Beste boekhandelaar,
Misschien was het je al opgevallen dat Maven het uitgeven de
laatste tijd wat anders aanpakt dan voorheen, we hebben in het
voorjaar van 2020 zelfs een aanbiedingsronde overgeslagen. Dit
komt omdat we als uitgeverij onze strategie verder hebben aangescherpt: we geven voortaan nóg selectiever uit, met als gevolg
nóg meer tijd, energie en aandacht voor elke titel. Voordat we
een titel met jullie zullen delen hebben we al een intensief proces
doorlopen, waarin we een helder en aantrekkelijk concept, een
logo, een visuele stijl en een onderscheidende media-pitch hebben ontwikkeld. En onderweg hebben we uitgebreid gesprekken
gevoerd met de beoogde doelgroep en relevante influencers.
Ook hebben we samen met de auteurs een ‘masterplan’ opgesteld
waarin de boeklancering slechts het begin is en we activiteiten
inplannen voor de komende kwartalen (hier wordt een auteur
pas echt blij van!). Kortom, bij elke titel die we aanbieden weten
we voor wie we het maken.
We zijn ervan overtuigd dat deze aanpak resulteert in een nog
leukere samenwerking met de boekhandel, met betere verkoopresultaten en nóg relaxtere aanbiedingsgesprekken… want het
zijn minder titels om over na te moeten denken :) Het allerliefst
komen we zelf langs met een presentatie om over onze titels te
vertellen. Maar aangezien dit niet altijd lukt sturen we je hierbij
een samenvatting. We hopen van harte dat ons enthousiasme
voor deze titels van de pagina’s afspat!
Hartelijke groet,
Sander, Emma, Lydia, Greta,
Evelien, Freija, Hugo en Gabina

De Geluksroute
In 5 stappen naar minder gedoe &
meer geluk met de mensen om je heen
Hoe gelukkig je bent hangt af van de relaties met de mensen om je heen — je vrienden, partner, collega’s
en familie. Maar in elke relatie loopt het weleens mis. Je partner luistert nauwelijks naar wat je vertelt,
een vriendin zegt steeds op het laatste moment jullie afspraak af, je collega laat jou telkens het vuile werk
opknappen. Allemaal sociaal gedoe. Het kost bakken energie en tijd. En dat is niet nodig!
In De geluksroute geeft psycholoog Anne de Jong dé methode voor minder frustraties en meer plezier in al je
relaties. Met haar vijf heldere stappen pak je zelf de regie in lastige sociale situaties, los je gedoe op voordat
het escaleert en verbeter je je band met de mensen om je heen. Grappig geschreven, bomvol herkenbare
voorbeelden en opdrachten waar je meteen mee aan de slag kunt.
Kies de geluksroute: nooit meer gezeik en gegarandeerd een relaxter, leuker leven!

3 redenen waarom je dit boek niet mag
missen (alsof je die nog nodig had)
1.	Het is voor iedereen relevant
	Sociaal gedoe, ergernissen en frustraties kosten ons ongemerkt veel tijd, energie en gepieker. Het is een van de grootste stressfactoren van deze tijd waar iedereen mee te maken
krijgt. Hoe lief en leuk je familie, vrienden, partners of collega’s ook zijn.
2.	Dit boek is methodisch, praktisch én wetenschappelijk
	De geluksroute geeft je een praktisch stappenplan waarmee je zelf de regie over situaties
leert nemen. Het staat bomvol herkenbare situaties en je coacht jezelf al lezende naar een
soepelere omgang met de mensen om je heen, waarbij jij niet tekort wordt gedaan.
3.	Anne de Jong is dé coach van Nederland
	Anne de Jong is de meest gerenommeerde opleider van coaches in Nederland en deelt haar
waardevolle kennis nu voor het eerst met het grote publiek. Ze is lieveling bij de LINDA. en
Psychologie Magazine, en de go-to-persoon voor vele BN-ers.
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‘Iedereen die waarde hecht aan relaties, zou dit boek moeten lezen.
En iedereen die denkt dat-ie dit boek niet nodig heeft, ook.’
JILDOU VAN DER BIJL, creatief directeur LINDA.
‘De geluksroute is de Google Maps voor gedoe met vrienden, familie, buren of exen.
De stappen van de route zitten in mijn hoofd. Ze werken.’
KLUUN
‘Oplossingsgericht, helder en vol herkenbare voorbeelden. De geluksroute is een
lekker concreet stappenplan voor alle spanningen in sociale relaties.’
STERRE VAN LEER, hoofdredacteur PSYCHOLOGIE MAGAZINE

Dit moet je zien!
(Scan de QR-code
met de camera op
je telefoon)

Superkrachten
voor je hoofd
De Dylan Haegens-editie
Vorig jaar introduceerde Maven een nieuw merk in boekenland: Superkrachten voor je hoofd. In dit doeboek
helpt Mindgym-auteur Wouter de Jong kinderen beter om te gaan met hun emoties zodat ze mentaal weerbaarder worden, en leert ze hoe ze de baas van hun hoofd kunnen worden. Het werd een megasucces: het
bestverkochte kinderboek tijdens de feestdagen, al meer dan 30.000 exemplaren verkocht en 1 op de 20
kinderen in Nederland (leeftijd 8 – 12 jaar) heeft al de gebruiksaanwijzing voor zijn hoofd gekregen.
Voor de overige kinderen komt Wouter dit najaar met iets bijzonders: de megapopulaire vlogger Dylan Haegens
komt op bezoek ín het boek! Dylan en zijn verloofde Marit komen als stripfiguurtjes langs om hun verhalen,
grappen, tips en challenges te delen, en zo de skills uit het boek nog meer kracht bij te zetten. En natúúrlijk
worden er ook speciale YouTube-filmpjes bij gemaakt. Kortom: De Dylan Haegens-editie wordt dit najaar hét
kindercadeau van de feestdagen.

