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Zelhem, 8 januari 2019 
 
De vrijheid van nieuw gebied betreden 
 
	
Auteur	Gijs	van	Dalfsen	lanceert	inspirerend	
handboek	Switchen	–	Hoe?	Zo!	
 
WEESP – Hoe pak je iets aan wat je niet eerder hebt gedaan? Qua werk, of ook in je 
persoonlijke leven?	Misschien je goede voornemen voor het nieuwe jaar?  Gijs van Dalfsen 
onderzoekt het. Zijn inspirerende en praktische handleiding Switchen – Hoe? Zo! om je 
switch in gang te zetten verschijnt in januari 2019. 
 
 
Speel een spel 
In 1977 hebben twee Amerikanen, Ralph Leighton en Richard Feynman (de beroemde 
natuurkundige en Nobelprijswinnaar) een idee. Ze willen een land bezoeken waar ze alleen een 
postzegel van hebben. Tuva heet het, maar verder is het hen volkomen onbekend. Het blijkt in de 
Sovjet-Unie te liggen, afgesloten voor de buitenwereld. De volgende tien jaar spelen Leighton en 
Feynman hun spel: ze verzinnen listen, schrijven brieven, hebben pret, en veranderen ongemerkt 
in Tuva-experts. Zou je zo niet elk nieuw gebied kunnen betreden? Door een spel te spelen, in 
plaats van een plan te maken? 
 
Geen project maar een verkenning 
Gijs van Dalfsen: “Hoe kun je een plan maken op onbekend terrein? Als het geen project, maar 
een verkenning is? Hoe pak je eigenlijk een verkenning aan? Als je dat wist, zouden nieuwe 
mogelijkheden voor je opengaan. Vrijheid van handelen om van alles te proberen, om een wens 
of droom in gang te zetten.” 
 
Switch-canvas 
Het boek Switchen – Hoe? Zo! geeft een aanpak voor zo’n verkenning: het SWITCH-Canvas. 
Gebaseerd op moderne inzichten uit de wereld van de ondernemer en de wetenschap. Het is een 
helder en aangenaam boek om te lezen, duidelijk en begrijpelijk. Iemand noemde het 
'meeslepend, spannend en leuk'. Het is ook een doeboek vol toepasbare voorbeelden, praktische 
suggesties en creatieve technieken.  
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Over de auteur 
Reiziger, schrijver en ondernemer Gijs van Dalfsen heeft de drive om nieuw gebied op te zoeken 
en nieuwe dingen te proberen. Hij is partner bij trainingsbureau Brightnewthings.nl en 
gespecialiseerd in het coachen van mensen bij het ondernemen van iets nieuws. 
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Noot voor de reactie (niet voor publicatie) 
 
Boeklancering: 
U bent als journalist of redactielid van harte uitgenodigd op zondagmiddag 27 januari 2019  
bij de boeklancering van Switchen – Hoe? Zo!  
Locatie: Boekhandel Pezzi-Pazzi, Slijkstraat 46, 1381 BA Weesp. www.pezzipazzi.nl  
Tijd: vanaf 15.00 uur.  
Journalisten kunnen zich aanmelden per e-mail:  vandalfsen@planet.nl 
 
 
Recensie-exemplaren en interviewverzoeken:  
Voor meer informatie, recensie-exemplaren en/of interviewverzoeken kunt u contact opnemen 
met de uitgever (info@hetboekenschap.nl) of direct met Gijs van Dalfsen op telefoonnummer  
06-12 543 688 of stuur een e-mail naar: vandalfsen@planet.nl. 
 
 
Rechtenvrij beeldmateriaal in hoge resolutie:  
Downloaden via www.hetboekenschap.nl/switchen 
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