ME DIAK IT
We like to inspire by living
a conscious minimal lifestyle
based on personal growth.

growthinkers is een lifestyle blog met als
belangrijkste pijlers persoonlijke groei, minimalisme
en duurzaamheid.

We geloven dat bewustwording nodig is om een
verandering in gang te zetten en dat iedereen het
verschil kan maken.
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A BO U T
Jelle Derckx
–– auteur + spreker
Met een hoofd vol zorgen vertrok ik in de zomer van 2011 voor een
reis naar Brazilië. Ik nam een boek mee aangeraden door een vriend:
‘Denk groot & word rijk’ van Napoleon Hill. Tijdens deze reis ontdekte
ik de kracht van persoonlijke groei. Het boek en de reis veranderde
mijn denken en daardoor mijn leven. Vijf jaar later besloten Claire en ik
van onze lifestyle ons werk te maken, ieder in zijn eigen kracht.

Claire Wouters
–– communicatie + conscious curator
growthinkers is voor mij een lifestyle die gaat over bewust leven met
aandacht, doorvertaald in (visuele) communicatie. Met een achtergrond
in Fashion & Branding (Amsterdam Fashion Institute) ontdekte ik de
wereld van slow fashion en de connectie met minimalisme. Ik geloof in
het ‘less is more’ principe, heb een zwak voor esthetiek en een capsule
wardrobe.

BEWUSTWORDING IS NODIG
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DOE LG ROE P
growthinkers richt zich op een jonge generatie die openstaat
voor verandering en bewust wil leven. Voornamelijk vrouwen in
Nederland (80%) en België (12%) in de leeftijd 25 - 44 jaar.

Voor een groot gedeelte millennials, maar bovenal mensen die zich
bewust zijn van het feit dat het niet zo goed gaat met de wereld. Die
zoeken naar manieren waarop ze een bijdrage kunnen leveren om
de wereld een beetje mooier te maken. Mensen die zich realiseren
dat wij degene zijn die een verandering kunnen maken, maar
misschien niet altijd weten waar te beginnen.

De website heeft 35.000 unieke bezoekers per maand en beschikt
over een mailinglist met 6.000+ subscribers die maandelijks op de
hoogte worden gehouden van blogs en inspirerende content. Met
een gemiddelde open rate van 52% is de doelgroep in hoge mate
engaged.
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		Website
		

35K unieke bezoekers per maand

		Instagram
		

16K followers		

		Facebook
		

9K likes

		YouTube
		

2K subscribers

		Podcast
		

10K subscribers

BO E K
In 2018 publiceerden we in samenwerking met uitgeverij LuijtinghSijthoff het boek ‘Verlangen naar minder’. Het boek heeft inmiddels
een vierde druk en een oplage van 15.000+ exemplaren. Er zijn
ook een e-book en luisterboek en in januari 2020 verscheen een
pocketversie. In 2021 is de Engelse versie van het boek ‘Longing for
less’ verschenen in een e-book en paperback.
In ‘Verlangen naar minder’ neemt Jelle Derckx — die zelf een
minimalistische en duurzame lifestyle heeft — je mee op een
zoektocht naar een bewust en duurzaam leven. Met persoonlijke
verhalen en inspirerende, down-to-earth tools.
Met een hoofd vol zorgen vertrok Jelle Derckx in de zomer van 2011
voor een reis naar Brazilië. Hij nam een boek mee aangeraden door
een vriend. Door het boek en de reis werd hij getroffen door een
bliksem van bewustwording. Terug in Nederland besloot hij zijn leven
180 graden om te draaien. Hij begon met minimaliseren, ging minder
kopen en bewuster leven. Dat gaf meer tijd en ruimte voor de dingen
die écht belangrijk zijn. Minimalisme heeft er uiteindelijk voor gezorgd
dat hij een zoektocht is begonnen naar een duurzaam leven.
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bereik

top 3 downloads

Het groene hart

1. Dennis Storm (2018)
20.500 downloads

Totaal all time

240.000 downloads

Totaal beluisterd

120.000 uren

2. Nina Pierson (2018)

Gemiddeld bereik

6.400 per aflevering

15.000 downloads

iTunes + Spotify

10.000 volgers
3. Babette Porcelijn (2018)

_

Gemiddelde luistertijd		

75%

14.500 dowloads

Het groene hart

Percentage subscribers na afl.

68%

		

In opdracht van mediamerk Happinez maakten we de

		

podcast ‘Het groene hart’ waarin we experts en andere
gasten vragen hoe duurzaam ze zelf leven. Inmiddels
staan er drie seizoenen online en heeft de podcast
180.000+ downloads. Het vierde seizoen loopt vanaf
2020 door onder onze eigen naam.

Statistieken januari 2022

Statistieken januari 2022
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Ben je op zoek naar een inspirerende lezing? Jelle

We werken graag samen met merken met
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een mooie missie. Van branded content op

op zoek naar het groene hart van zijn gasten.

naar minder’ neemt hij het publiek mee in zijn
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tegen welke uitdagingen lopen ze aan? Check

Check voor tarieven en beschikbaarheid Emiel

mogelijkheden de tarievenlijst (op aanvraag)

voor podcast sponsoring de tarievenlijst (op

Vergnes via info@speakersforgood.com.

via info@growthinkers.nl.

aanvraag) via info@growthinkers.nl.

podcast.
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Deze merken namen ons op in hun artikelen, uitzending en/of op hun website.

CO NTACT
Ben je benieuwd naar de mogelijkheden?

email info@growthinkers.nl
website growthinkers.nl
instagram @growthinkers

