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Het is een nieuwe wereld

Meer dan
12.000
exemplaren
verkocht!

WWW.ANDERZDENKEN.NL

WE MUST CONCENTRATE
NOT MERELY ON THE
NEGATIVE EXPULSION OF
WAR BUT THE POSITIVE
AFFIRMATION OF PEACE.
– Martin Luther King, Jr.

NEGATIVITEIT MANIA

De waan van het negativiteitsdenken

Onze samenleving is doordrenkt van negativisme: de media brengen
slecht nieuws, het onderwijssysteem is gericht op het vermijden van
onvoldoendes en werknemers krijgen vaak te horen wat ze niet goed
doen. Het gevolg: een epidemie van burn-out, depressiviteit en intolerantie. Negativiteitsdenken heeft grote gevolgen voor onze samenleving.
Het creëert politieke onrust en zorgt voor een afname in solidariteit,
creativiteit en welzijn.
UITVOERING:
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AUTEUR:
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ISBN:
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PRIJS:
VERSCHIJNT:

PAPERBACK
256 PAGINA’S
RIJN VOGELAAR
@RIJN
15 X 23 CM
9789462960718
801
€ 20,00
DECEMBER 2017

Hoe zijn we in deze negativiteitswaan zijn terecht gekomen? Want
objectief gezien leven we in de meest veilige en welvarende periode in
de menselijke geschiedenis. Hoe kan het dat we massaal verblind zijn?
De oorzaak moet gezocht worden in de beperkingen van het menselijke
denken. Mensen hebben van nature een brein dat neigt naar kortetermijndenken, zelfoverschatting en met een antenne voor gevaar. Vroeger
was dit belangrijk om te overleven, maar nu zit dit ons steeds meer in de
weg. Zeker nu de technologie voortraast en de consequenties van onze
denkfouten steeds groter worden.
Rijn Vogelaar ging op zoek naar aanknopingspunten om het tij te keren.
Die vond hij in de hersenwetenschappen en psychologisch onderzoek.
En gelukkig geven innovatieve bewegingen binnen de journalistiek,
onderwijs en bedrijfsleven ook aan dat het anders moet, naar een meer
constructieve manier van samenleven. Iets waar we allemaal een bijdrage
aan kunnen leveren!

OVER DE AUTEUR

2

Rijn Vogelaar is sociaalpsycholoog, voormalig directeur van onderzoeksbureau Blauw Research en auteur van De Superpromoter en De Enthousiasme
Trilogie: Flame, Flow, Flood. Naast schrijver is hij spreker en docent Rational &
Emotional Decision making aan de Polytechnical University in Hong Kong.

ALL PROBLEMS
ARE ILLUSIONS
OF THE MIND.
– Eckhart Tolle

BREEK JE VRIJ!

In 4 stappen van je probleem af

Ben jij een piekeraar of zit je vast in je denken? Heb je vaak last van
negatieve gevoelens? Heb je een probleem waar je al jaren mee rondloopt,
maar lukt het je niet om hem op te lossen?
Voorkom dat je met dit nare gevoel blijft zitten en ga aan de slag!

UITVOERING:
OMVANG:
AUTEUR:
TWITTER:
FORMAAT:
ISBN:
ISBN E-BOOK:
NUR:
PRIJS:
VERSCHIJNT:

PAPERBACK
160 PAGINA’S
EDWIN SELIJ
@EDWINSELIJ
14 X 21 CM
9789462960640
9789462960657
770
€ 20,00
OKTOBER 2017

Breek je vrij! helpt je in 4 eenvoudige stappen je probleem op te lossen,
ongeacht wat dat probleem ook is. De gevoelens die je ervaart zijn vaak
verbonden aan negatieve herinneringen. Door middel van praktische
oefeningen en persoonlijke casussen helpt Edwin Selij je om die herinneringen te resetten en om te zetten in positieve. Zodat je eindelijk het
verleden kunt loslaten en het leven kunt leiden wat je daadwerkelijk wilt.
• Geschikt voor iedereen, met allerlei uiteenlopende problemen.
• Met vele praktische oefeningen en persoonlijke casussen om direct aan
de slag te gaan.

OVER DE AUTEUR
Edwin Selij is coach, spreker en trainer. Hij geeft Breek je vrij-seminars, is
eigenaar van Hypnose Instituut Nederland en is te gast geweest bij verschillende tv-programma’s, zoals De slechtste chauffeur van Nederland en Spuiten
en Slikken.

9 789462 960640 >
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GEEN
EENHEIDSWORST,
RUIMTE VOOR ELKE
SPECIFIEKE LERAAR
EN LEERLING.

KLASKIT

Tools voor topleraren

Goed onderwijs, iedereen heeft er een mening over, iedereen is
betrokken partij. Hoeveel makkelijker zou het zijn als we een checklist konden aflopen waaraan de perfecte leraar moet voldoen? Jammer
genoeg is er geen onze size fits all-aanpak mogelijk voor de klas.

