
Onze opvoedverhalen delen, eerlijk zijn over 
opvoedzaken in jouw gezin. Het brengt menig 
ouder niet alleen lucht, maar ook inspiratie. 
Daarom ontwikkelt de Family Factory met het 
Inspiratieboekje ook dit jaar inhoudelijke én praktische 
bouwstenen om tijdens de Week van de Opvoeding echt iets 
aan ouders mee te geven. Net als vorig jaar bieden we online 
én offline content aan: genoeg te delen dus, voor (meer dan) 
zeven dagen volop inspiratie. 

Het Inspiratieboekje: #durftedelen
Het Inspiratieboekje gaat dit jaar over delen. Want elk gezin is 
mooi, maar geen enkele opvoeding is perfect. Ruzie tussen  
broers en zussen? Hoort erbij. Moeite met loslaten? We kennen 
het maar al te goed. 

In dit boekje delen andere ouders hoe zij ermee dealen. De mooie 
en lastige opvoedzaken. Want onze opvoeding is misschien niet 
perfect, samen komen we een heel eind. Benieuwd wat je kunt 
verwachten? Bekijk dan meteen het inkijkexemplaar! #durftedelen

Welke onderwerpen kun je nog meer verwachten? 
• Ouders over hun grootste opvoedissues
• De beste opvoedtips van grootouders
•  Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont over de impact  

van delen
• Tips voor meer tijd (voor jezelf en je gezin)
• Leuke brooddooskaartjes om uit te delen
• Inspirerende quotes 
•   Luister onze podcast! Speciaal ontwikkeld voor de  

Week van de Opvoeding. 

#durftedelen 
25 dagen 
opvoedinspiratie
 

Week van de 

Opvoeding 
2022

van ouders voor ouders 

EXTRA:  
Speciale Week van de 
Opvoeding-workshop 

Dit jaar kun je het 
Inspiratieboekje ook 
personaliseren! We maken 
dan een speciale editie, 
voorzien van eigen logo en 
voorwoord. Ook kun je de 
workshop (inclusief Social 
Media Pakket) boeken, waarin 
je zelf aan de slag gaat met 
het Inspiratieboekje. 
(zie volgende pagina).



Praktische informatie

• 250 boekjes
• Digitaal boekje (met eigen

voorwoord en logo)
• Digitale workshop voor 25 deel- 

nemers (t.w.v. € 475)
• Social Media Pakket

• 250 boekjes
• Digitaal boekje (met eigen

voorwoord en logo)
• Uitgewerkte workshop,

zelf op locatie uit te voeren
• Social Media Pakket

€ 925 € 525

Weekpakket A
Incl. digitale workshop door 
spreker van Family Factory

Weekpakket B 
Incl. workshoppakket zelf 
uit te voeren

Inspiratieboekjes
•  Het boekje telt 32 pagina’s, volledig

in kleur, formaat A6 
•  Vóór 28 augustus besteld, is voor

24 september in huis. 
•  Een digitaal inkijkexemplaar staat

vanaf 15 juli op familyfactory.nu

Alle prijzen zijn incl. btw. 
Verzending gratis vanaf €100.

Aantal Prijs Editie met eigen logo 
en voorwoord

25 € 50
50 € 85
100 € 155
250 € 345 € 695
500 € 620 € 970
1000 € 1.500
2500 € 2.845

Kosten

Meer weten? Speciale wensen?
Mail dan naar familyfactory@vanveldhuizenstichting.nl of bel 010-4115043/ 06-14425420.

Bestellen kan via www.familyfactory.nu/shop

Vóór 
28 augustus

besteld is voor 
24 september 

in huis.

Bestel nu je pakket: 

€ 1150
€ 2675

https://familyfactory.nu/

