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Ter motivatie en inspiratie voor iedereen die erover denkt om een boek te schrijven.
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Voorwoord

Als je een boek zou schrijven, waar zou het dan over gaan?
Op deze vraag komen de meest uiteenlopende reacties. Van gedetailleerde verhalen
tot tegenvragen: ‘Ik zou niet weten waarover ik moet schrijven’, ‘wie is er nou
geïnteresseerd in mijn verhaal?’ en ‘hoe moet ik dat dan gaan doen?’
Iedereen heeft een verhaal. En elk verhaal is de moeite waard. Ik kan praten als
brugman waarom je een boek zou moeten schrijven, maar dat heeft helemaal geen
zin. Het is veel beter om anderen aan het woord te laten, die het stadium van de
twijfel al gepasseerd zijn. Mensen die een boek kunnen overleggen waar hun naam
op staat.
Om die reden heb ik auteurs benaderd en hen vragen gesteld. Vragen onder andere
over het waarom van het boek, het schrijven, waar ze tegenaan liepen, welke tips ze
hebben voor andere schrijvers, en of het boek hen heeft gebracht wat ze hadden
verwacht. Uit alle reacties heb ik een selectie gemaakt voor dit e-boek Vijf bestsellers
die leiden tot meer omzet. Want overduidelijk is dat een boek heel wat op kan
leveren.
Een bekende Nederlandse voorbeeld is Sonja Bakker. Zij volgde de LOI-cursus
Gewichtsconsulent en schreef hier een boekje over. Ze werd zo vaak afgewezen
door uitgevers dat ze besliste om het in eigen beheer uit te geven. In 2005 kwam
haar eerste boek op de markt. Het resultaat kennen we. Ze is een enorme hype
geworden en heeft zelfs een eigen werkwoord: sonjabakkeren. Voor ze haar boek
had geschreven en op de markt had gebracht, kende niemand haar en was ze

www.auteurscollege.nl

gewoon de dochter van een bollenkweker. Ze heeft meer dan 2,5 miljoen
dieetboeken verkocht. Haar vermogen wordt geschat op 9 miljoen euro.
De topper in Nederland is nog altijd ongeslagen Dick Bruna, die een vermogen
schijnt te hebben van 42 miljoen euro. Dick was grafisch vormgever en zijn Nijntje is
bekend over de hele wereld. Zijn inkomsten komen niet alleen uit de verkoop van de
boeken, maar vooral uit de rechten en royalties van alle producten waar het logo van
Nijntje op staat.
Sonja en Dick zijn ook ooit begonnen aan hun eerste boek. En hadden dezelfde
twijfels en vragen waar elke startende schrijver mee zit.
De auteurs in dit boek zijn bereid om te delen wat zij hebben ervaren tijdens het
schrijfproces. Zij hebben dat gedaan voor jou. Zodat jij uit betrouwbare bron hoort
wat een boek je kan opleveren. Het mooie is dat 99,9% van de auteurs unaniem het
advies geeft om je boek te schrijven. Het levert je altijd wat op. Doen en ga ervoor.
Voor mij was dit onderzoek een oogopener. Het was heel erg leuk. Niet alleen
vanwege het contact, maar de auteurs hadden ook verrassende dingen te vertellen.
Wat mij betreft is dit onderzoek dan ook een continue proces. Ik zal met regelmaat
een e-boek samenstellen dat vrij beschikbaar komt voor mijn contacten. Ter motivatie
en inspiratie voor iedereen die erover denkt om (nog) een boek te gaan schrijven.

