
Reviews Luisteren naar pubers 

Duidelijk boek met helderen adviezen  
Ik raad dit product aan 

 Toegankelijk  
 Praktisch  

 Inspirerend  

Een heel toegankelijk boek met herkenbare voorbeelden en hoe je 

stapsgewijs leert luisteren naar je puber. Daarmee verbetert de 

communicatie en wordt het een stuk gezelliger in huis. Ook als naslagwerk 

voor bijv. studiekeuze of gebrek aan motivatie bij je puber. Een aanrader! 

Dit boek geeft lucht  
Ik raad dit product aan 

 Toegankelijk  

 Praktisch  

Ik heb dit boek cadeau gegeven aan mijn broer omdat hij zijn zoons (dus 

mijn neefjes) regelmatig achter het behang zou willen plakken. Zijn 

reactie: " na twee hoofdstukken van “luisteren naar pubers” al een 

heleboel meer lucht!" 

Aanrader!  
Ik raad dit product aan 

 Toegankelijk  

 Praktisch  

Fijn en overzichtelijk boek met veel tips en voorbeelden met zeer 

herkenbare situaties. Brengt positiviteit terug in de relatie met je kind. 

Heel praktisch  

Ik raad dit product aan 

 Toegankelijk  
 Praktisch  

 Inspirerend  

Zeer leesbaar boek met heel praktisch advies. Het is zo belangrijk om 

naar pubers te luisteren en effektief met ze te communiceren. Het maakt 

het familie leven zo veel gezelliger. 

Goed boek!  

Ik raad dit product aan 



 Toegankelijk  
 Praktisch  

 Inspirerend  

Ik kan het iedereen aanraden in allerlei situaties: goeie structuur en 

opbouw, prettige schrijfstijl en heel praktisch! 

  
Aanrader  

Ik raad dit product aan 

 Toegankelijk  

 Praktisch  

Een heel prettig leesbaar boek met zeer bruikbare tips 

Herkenbaar en behulpzaam  

 KoenSchobbers 

Ik raad dit product aan 

 Toegankelijk  
 Praktisch  

 Inspirerend  

Als eigenaar van Parents of Play werd me dit boek aangeraden. In enkele 

dagen ben ik er doorheen gevolgen. Het leest makkelijk en vooral de 

praktijkvoorbeelden tussen ouder en kind, in whatsapp stijl vormgegeven, 

vind ik prettig. De technieken van Thomas Gordon zijn makkelijk te 
gebruiken en nuttig voor elke ouder. Deze zijn goed beschreven in dit 

boek met duidelijke afbeeldingen. Op het einde van het boek gaat Lieke 

dieper in op situaties die vaak tot problemen leiden, zoals alcohol, 

studeren en schermtijd. Met voorbeelden en kennis geeft ze praktische 
informatie over hoe hiermee om te gaan. Een aanrader voor opvoeders 

met pubers. 

  

Minder conflicten  

Ik raad dit product aan 

 Toegankelijk  
 Praktisch  

 Inspirerend  

Zelden een boek gelezen dat zoveel gemakkelijke handvaten geeft over 
hoe het ánders kan. Ik heb veel gelezen over opvoeding en pubers, maar 

het mooie aan dit boek is dat ik vrijwel direct manieren aangereikt kreeg 



om prettige communicatie met mijn pubers op gang te brengen. 

Toepasbaar en toegankelijk. Met veel herkenbare voorbeelden.  

 

Rond thema's als opruimen, eten, gamen en huiswerk/school raakten we 
hier vaak in conflict. Dat is inmiddels opgeknapt; we begrijpen veel beter 

van elkaar wat ons beweegt in de keuzes die we maken. Ik merk ook dat 

als ík luister, mijn pubers vaker geneigd zijn te luisteren naar wat ik zeg. 

We kunnen allemaal ons verhaal doen, onze behoeften voorleggen en iets 
verzinnen waarmee we allemaal tevreden zijn. 

 

Er zijn nog steeds bepaalde ergernissen en ik blijf lang niet altijd zo 

geduldig als ik wil, maar de momenten van echt contact die we hebben 

sinds ik dit boek las, maken enorm veel goed. 

  
Helder en gemakkelijk te lezen  

Ik raad dit product aan 

 Praktisch  
 Inspirerend  

 Verrassend  

Ideaal boek voor alle ouders met kinderen van 10 jaar en ouder. Het leest 

gemakkelijk weg en door alle praktische voorbeelden heel herkenbaar en 
toepasbaar. Veel meer rust in huis door deze communicatie handvatten 

volgens de Thomas Gordon methode! 

Fijn, praktisch boek!  

Ik raad dit product aan 

Goed leesbaar boek, met praktische informatie! 

 


