functie van hofnar bij afas Software, Monta, 

i4talent en Archipel Zorggroep en hij spreekt regelmatig bij bedrijven 

en op evenementen. Als expertblogger schrijft hij over reflectie bij 

het platform De Ondernemer (dpg).

HOFNAR HUMOR REFLECTIE VERANDERING
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’In dit geweldige nieuwe boek loodst Julia Cameron  
je zo onmerkbaar door het zesweekse avontuur dat je  
nauwelijks merkt dat je eerste versie van je boek al 
klaar is, voordat ze je weer met beide benen op de grond 
zet. Er zit een boek in jou, als rijp fruit dat klaar is om in 
je hand te vallen. Een leven lang schrijven is de wind 
onder je vleugels waarop je hebt zitten wachten.‘  
— Mirabai Starr, auteur 

’Een zegen voor iedereen die het moeilijk vindt te 
beginnen. Aspirerende schrijvers zullen deze concrete 
adviezen waarderen.’ — Publishers Weekly 

©Annie Spratt

Prijs: € 24,99 

isbn: 978 94 005 1269 6

Prijs: € 22,99 

isbn: 978 94 005 1270 2

Prijs: € 24,99 

isbn: 978 94 005 1538 3

Sinds de herlancering al meer dan 
18.000 exemplaren verkocht
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Verschijnt: 3 oktober 2023

Auteur: Julia Cameron 

Titel: Een leven lang schrijven

Oorspronkelijke titel: Write for Life

Uitvoering: paperback, 17 x 24 cm

Omvang: ca. 286 pag.

nur: 770, Psychologie algemeen 

 Prijs: € 24,99

isbn: 978 94 005 1623 6

 cap e-book: € 12,99

isbn e-book: 978 90 449 3508 0

 cap luisterboek: € 15,99

isbn luisterboek: 978 90 461 7784 6

Julia Cameron heeft jarenlang in 

Hollywood gewerkt als regisseur en 

producer, en als schrijver van tv- en 

filmscripts, onder andere voor Martin 

Scorsese. Ook schreef ze voor The 

Washington Post, The New York Times 

en voor bladen als Vogue en Rolling 

Stone.

Krijg zes weken hulp om je schrijfproject 
eindelijk te beginnen, door te zetten en  
af te maken

u Programma van zes weken

u Van The Artist’s Way zijn wereldwijd meer dan 4 miljoen 

boeken verkocht

u Nieuwe tips & tricks

Julia Cameron leert ons al jaren over creativiteit sinds 

haar baanbrekende boek The Artist’s Way. In Een leven  

lang schrijven gaat ze specifiek in op het onderwerp dat 

haar na aan het hart ligt: de kunst van het schrijven. 

In zes weken tijd gidst Cameron je stap voor stap door  

het creatieve proces. Vanuit haar levenslange ervaring met 

schrijven geeft ze je praktische tips om te beginnen, door 

te gaan en je schrijfproject af te maken. Een leven lang 

schrijven is een must-read voor schrijvers die The Artist’s 

Way gelezen hebben en nog meer uit hun creativiteit 

willen halen, maar ook voor iedereen die pas net begint 

met schrijven. 

MARKETING

u Advertentie in Happinez

u Bannercampagne op flowmagazine.nl

u Socialmediacampagne

u Searchcampagne gericht op relevante zoekvragen

u Auteur is beschikbaar voor interviews

3  O K T O B E R  2 0 2 3

Onmisbaar voor iedere schrijver

SCHRIJVEN CREATIVITEIT DOORZETTEN BLOKKADES GIDS

© Mark Kornbluth
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Prijs: € 20,-

isbn: 978 94 005 1015 9

Prijs: € 20,-

isbn: 978 94 005 1500 0

Prijs: € 22,99                       

isbn: 978 94 005 0891 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

‘Onmisbaar als je iets waardevols wilt maken. Dit boek  
ligt altijd op mijn bureau.’ — Ernst-Jan Pfauth