Bianca Kroon
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Introductie
Meer dan 34 auteurs hebben de allereerste vragenlijst teruggestuurd. Uit de reacties
is een selectie gemaakt van vijf auteurs rondom het thema Vijf bestsellers die leiden
tot meer omzet. Want ‘wat levert een boek mij op’ is de vraag die de meeste mensen
stellen als ze horen dat ik ondernemers begeleid bij het plannen, pennen, publiceren
en promoten van hun boek.
Wat was bij deze auteurs de primaire reden om een boek te schrijven?
passie om iets te vertellen (tuinen, spirituele verhalen over een toeristisch
gebied, foto’s van wasgoed)
visie (dat een boek schrijven in een korte tijd kan, levensinstelling, innovatieve
manier van fundraising)
zakelijke ervaring (verbetering van de kwaliteit in de gezondheidszorg, brand
in bedrijf)
levenservaring (kind in een groot gezin, jeugdervaring een plek geven,
therapeutisch schrijven, doorbreken van een taboe)
praktische stap (van syllabi bij training naar een boek, columns bundelen tot
boek, van korte verhalen naar een groot, afgerond verhaal)
zichtbaarheid (laten zien wie je bent en wat je kunt, jezelf plaatsen als
autoriteit)
kennisoverdracht, expertise (online marketing, er was nog niets, voor het
nageslacht)
financiën (behoefte aan omzet…).
Op de vraag wat het boek hen tot nu had gebracht, kwamen onder anderen de
volgende antwoorden:
nieuwe (zakelijke) contacten
lezingen, interviews, trainingen, workshops, exposities, projecten op scholen
een baan
zichtbaarheid bij vrienden en bekenden
erkenning van expertise
nieuwe cliënten/klanten, cursisten
verkoop van bijproducten
persoonlijke ontwikkeling
zakelijke samenwerking en Joint Ventures
ik voelde me een winnaar in plaats van een slachtoffer
nieuwe business, andere richting
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vervolgopdrachten in dezelfde sfeer
persoonlijke contacten
extra omzet
waardering.
Schrijvers van boeken hebben een ding gemeen. Ze schrijven allemaal hun eerste
boek. En ze hebben allemaal te maken met omgevingsfactoren die een excuus
kunnen zijn om het boek niet te schrijven. Deze auteurs hebben zich niet laten
afleiden en hebben gedaan wat ze wilden. Zij hebben hun verhaal in een boek gezet.
Ondanks:
drukte
dyslexie
ervaring
feest
geen zin
gezinnen
hoe moet het
geen inspiratie
kiespijn
luidruchtige buren
nieuwe baan
onkunde
partner
promotie
geen tijd
werk
ziekte
zin (lees: geen zin in schrijven).
Zoals een van hen in zijn tip aangeeft: Als de inspiratie transpiratie wordt, denk dan
vooral aan waarom je het boek wilde schrijven. Want dat is de instelling die je nodig
hebt om te beginnen en om het project tot een uitmuntend eindresultaat te kunnen
brengen.
Bijzonder veel leesplezier!
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Casus 1

