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In drie stappen het roer om in je leven
In zijn nieuwe boek, Het moet helemaal anders, laat psycholoog en schrijver

Jean-Pierre van de Ven zien hoe je je leven kunt veranderen: door werkelijke

zelfkennis. Het resultaat is een inzichtelijk boek met praktische tips waarmee je

vandaag nog aan de slag kunt.

Je zit vast in het leven. Je wilt iets anders: een andere invulling van je werk, stoppen met roken

of beginnen met sporten, vegetariër worden of eindelijk die wereldreis maken. En ja, je relatie

zit ook in het slop. Het lukt je niet om je plannen in daden om te zetten. Er zijn te veel

bezwaren. Je zit klem.

In Het moet helemaal anders beschrijft psycholoog Jean-Pierre van de Ven de drie stappen van

het veranderproces. Het grootste obstakel bij elke verandering is niet je partner of je

portemonnee, maar een gebrek aan zelf kennis. Welke onbewuste motieven en leefregels sturen

je gedrag aan? En hoe kun je jezelf daarvan bevrijden?

Van de Ven toont aan dat je pas echte verandering in gang kan zetten als je je hele zelf kunt

zien, inclusief je nare trekjes en je schaamte. Voor dit boek putte hij uit zijn ervaring met zijn

cliënten en uit de recentste inzichten uit de cognitieve gedragstheorie en de

neurowetenschappen. Het boek bevat ook een aantal hele praktische oefeningen om

veranderingen te stimuleren.

Jean-Pierre van de Ven is psycholoog en schrijver. Hij heeft een praktijk in Amsterdam en

verzorgt lezingen en workshops door het hele land. Eerder publiceerde hij onder meer Geluk in

de liefde en Waarom luister je niet? over liefde en relaties. Hij heeft een column in Psychologie

Magazine en schrijft regelmatig over psychologie in diverse bladen en kranten.

Het moet helemaal anders. Verander jezelf en je relaties in drie stappen verschijnt maart 2020
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OVER AMBO|ANTHOS

Ambo|Anthos uitgevers bekleedt al meer dan een halve eeuw een vooraanstaande plaats in het
Nederlandstalige literaire landschap en onderscheidt zich door het uitbrengen van een breed scala aan titels. De
constante kwaliteit van het veelzijdige fonds heeft Ambo|Anthos tot een van de meest succesvolle Nederlandse
uitgeverijen gemaakt.

De rijke geschiedenis van Ambo|Anthos begint in 1963 als de schrijver Herman Pijfers uitgeverij Ambo opricht, in
eerste instantie een non-fictie fonds, aangevuld met standaardwerken uit de klassieke tijd in hedendaagse
vertalingen in de reeks Ambo-klassiek. Dankzij een onorthodoxe cultuur waarin creativiteit hand in hand gaat
met ondernemerschap breidde de omvang zich gestaag uit. Zo waren het werk van psycholoog Piet Vroon, het
boek Wie is van hout van

psychiater Jan Foudraine en de sociale romans van Yvonne Keuls gezichtsbepalende voorbeelden voor het
fonds in die tijd. Sinds het samengaan in 1996 met uitgeverij Anthos bestrijkt het fonds van Ambo|Anthos
kwalitatieve boeken binnen de genres non-fictie, fictie en thrillers dat namen als Nicci French, Brett Easton Ellis
en Per Olov Enquist heeft voortgebracht.

Anne Broekman
abroekman@amboanthos.nl  
T. +31(0)20 5245435  
M. +31(0)6 53833887

https://amboanthos.pr.co/images/337420
https://amboanthos.pr.co/images/337419
mailto:abroekman@amboanthos.nl


Bekende auteurs als Herman Koch, Tatiana de Rosnay, Saskia Noort en Esther Verhoef zijn inmiddels niet meer
weg te denken uit de Nederlandse bestsellerlijsten. Ook internationale auteurs als Jonathan Safran Foer,
Eleanor Catton, Martha Nussbaum en Anthony Beevor hebben ieder de weg naar de lezers weten te vinden.
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