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• Oscar Bulthuis lanceert ‘Nooit meer voor
een baas je bed uit!’
• Met verfilming van de belangrijkste
ondernemersvaardigheden

Nieuw praktisch ondernemersboek voor
aspirant-ondernemers
Huizen/Zelhem – Auteur, docent en ondernemer Oscar Bulthuis lanceert 8 maart
2019 zijn nieuwe boek ‘Nooit meer voor een baas je bed uit!’. Het 176 pagina’s
tellende handboek is geschreven voor iedereen die voor zichzelf wil beginnen.
Ondernemersboeken zijn er genoeg, maar niet zo actueel, origineel en praktisch
beschreven. Anno 2019 is voor jezelf werken weer ‘hot’. Steeds meer mensen zetten deze
stap, of overwegen dit te doen. “Ondernemerschap wordt onderschat”, zegt Oscar Bulthuis,
“en er wordt te romantisch over gedacht. Helaas ebt de euforie van het starten van een
bedrijf vrij snel weg als blijkt dat het in de praktijk niet meevalt om een succesvolle start te
maken.”
Ondernemersreis
Om deze reden schreef Bulthuis dit boek, om op een hoogwaardige, maar toegankelijke
manier aspirant-ondernemers te inspireren en te begeleiden in hun ondernemersreis. De
auteur ondersteunt de lessen in het boek met een serie films over ondernemen, zodat de
lezer nog beter begrijpt wat hij of zij kan doen om sterk van start te gaan. Het boek bevat
tevens een index, zodat de onderwerpen snel zijn terug te vinden. Om structuur te bieden
aan de lezer volgt het boek volgt de KOMPAS-methode, die eerder beschreven werd in
Oscars bestseller Ondernemen is net reizen.
Eenvoud én diepgang
‘Nooit meer voor een baas je bed uit!’ beschrijft in heldere taal de do’s en don’ts bij het voor
jezelf beginnen. Het boek verschijnt landelijk op 8 maart 2019. De schrijfstijl van Bulthuis
kenmerkt zich door zijn eenvoud én diepgang, wat maakt dat zijn boeken ook erg geschikt
zijn voor mensen die niet zo van lezen houden.
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Over de auteur
Oscar Bulthuis is auteur, ondernemer en oprichter van De Starters Academie. Hij schreef al
eerder de bestseller ‘Ondernemen is net reizen’, eveneens verschenen bij Het Boekenschap,
en is als docent Ondernemerschap verbonden aan Hogeschool Windesheim.
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Noot voor de reactie (niet voor publicatie)
Boekpresentatie
U bent als journalist of redactielid van harte uitgenodigd tijdens de feestelijke
boekpresentatie op vrijdag 8 maart 2019.
Locatie: De Krachtcentrale aan de Havenstraat 76, 1271 AG Huizen
Tijd: 15:00 uur inloop, 15:30 aanvang tot 17:30 uur.
Journalisten kunnen zich aanmelden per e-mail via: bulthuis@kompasmrc.nl
Recensie-exemplaren en interviewverzoeken:
Voor meer informatie, recensie-exemplaren en/of interviewverzoeken kunt u contact
opnemen met Inge Vink van uitgeverij Het Boekenschap op telefoonnummer:
0314 – 844521 of mail naar (info@hetboekenschap.nl).
Of neem rechtstreeks contact op met de auteur, Oscar Bulthuis op telefoonnummer
(06) 407 15 873 of mail naar bulthuis@kompasmrc.nl
Rechtenvrij beeldmateriaal in hoge resolutie:
Downloaden via: www.hetboekenschap.nl/nooitmeer
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