Aarnoud van der Deijl: Apetrots, lezersgroep veel breder
dan verwacht

Aarnoud van der Deijl is dominee en heeft een aantal boeken op zijn naam
staan. Een van zijn boeken, Inspirerend Zeeland, was een hit. Een bron van
inspiratie voor meerdere boeken met dit thema. Aarnoud werkt nu aan een
roman gebaseerd op een Bijbelse figuur.
Aarnoud, wat was de primaire reden om het boek Inspirerend Zeeland te schrijven?
De primaire reden was dat Marga Haas (coauteur) en ik zo veel mooie verhalen
kenden rondom bepaalde plekken in Zeeland, dat het ons leuk leek om een
toeristische provincie als Zeeland eens vanuit een dergelijke ‘spirituele’ blik te
beschrijven.
Is de primaire reden om het boek te schrijven vervuld met het uitbrengen van je
boek?
Jazeker, en zelfs meer dan dat. De uitgever hoopte op één druk, en het zijn er vier
geworden. Het thema ‘Inspirerend …’ bleek een heel goed idee, want het is door
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anderen in andere provincies en steden gekopieerd, vaak onder dezelfde titel
(Inspirerend Amsterdam bijvoorbeeld). Een koepel van openbare scholen op
Walcheren, die vond dat er op openbare scholen oog moest zijn voor
levensbeschouwing, gaf elke schooldirecteur een exemplaar.
Waar gaat je boek over?
Het gaat over ‘plekken met een verhaal’. Deze plekken zijn gethematiseerd: spirituele
tuinen, plekken die met de dood te maken hebben, oude Maria-bedevaartsoorden,
mooie kerken, Joodse plekken enz.
Het boek wordt vooral gelezen door mensen met interesse in levensbeschouwing.
Het is vermoedelijk de groep die Motivaction omschrijft als ‘post-materialisten’.
Kerkelijkheid of gelovigheid blijkt daarbij niet echt een rol te spelen, zoals uit de actie
van de openbare scholen blijkt. Het boek is interessant voor zowel kerkelijk als
Happinez-publiek.
Wat vind je van je boek, nu het is uitgekomen?
Uiteraard ben ik er apetrots op. Ook omdat de vormgeving zo mooi is.
Hoe heb je de schrijfperiode ervaren?
Het was de eerste keer dat ik iets samen met een coauteur deed. Het was ontzettend
inspirerend om ideeën met elkaar te kunnen ontwikkelen en delen. Daarnaast was de
‘research’ erg leuk: een jaar lang was ik toerist in eigen provincie.
Ik vond het wel moeilijk dat we ons moesten beperken. De stukjes mochten niet te
lang zijn en ook niet te ingewikkeld. Bovendien hadden we ervoor gekozen om ons
tot 50 stuks te beperken – dus vielen er plekken af.
Wat zou je absoluut weer doen?
De formule zou zeker te herhalen zijn. De uitgever heeft ons daartoe ook
uitgenodigd, toen het boekje goed liep. Dat is vervolgens een geschenkboekje
geworden waarbij Marga Haas en ik vijftien plekken in Zeeland die met WOII te
maken hadden, op een soortgelijke manier beschreven.
Nu ik in een andere provincie woon, denk ik wel eens: misschien kan ik het trucje hier
nog een keer herhalen?
Wat is jouw top 5 van dingen waar je als schrijver zeker aan moet denken?
- Over je boek met anderen praten en kijken of ze enthousiast worden.
- Anderen laten meelezen.
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- Het plezier bewaren in je project.
- Een realistische planning maken.
- Verdiepen in de taalregels.
Wat heeft jouw boek je opgeleverd?
Mijn boek heeft me veel nieuwe contacten opgeleverd, waaronder ook een paar
lezingen. En het mij waarschijnlijk ook een baan opgeleverd, want na dit boekje werd
ik gevraagd te solliciteren bij de Pabo aan de Hogeschool Zeeland.
Wat zijn je plannen tot het schrijven?
Ik ben nu bezig met het schrijven van een historische roman. Daarnaast zitten er ook
nog een paar theologische boeken in mijn hoofd, maar de markt daarvoor wordt
steeds kleiner. Of die er dus komen…? En verder zou ik dus best nog een deeltje
‘Inspirerend Noord Holland’ willen schrijven.
Welke tip wil je delen?
Vergeet bij alle transpiratie de inspiratie niet. Met andere woorden, het lijkt vaak
zwoegen. Op het moment dat het zo voelt, zou je even moeten proberen om je te
herinneren waarom je dit boek wilt schrijven. Dat helpt enorm!
Aarnoud is auteur van de boeken:
Richters, dichters en vredestichters: Oudtestamentische oorlogsverhalen gelezen als
literatuur, Baarn, Ten Have, 1992
Onzichtbare zon: Eerst zien, dan geloven?, Kampen, Kok, 1996
(samen met Marga Haas) Inspirerend Zeeland: Een reis langs vijftig plaatsen met een
4
bijzonder verhaal, Vlissingen, De Boer en de Ruiter, 2008 ( 2011)
(samen met Marga Haas), Sporen van een oorlog: Vijftien Zeeuwse plaatsen met een
verhaal over de Tweede Wereldoorlog, De Boer en de Ruiter 2009 (boekenweekgeschenk in
de week van het Zeeuwse Boek 2009)
Websiteadressen:
www.kok.nl
www.zeelandboeken.nl
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Casus 6

