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Hoe hoort het eigenlijk… in Nederland? is bedoeld als gids voor iedereen die gedurende kortere of langere tijd – of voor altijd – in Nederland woont. Het boek bevat een
schat aan informatie over Nederlandse regels en gebruiken, geschiedenis en cultuur,
de Nederlandse manier van leven en de omgang met elkaar. Maar ook feesten en feestdagen, gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, openbaar vervoer, eten en drinken,
sport en vrije tijd komen aan bod. Deze elfde druk is geheel geactualiseerd.
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‘Op luchtige wijze hebben de schrijvers onze gebruiken en gewoonten weten te
beschrijven. Met veel aandacht voor ons gemeenschappelijk verleden en waar
nodig tot in details.’ – Tjibbe Joustra, voorzitter van de Raad van Toezicht van
FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken

‘Het boek is een goede hulp om aan de typisch Nederlandse gebruiken en
gedragsregels gewend te raken.’ – Ella Kalsbeek, voorzitter raad van toezicht
C entraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
‘Een veelheid van ongeschreven regels en niet expliciet uitgesproken Verwachtingen
maakt dit boek ook bijzonder nuttig voor geboren Nederlanders.’ – Jan Franssen,
lid Raad van State
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Kelly Snel &
Janke van der Zaag

Kelly Snel (r) is schrijfster en publiceert en spreekt over uiteenlopende en actuele onderwerpen. Zij woonde langere tijd in het
buitenland. In Nederland was zij betrokken bij opleidingen voor
nieuwkomers en als zodanig is zij ervaringsdeskundige.
Janke van der Zaag is organisatieadviseur, interim-manager en
trainer. Ze ondersteunt beroepsgroepen in diverse branches bij
de behartiging van hun belangen in de politiek, onder andere
door de organisaties van (politieke) netwerken.
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‘Inzicht in de identiteit van Nederland kan niet plaatsvinden zonder diep besef
van waar we vandaan komen, wat ons bindt en verbindt. Het boek Hoe hoort
het eigenlijk... in Nederland? is erin geslaagd om dat inzicht mee te geven ten
behoeve van een gedeelde toekomst in Nederland.’ – Kim Putters, directeur
Sociaal en Cultureel Planbureau
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