
begeleiding bij het schrijven

(Genoemd tarief is geldig tot en met 31 december 2018)

pagina 1 van 1

Beginnen met het schrijven van een boek is 

heel erg leuk! Je vrienden vragen regelmatig 

hoe ver je al bent, je collega’s geven je input 

en je geniet van het schrijven. Tot je een paar 

weken verder bent en je even geen inspiratie 

meer hebt. Dat boek loopt niet weg, toch? 

We horen het je denken. In werkelijkheid 

komen de meeste boeken waar enthousiast 

aan begonnen is, niet af. Er liggen ontelbare 

onafgemaakte manuscripten in Nederlandse 

bureaus en kasten.

Met wat techniek kom je echter wél verder. Tot 

die techniek behoort onder meer het simpelweg 

bepalen van een datum waarop het boek af moet 

zijn. Een deadline werkt beter dan tien goede 

voornemens. Voornemens hebben de neiging te 

vervliegen met de wind. Voor je het weet staat de 

zomervakantie weer voor de deur, en ineens is het 

weer kerst. Weer een jaar voorbij... 

De allerbeste tip is dus: heb een plan! Een boek 

schrijven is hard werken. Neem jij je zelfgekozen 

opdracht serieus, en wil je dat je boek ook 

daadwerkelijk af komt, dan is een plan een must.

Met een plan kom je van A naar B. Het is je je 

persoonlijke TomTom, zo je wilt. In je plan zit 

naast de deadline en de omvang van je boek ook 

de schrijftijd. Ben je een ochtendmens of schrijf 

je in het weekend? Werkt het voor jou beter om 

iedere maand drie dagen op Vlieland aan je boek 

te werken? Of sta je iedere morgen om half zes op 

en schrijf je een uurtje? Maak je eigen plan! Met 

een plan laat je jezelf zien dat het schrijven van je 

boek haalbaar is. 

En dan? Schrijven maar! Je zult merken dat er in 

het schrijfproces momenten zijn dat je vastloopt. 

Elke schrijver, beginnend of gevorderd, kan 

wel eens hulp gebruiken. Je schrijfbegeleider 

ondersteunt je op de momenten dat je je afvraagt 

of je verhaal wel spannend genoeg is, of je 

informatie wel interessant is, of de dialogen wel 

lekker lopen en of de lezer straks niet afhaakt.

Wil je hulp om je aan je plan te houden en wil 

je ondersteuning bij het schrijven? Dan heb je 

misschien iets aan onze schrijfbegeleiding. 

Na een intake-gesprek word je gedurende drie 

maanden begeleid. We voeren drie telefonische 

gesprekken (van elk zo’n drie kwartier) waarin 

je feedback en tips over schrijftechnieken krijgt, 

en hebben driemaal uitgebreid mailcontact. 

Nadat de schrijfbegeleider zo’n 10.000 woorden 

van je tekst gelezen heeft, volgt een afrondend 

telefoongesprek met feedback op je verhaal en 

tips hoe je je boek kunt afronden. 

In totaal zijn dit zeven contactmomenten waarin je 

veel informatie krijgt over schrijftechniek en hoe je 

die techniek toe te passen in je boek.

In iedere sessie krijg je zoveel input dat je direct 

weer verder kunt met je manuscript.  

Zo ondersteunt je schrijfbegeleider je met het 

bepalen van je doelgroep en het bepalen van de 

grenzen van je boek. Wat komt wel in, en wat niet?

Je bepaalt de volgorde van je hoofdstukken, zodat 

het boek zichzelf gaat vertellen, je bepaalt een 

tijdschema en een werkschema, zodat het boek er 

ook daadwerkelijk gaat komen. Je leert je sterke 

punten en je verbeterpunten kennen zodat je dóór 

kunt, en ontvangt een werkblad op maat, met 

tips en aanbevelingen die speciaal voor jou zijn 

samengesteld.

Het tarief van deze schrijfbegeleiding is nu 

geen € 895,- maar € 650,- (inclusief btw voor 

particuliere schrijvers). 

FAQ’s:

Wat is het verschil tussen manuscript beoordeling en 
schrijfbegeleiding? Bij de begeleiding krijg je niet 

alleen te horen wat er wél of niet goed is aan je 

verhaal; we gaan vooral ook in op hoe je jouw 

verhaal kunt aanscherpen. We geven voorbeelden 

uit je eigen verhaal ter verduidelijking. Dat helpt! 

Daarna kun je weer verder.

Verbeter je mijn tekst en haal je de schrijffouten eruit? 
Dat is redactiewerk. Dat kunnen we ook voor je 

doen, maar pas als je boek echt af is! Nu zit je nog 

in de creatieve fase waarin alles mag!

Kan ik in termijnen betalen?

Ja, dat kan. De eerste termijn is € 300,-, de 

volgede € 200,- en de laatste € 150.- (voor 

particulieren is dit inclusief btw).
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