UITVOERING:
OMVANG:
AUTEUR:
TWITTER:
FORMAAT:
ISBN:
NUR:
PRIJS:
VERSCHIJNT:

PAPERBACK
200 PAGINA’S
DE BRUYCKERE
@THEBANDB
17 X 24 CM
9789082542264
847
€ 19,99
OKTOBER 2017

Elke leraar en elke leerling is uniek in zijn klassituatie. Toch zijn er
een aantal universele basisprincipes die elke leraar moet weten en kan
toepassen in de klas. Wetenschappelijk onderbouwd en getoetst aan de
praktijk, laat dit boek alle ruimte aan de creativiteit van de leraar om
deze basis verder vorm te geven. Een geïnspireerde leraar, het mooiste
beroep ter wereld.
• 10 principes van onderwijs en leren helder samengevat.
• Van de auteur van de bestseller Jongens zijn slimmer dan meisjes
(ruim 17.000 exemplaren verkocht!).

OVER DE AUTEUR
Pedro de Bruyckere is expert op het gebied van onderwijs en pedagogiek.
Hij is internationaal spreker en één van de zeven onderwijsvernieuwers bij Vrij
Nederland. Bovendien is hij auteur van o.a. De jeugd is tegenwoordig, Jongens
zijn slimmer dan meisjes en Ik was 10 in 2015.

9 789082 542264 >
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SPROOKJES GEVEN
ONS MORELE
AANKNOPINGSPUNTEN
OVER WAT GOED
IS EN WAT FOUT.

WE PRESTEERDEN NOG LANG EN GELUKKIG…
Een sprookjesboek voor managers
Hans en Grietje die op een slimme manier samenwerken om de boze heks
te ontvluchten, koning Midas die door zijn hebberigheid in een lastig parket belandt, Jaap die tot in de hemel klimt om zijn droom te bereiken: wie
is er niet opgegroeid met sprookjes?

UITVOERING:
OMVANG:
AUTEUR:
TWITTER:
FORMAAT:
ISBN:
NUR:
PRIJS:
VERSCHIJNT:

PAPERBACK
158 PAGINA’S
DE JONG,
VAN DER VEER
@TJIP
@SIMONVANDERVEER
20 X 20 CM
9789462960732
801
€ 22,50
SEPTEMBER 2017

In dit boek laten Tjip de Jong en Simon van der Veer zien dat deze verhalen niet alleen betoverend mooi zijn, maar dat we er ook een hoop van
kunnen leren. Ze verbinden een aantal wereldberoemde sprookjes aan
organisatieverbetering en bieden zo een nieuw perspectief om bijvoorbeeld een verbetering van leiderschapsgedrag te realiseren, een effectievere
samenwerking te organiseren of naar een klantgerichte cultuur toe te
werken. Daarmee is We presteerden nog lang en gelukkig een uniek boek vol
sprookjesachtige handvatten om organisaties beter te laten presteren.
• Op veler verzoek weer leverbaar!
• Met uitdagende intermezzo’s van managementexperts en leiders als
Toon Gerbrands, Arend Ardon, Jaap Peters en Joseph Kessels.
• Van de auteurs van Verslaafd aan organiseren (Tjip de Jong) en Move before
you’re ready (Simon van der Veer).

OVER DE AUTEURS

9 789462 960732 >

Tjip de Jong is zelfstandig organisatieadviseur en onderzoeker. Hij bestudeert
en adviseert professionals in organisaties die werk maken van leren, verandering en innovatie.
Simon van der Veer is zelfstandig organisatieadviseur en schrijver. Hij helpt
organisaties en teams met ontwikkeling van strategie, leiderschap, cultuur en
innovatie.
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PRODUCTIVITEIT OP
EEN 100% MENSELIJKE
MANIER.

ZO WORD JE EEN
PRODUCTIVITEITSNINJA

Minder stress, meer bereiken, meer plezier

UITVOERING:
OMVANG:
AUTEUR:
TWITTER:
FORMAAT:
ISBN:
ISBN E-BOOK:
ISBN KINDLE:
NUR:
PRIJS:
VERSCHIJNT:

PAPERBACK
368 PAGINA’S
ALLCOTT
@GRAHAMALLCOTT
14 X 21 CM
9789462960688
9789462960695
9789462960701
801
€ 15,00
NOVEMBER 2017

We krijgen tegenwoordig een stortvloed aan informatie over ons heen
en hebben het drukker dan ooit. De traditionele technieken voor tijdmanagement schieten tekort als het gaat om uitpuilende inboxen, steeds
maar groeiende to-dolijsten en vergaderingen waar geen eind aan lijkt te
komen. Gelukkig is er nu een betere strategie: word een ProductiviteitsNinja!
In Zo word je een ProductiviteitsNinja laat Graham Allcott je zien hoe je
met technieken als meedogenloosheid, zelfbewustheid, camouflage
en behendigheid jouw eigen ninjastijl ontwikkelt. Werk met je volle
aandacht, versla uitstelgedrag en leer om niet harder, maar juist slimmer
te werken.
• Op veler verzoek een midprice editie!
• Een prikkelende, toegankelijke en praktische gids die je leert kalm te
blijven, meer gedaan te krijgen en opnieuw van je werk te houden.
• Denk als een ninja en versla je stress voorgoed.