3 redenen waarom je dit boek niet mag
missen (alsof je die nog nodig had)
1. Tientallen duizenden ouders kennen en houden van Superkrachten voor je hoofd
Superkrachten voor je hoofd werd gelijk het meest populaire kinderboek van december
2019, en terecht, want het is het eerste boek dat kinderen leert hoe ze om moeten gaan
met de vervelende, enge, spannende dingen in het leven.
2. 98% van alle kinderen in Nederland kennen en houden van Dylan Haegens
Ok, dat is een schatting maar het dekt de lading wel. Hij is gewoon niet normaal populair.
3. Match made in heaven
De onderwerpen in Superkrachten voor je hoofd, en het helpen van kinderen met hun
mentale weerbaarheid ligt Dylan ook na aan het hart. Dylan heeft waardevolle ervaringen en herkenbare verhalen die het boek nog leuker maken voor kinderen, en die de
skills nog meer kracht bij zetten.
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Dylan Haegens is niet normaal populair:
1,7 miljoen volgers op YouTube | 900 miljoen views op YouTube
900.000 volgers op Instagram | 300.000 biosbezoekers voor De Film van Dylan Haegens
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Mijn gamende kind
Alles wat je als ouder moet weten
Antwoord op de 50 meest gestelde vragen
Gamen is zonder twijfel de grootste opvoeduitdaging voor ouders van nu. Nederland telt meer dan 500.000
gezinnen met puberende kinderen, en voor een groot deel van die kinderen zijn games zoals Fortnite,
Minecraft, FIFA of Overwatch niet weg te denken uit hun leven. En voor hun ouders bestaat er veel onzekerheid over hoe hiermee om te gaan. Want hoe voorkom je een dagelijkse battle om schermtijd? Waarom is het
zo moeilijk voor kinderen om te stoppen met gamen? Wat doet het met hun ogen en houding? Hoe voorkom je
dat de schoolprestaties van je kind eronder lijden? Hoe zorg je dat je gamende kind veilig is? En hoe weet je
of het gamegedrag van je kind nog enigszins normaal is?
In Mijn gamende kind geven Koen Schobbers (Nederlands eerste esporter met officiële topsportstatus) en
journalist Deirdre Enthoven (moeder van 3 gamende pubers) antwoord op de 50 meest gestelde vragen
over kinderen en gamen. Dit boek helpt ouders om de band met hun kinderen te versterken en laat zien hoe
ze verantwoord om kunnen gaan met de hobby van hun kind. Koen en Deirdre geven korte en duidelijk antwoorden, bieden de wetenschappelijke onderbouwing voor wie meer wil weten, geven haalbare spelregels
voor hoe je het zelf in de praktijk kan brengen én geven veel eyeopeners. Kortom, alles wat je moet weten
over hoe je een goede ouder kan zijn voor je gamende kind.

3 redenen waarom je dit boek niet mag
missen (alsof je die nog nodig had)
1.	Omgaan met gamende kinderen is de #1 uitdaging voor ouders van nu
	Uit onderzoek blijkt dat veel ouders totaal geen grip hebben op het gamegedrag van hun
kinderen. Het is een bron van veel stress en ruzie in veel Nederlandse huishoudens.
2.	Maar hulp is nabij!
Mijn gamende kind geeft antwoord op de 50 meest voorkomende vragen die ouders hebben.
De antwoorden zijn wetenschappelijk onderbouwd en staan vol praktische tips. Kortom:
het klopt én het werkt!
3. Koen is een winnaar
	En dat bedoelen we letterlijk. Hij was de eerste Nederlandse esports atleet met een topsportstatus. Hij is een ervaren host en spreker van events bij NOC*NSF tot de Dutch
Comic Con. Ook is hij veelvuldig in de media, esports expert bij NOS Langs De Lijn en
presentator van Inside Esports bij FOX SPORTS en Twitch.
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‘Koen Schobbers is een esporter die verder kijkt dan de gameconsole. Hij weet de liefde voor gamen
samen te brengen met een gezonde leefstijl. Nuttig voor zowel ouders als kinderen.’
MARK TUITERT, olympisch kampioen
‘Om de wereld van esports en gaming te begrijpen is het goed om Koen Schobbers te kennen. Hij kent de
wereld op zijn duimpje en weet slimme, zinvolle verbanden te leggen en uitleg te geven hoe met gamers
om te gaan.’
JOLANDA JANSEN, Ahoy Rotterdam
‘Koen Schobbers is een fantastische ambassadeur van de gamewereld. Hij geeft ouders waardevolle
inzichten en zorgt ervoor dat ze zich beter verbonden voelen met hun kinderen op het gebied van gamen.’
HANS DEN HEIJER, VodafoneZiggo
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Een ‘Maven’ is een persoonlijkheidstype:
iemand die zich graag verdiept in een
bepaald onderwerp en erg gedreven is om
die kennis door te geven aan anderen.
Maven Publishing is dan ook dé uitgeverij die alles weet van boeken en menselijk
gedrag, en die erin gespecialiseerd is om nieuwe inzichten toegankelijk te maken
voor het grote publiek. Elk jaar selecteren we de meest interessante onderwerpen en delen deze kennis door middel van boeken, luisterboeken en evenementen.
Met Maven at Work koppelen we onze experts, wetenschappers en auteurs aan
het bedrijfsleven voor lezingen, workshops en consultancy. Zodat we ook daar de
nieuwste inzichten kunnen verspreiden.

Dit zouden meer mensen moeten weten
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