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Met het Tijdschrift Positieve Psychologie (TPP) maken we
de toepassing van de wetenschappelijke principes van de
positieve psychologie toegankelijk voor mensen uit de praktijk.
Het TPP publiceert artikelen over de wetenschappelijke
onderbouwing van positieve psychologie, de ontwikkeling
van praktijktoepassingen en de evaluatie ervan. Het tijdschrift
bevordert de dialoog tussen praktijk en wetenschap. Kennis als
kern van verbinding.

Website:
www.tijdschriftpositievepsychologie.nl

•

Ruim 30 organisaties, met name onderwijsinstellingen, hebben een
IP abonnement waardoor het hele netwerk van deze organisatie
toegang heeft tot de content
Het platform wordt op jaarbasis door 600.000 mensen bezocht. Deze
zijn verantwoordelijk voor 70.000+ downloads.
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Digitaal bereik ProfessioneelBegeleiden.nl:
•
Alle leden (6000+) van de beroepsverenigingen NOLOC, StiR,
NVO2, NOBTRA, NVTA, NVE, ICF Netherlands, VITA hebben vrij
toegang tot alle content
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THEMA

WETENSCHAP

PRAKTIJK

Ockhamvraag:
Maakt Facebook gelukkig?

Smarter phones,
happier people?

Al gamende leert men

E-MENTAL HEALTH
IN DE GGZ

Voluit LEVEN ONLINE

BLENDED COACHING

Positive Psychology
Toolkit

De geboorte van de zelfmetende zorgconsument

Hoe smart is werkgerelateerd smartphone
gebruik eigenlijk?

Bij meerdere plaatsingen worden kortingen verleend.
Informeer naar de mogelijkheden!
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Het Tijdschrift Positieve Psychologie is online beschikbaar op het
platform www.ProfessioneelBegeleiden.nl.
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Premaster arbeids- en organisatiepsychologie
Mastervariant arbeids- en organisatiepsychologie
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Uitgever: 		
Kloosterhof Neer B.V.
Jaargang:		
3
Frequentie:
4 uitgaven per jaar
Doelgroep: 	Wetenschappers (psychologen), practitioners (bedrijfskundigen, coaches), beleidmakers, potentiele klanten. Sectoren zorg,
overheid, onderwijs bedrijfsleven, innovators
/ industrieel ontwerpers / product ontwikkelaars. Bredere doelgroep die de positieve
psychologie in de praktijk toepassen.
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