
Met elkaar praten, naar elkaar luisteren. Het is 
belangrijk voor wie wil bouwen aan een mooi 
en stevig gezin. Daarom maken we ook dit jaar 
een Inspiratieboekje, 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, voor zeven dagen volop inspiratie.  

Het Inspiratieboekje: Moet je horen! 
Het Inspiratieboekje gaat dit jaar over verhalen 
vertellen en tradities bouwen. Want wij geloven 
in vertellen. En in luisteren. Gesprekken over 
leuke en lastige dingen. Omdat je elkaar door 
verhalen beter leert begrijpen. Jezelf en je 
keuzes beter leert begrijpen. En dat maakt 
relaties en gezinnen sterk. 

In dit boekje vertellen andere ouders hoe zij in 
hun gezin – en families – contact maken. Hoe ze 
vertellen, luisteren, vragen stellen, sorry zeggen 
en soms alleen maar stil zijn. Wil je het ook 
horen? Bekijk dan meteen het inkijkexemplaar! 

Welke onderwerpen kun je nog meer verwachten? 
• Ruimte maken voor jouw verhaal
• Familieverhalen bewaren
• Luisteren doe je zo! 
• Sorry zeggen
• Tradities ontwikkelen en doorgeven
• Fijn voorlezen, etc. 

Moet je horen! 
Hoe je met verhalen en tradities  
bouwt aan je gezin

Week van de 
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Je kunt het Inspiratieboekje 
ook als e-book uitdelen. 
We maken dan een speciale 
editie, voorzien van eigen logo 
en voorwoord. 

Extra: 
‘Moet je horen!’ 
als e-book bestellen



Praktische informatie

• 250 Inspiratieboekjes *
• Digitaal Inspiratieboekje  

met eigen voorwoord  
en logo

• Webinar 
• Social Media-pakket
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€ 875 € 1.100 € 1.500

Weekpakket A Weekpakket B Weekpakket C

Inspiratieboekjes
• Het boekje telt 32 pagina’s, volledig 

fullcolour, formaat A6 
• Vóór 11 september besteld is voor 

28 september in huis 
• Een digitaal inkijkexemplaar staat 

vanaf 6 juli op www.familyfactory.nu

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

Aantal Prijs Editie met eigen logo 
en voorwoord

25 € 45
50 € 75
100 € 135
250 € 295 € 590
500 € 520 € 815
1000 € 950 € 1.245
2500 € 2175 € 2.470

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 11 
september 

besteld is voor 
28 september 

in huis.Bestel een weekpakket! 
Ons weekpakket bestaat uit 250, 500 of 1.000 Inspiratieboekjes, het E-book 
met eigen voorwoord (PDF), een volledig verzorgd webinar ‘Communiceren 
met kinderen’ en twee weken lang zichtbaarheid op Facebook en Instagram.  

*  Als u kiest voor een eigen voorwoord en logo in het ‘gedrukte’ boekje wordt 
hiervoor € 295 extra in rekening gebracht


