
Voor aankomende en beginnende 
schrijvers

EHBS Eerste hulp bij schrijven (en uitgeven)
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Het verhaal van …… 

Gemeenschappelijk doel:
mensen mooie verhalen brengen/ laten lezen

Karin 

Horst

U

De bieb



Schrijven toen en nu

Toen: 

Een uitverkorene

Nu: 
Iedereen 
kan een 
schrijver 
worden 
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Eemlandse schrijverscollectie/ 
Schrijfaspiraties

Http://www.bibliotheekeemland/schrijven

http://www.bibliotheekeemland.nl/eemlandse_sch

rijvers

http://www.bibliotheekeemland.nl/eemlandse_schrijvers
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Stel je de volgende vragen

Voor wie? Waarom?

(doel)
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Voor wie? 

- Jezelf 

- Je familie/vrienden

- Lotgenoten/ 
gelijkgestemden 

- (Literaire) lezers

- ……

Doel(en) 

- Verwerken van ervaringen, gevoelens 

- Overbrengen van ideeën, verhalen

- Geld verdienen

- Het schrijven zelf

- …….

Houd rekening met

- Tijd / geld
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Stel je de volgende vragen

Voor wie? Waarom?

(doel)
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Uitgeven, maar hoe?

- Papier

- verschillende manieren van 

uitgeven

- Digitaal
- epub of pdf

- ereader of tablet/smartphone

- online / website



Manieren van Uitgeven 

- Reguliere uitgever

- Welke? / voorwaarden

- Literair agent

- Eigen uitgever

- Printing on demand (pod)

- Eigen beheer (pod of drukker)
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Een paar verschillen: 

Type uitgever Printing on 
demand

Uitgeven in eigen 
beheer

Reguliere 
uitgever

Acceptatie 
manuscript

Hoog Hoog Laag

copyright Afhankelijk v 
contract

Ja Ja

ISBN Ja Ja, maar eigen 
keuze

Ja

Oplage 1 Minimaal 100-150 Vanaf 500 

Redactie Nee. (zelf regelen) In te huren Ja

Ontwerp Kosten/ contract Ja, maar kosten Ja
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Een eigen uitgeverij oprichten kan ook, maar 
houd er rekening mee dat dat veel werk is.
Naast het werk als redactie, opmaak 
enzovoorts, betekent het namelijk ook 
administratie en belasting.

Vormgeving



Hoe word je een (betere) schrijver? 

- Lees andere schrijvers

- Volg een cursus schrijven 

- Doe mee aan wedstrijden

- Zorg voor (kritische) meelezers

- Zoek naar deskundige tips 

- Blogs

- Websites

- Tijdschriften etc.
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Verkoop

Aanbieden 

aan 

bibliotheken

Boekhandels

CB (cluster/compact)

Lokaal

Websites

Bol.com
(bedrijf of 

particulier)

Boek

presentatie

Kanalen 

doelgroep 
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Het grootste probleem: PR

• Persberichten (lokaal/ landelijk)

• Affiches

• Sociale media (Twitter, 

Facebook evenement of fanpagina, 

Linkedin, pinterest, 

Youtube boektrailer etc)

• Flyers (naar boekhandels)

• Mailings (vrienden, kennissen,   

doelgroepen)

• Recensie-exemplaren 

opsturen (bloggers / 

tijdschriften)

• NBD / Aanbieden aan  

Bibliotheken

• Vraag om recensies bij bv bol.com

• Professionele hulp inschakelen 

https://www.facebook.com/events/1395035504057231/
https://www.facebook.com/pages/Honkbalgoud/291031750927932
http://pinterest.com/paulaprevoo/superhelden-lesmaterialen/
http://www.youtube.com/watch?v=nOCKhdNDqTU