‘Een briljant strateeg en schrijver.’
— Timothy Ferriss, ondernemer, podcaster en auteur  
van Een werkweek van 4 uur
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Verschijnt: 10 oktober 2023

Auteur: Ryan Holiday 

Titel: De klassiekersclub

Oorspronkelijke titel: Perennial Seller

Uitvoering: paperback, 14 x 21,5 cm

Omvang: ca. 256 pag.

nur: 770, Psychologie algemeen 

 Prijs: € 22,99

isbn: 978 94 005 1610 6

 cap e-book: € 12,99

isbn e-book: 978 90 449 3482 3

1 0  O K T O B E R  2 0 2 3

Een klassieker over klassiekers

Bestsellerauteur en marketingstrateeg  
Ryan Holiday laat zien dat het maken van  
een klassieker niet op toeval berust of een 
kwestie van geluk is

u De klassieker over hoe je iets maakt dat de tand des  

tijds kan doorstaan

u Van de boeken van Ryan Holiday zijn meer dan 20.000 

exemplaren verkocht en ze zijn bewezen eversellers

De werkwijze en mentaliteit om iets te maken dat de tand  

des tijds doorstaat is te leren, of je nu auteur, ondernemer, 

muzikant, filmmaker of beeldend kunstenaar bent.

Het maakproces vormt de basis. Dat vraagt alle aandacht  

en inspanning. Een slecht product zal ook met de beste 

marketing nooit meer zijn dan een hype. Als maker ben je 

continu aan het verfijnen en bijsturen, altijd met je publiek  

of doelgroep in het achterhoofd. Als je focus ligt op kwaliteit, 

is de promotie van je werk en het opbouwen van een publiek 

een logische volgende stap op weg naar blijvend succes.

MARKETING

u Displaycampagne

u Socialmediacampagne

u Auteur beschikbaar voor interviews en lezingen

Ryan Holiday is een populaire spreker, 

strateeg en auteur van diverse bestsellers.  

Hij is een van de prominentste denkers en 

schrijvers over hoe je klassieke filosofie in het 

dagelijks leven kunt toepassen. 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. Zijn 

boekhandel, The Painted Porch, bevindt zich  

in Bastrop, Texas.

KLASSIEKERS EVERSELLERS CREATIVITEIT

© Dawson Carroll
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Onze 
klassiekersclub

Prijs: € 20,99

isbn: 978 94 005 0349 6

Prijs: € 20,99

isbn: 978 94 005 1232 0

Prijs: € 20,99

isbn: 978 94 005 0902 3

Prijs: € 15,-

isbn: 978 94 005 1597 0

Prijs: € 22,99                       

isbn: 978 94 005 0891 0

Prijs: € 24,99 

isbn: 978 94 005 1269 6

250.000 
exemplaren 

verkocht

17.000 
exemplaren 

verkocht

5.000 
exemplaren 

verkocht

27.500 
exemplaren 

verkocht

135.000 
exemplaren 

verkocht

30.000 
exemplaren 

verkocht
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Prijs: € 17,50

isbn: 978 94 005 1055 5

Prijs: € 15,99

isbn: 978 90 229 9287 6

Prijs: € 22,99

isbn: 978 94 005 0732 6

Prijs: € 25,99

isbn: 978 94 005 0618 3

Prijs: € 21,99

isbn: 978 94 005 1017 3

Prijs: € 22,99

isbn: 978 94 005 1316 7

Prijs: € 7,95 

isbn: 978 94 005 0695 4

Prijs: € 22,99 

isbn: 978 94 005 0969 6

Prijs: € 22,99 

isbn: 978 94 005 1417 1

20.000 
exemplaren 

verkocht

150.000 
exemplaren 

verkocht

50.000 
exemplaren 

verkocht

130.000 
exemplaren 

verkocht

17.000 
exemplaren 

verkocht

12.000 
exemplaren 

verkocht

10.000 
exemplaren 

verkocht

70.000 
exemplaren 

verkocht

50.000 
exemplaren 

verkocht
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