OVER DE AUTEUR
Graham Allcott is productiviteitstrainer, sociaal ondernemer en oprichter van
Think Productive. Hij traint medewerkers van uiteenlopende grote bedrijven
als Heineken en het Britse kabinet om hun productiviteit te verhogen.
9 789462 960688 >
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TOPPERS UIT DE BACKLIST

9789082542202
€ 19,99

9789462960466
€ 20,00

9789462960015
€ 16,95

9789462960428
€ 19,95

Auteur
van het
Managementboek
van het Jaar
2017

9789462960602
€ 20,00

9789462960176
€ 24,99

9789462960541
€ 20,00

9789462960312
€ 19,95

9789462960190
€ 22,50

9789462960589
€ 9,99

9789462960404
€ 19,95

9789462960336
€ 22,50

9789462960350
€ 19,95

9789462960442
€ 19,95

9789462960213
€ 19,95

9789462960374
€ 17,50

7

GUIDO WEIJERS
MAG OPRECHT
VAN GELUK
SPREKEN!

Meer dan
12.000
exemplaren
verkocht!

BOEKJE WAAR JE BLIJ VAN WORDT

(niet voor azijnzeikers)

Vergeet alle zelfhulpboeken over geluk! Laat je niet verleiden tot broccolidiëten, chakrareinigingen of klankschaaltherapieën! Stop met mindfulness, yoga of meditatie! Neem afscheid van zelfbenoemde geluksgoeroes!

UITVOERING:
OMVANG:
AUTEUR:
TWITTER:
FORMAAT:
ISBN:
NUR:
PRIJS:

FLEXCOVER
128 PAGINA’S
WEIJERS
@GUIDOWEIJERS
16 X 16 CM
9789462960565
370
€ 14,99
VERSCHENEN

Guido Weijers gooit het over een andere boeg. In dit tegendraadse boekje
blijft hij ver van zweverig gedoe en belicht hij juist de wetenschappelijke
kant van geluk. Via uitdagende quotes, sterke anekdotes, korte verhalen
en rake cartoons laat hij zien wat ons gelukkig maakt en hoe we ons
geluk kunnen beïnvloeden. Vlijmscherp en met een knipoog, zoals we
dat van hem gewend zijn.
Een bundeling van de beste tips en tricks om maximaal gelukkig te
worden. Vanuit de overtuiging dat geluk in een klein boekje zit. Niet voor
azijnzeikers!

OVER DE AUTEUR
Guido Weijers verdiept zich al jaren in positieve psychologie, non-dualisme,
Neuro Linguïstisch Programmeren en andere zelfhulpmethodes. Voor zijn
Masterclass Geluk volgde hij zelf masterclasses aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam. Ook sprak hij op TEDx over The Pursuit of Happiness en deed hij
in Bhutan onderzoek naar het bruto nationaal geluk.

9 789462 960565 >

Nederland
AnderZ
Triosingel 38
4101 XC Culemborg
T: 0345 473392
E: info@anderzdenken.nl
Pers en promotie
Jorien Hanemaaijer
T: 06 20777377
E: jorien@anderzdenken.nl

Twitter
@Anderzdenken
Facebook
www.facebook.com/anderzdenken

Accountmanagers
Yoram Vieveen
M: 06 10337748
E: yoram@anderzdenken.nl

België
LannooCampus Uitgeverij
Erasme Ruelensvest 179 bus 101
B-3001 Leuven
www.lannoocampus.be

Pers en promotie
Lien Vanden Bossche
T: 0032 (0)51 424 294
E: lien.vandenbossche@
lannoo.be

Rutger Selle
M: 06 53737793
E: rutger@anderzdenken.nl

Docenten Hoger onderwijs Product management
Nadine Algoet
Leen Wouters
E: Nadine.algoet@lannoo.be
T: 0032(0)16 300 111
OVER DE AUTEUR
E: leen.wouters@lannoocampus.be
Gertien Beijering is counselor-psycholoog
en communicatieadviseur. Vanuit
haar jarenlange ervaring als loopbaanadviseur heeft zij het Multidisciplinaire
Gunningswiel ontwikkeld.
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