Esther van Marle: Ik ben weer gelukkig, mede dankzij het
schrijven van mijn boek

Esther van Marle schreef het boek Verliefd op mijn hulpverlener. Zij werd
verliefd op haar hulpverlener en beschrijft die periode en haar strijd om van dat
gevoel af te komen. Ze hoopt dat haar boek het taboe kan doorbreken dat er is
over dit onderwerp. In het belang van hulpverleners en, vooral, hun cliënten.
Twee uitgevers toonden interesse in haar boek. Met een van hen is Esther een
samenwerking aangegaan.
Waarom ben jij je boek gaan schrijven, Esther?
Ik zat in een diep dal en was zwaar overspannen. Ik hoopte dat een professionele
hulpverlener mij kon helpen. Ik werd echter verliefd op hem en afhankelijk. Hierdoor
kwam ik in een neerwaartse spiraal terecht. Door mijn verhaal op te schrijven heb ik
het geheel en die periode een plek kunnen geven.
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Wie zijn de lezers van je boek?
Ik denk dat het boek interessant is voor iedereen. Er zit verdriet, spanning, liefde en
humor in. Het zullen voornamelijk vrouwen zijn die de situatie herkennen of zullen
herkennen. Maar ook mensen die nieuwsgierig zijn naar de psychologische sessies.
Van wat wordt er besproken tussen de vier muren van een hulpverlener? En hoe is
het mogelijk dat een zelfverzekerde vrouw van middelbare leeftijd zo in de ban kan
van een hulpverlener?
Hoe heb je de schrijfperiode ervaren?
Ik vond het heerlijk om te schrijven. Ik had een verhaal en het zat in mijn hoofd. Ik
hoefde eigenlijk niet na te denken, de pen deed het werk. Of eigenlijk de computer.
Alles ging vanzelf en elke bladzijde die ik schreef voelde als een bevrijding.
Het enige wat mij problemen opleverde, was mijn schrijfstijl. Ik ben geen ster in de
Nederlandse taal en heb een lichte vorm van dyslexie. Maar gelukkig zijn er
professionals, die je daarin kunnen begeleiden.
De periode vergde soms wel veel energie van me. Ik ben moeder en echtgenote, heb
een verantwoordelijke baan en een huishouden. Het schrijven moest er tussendoor.
Toch had ik de drang om door te schrijven, soms met een tussenstop van een paar
dagen. Ik ben zeer tevreden hoe ik alles in rust en geduld heb kunnen combineren. Ik
zou niks anders hebben gedaan. Ik ben trots op elke stap die ik voor, tijdens en na
deze periode heb gezet. Ik ga altijd voor het beste, voor een succesvol resultaat.
Wat is jouw top 5 van dingen waar je als schrijver zeker aan moet denken?
Zorg dat je een goed verhaal hebt.
Wees enthousiast en creatief.
Heb doorzettingsvermogen.
Wees trots op jezelf, vanaf de eerste letter die je tikt.
Wees je bewust dat jouw verhaal een bijdrage levert aan de maatschappij.
Welke dingen moet een schrijver zeker NIET doen?
negatief denken
luisteren naar negativiteit uit de omgeving
je laten ontmoedigen door afwijzing van uitgeverijen
dingen overhaast doen, neem de tijd.
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Wat heeft jouw boek je opgeleverd?
Ik ben erg trots op mezelf dat ik een verhaal heb geschreven met zoveel passie. Het
heeft mij geholpen in een zware periode in mijn leven, waarin ik dacht niet meer uit te
kunnen komen. Door mij te focussen op mijn boek voelde ik mij geen slachtoffer
meer, maar een winnaar!
Ik kan andere mensen echt aanraden om een boek te schrijven. Als je twijfelt, zet
dan de voor en tegens op een rij. Uiteindelijk heb je niks te verliezen.
Wat zijn je plannen nu?
Ik wil mijn boek op de markt hebben, bij voorkeur via een uitgeverij. Dat is mijn
missie, daarna denk ik weer verder. Stap voor stap...
Ik voel me weer gelukkig, mede dankzij het schrijven van mijn boek. En ik ben
dankbaar dat mijn gezin mij tijdens die gehele periode van het schrijven steeds heeft
gesteund.
Welk tip wil je delen?
Denk positief! Jij hebt een verhaal wat je met de wereld wilt delen. Blijf voor ogen
houden dat je boek al in de boekwinkel ligt. Met dat vooruitzicht, gecombineerd met
veel creativiteit, kun je direct beginnen met schrijven. Gaat het je goed af, dan is dit
jouw doel!
Esther is auteur van het boek:
Verliefd op mijn hulpverlener. ISBN 978906523-1079. Verschijnt medio april 2013 bij
www.uitgeverijvanbrug.nl
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Casus 8

Bart van den Hoogen: Op dit moment zo’n 4.000 boeken
verkocht

Zeventig jaar na het overlijden van een auteur verjaart het auteursrecht op zijn
werk en wordt het boek publiek eigendom. Bart van den Hoogen heeft deze
kans gegrepen om een boek dat hij zo geweldig vond te bewerken voor de
Nederlandse en Belgische markt. De Oorsprong van The Secret is gebaseerd
op The Science of Getting Rich van auteur Wallace D. Wattles.
Bart is, samen met Hans Avink, eigenaar van Mindworks.eu.
Wat was de primaire reden om The Science of Getting Rich te bewerken?
Er waren drie redenen die voor mij eigenlijk allemaal even zwaarwegend waren:
The Science of Getting Rich is een boek in public domain. Ik vond dat
iedereen de inhoud moest kennen. Door het boek te bewerken heb ik er
dingen aan kunnen veranderen om het beter toegankelijk te maken voor een
zo breed mogelijk publiek.
Ik wilde mijn naam ‘branden’ als autoriteit op het gebied van op een andere
manier denken.
Ik wilde geld verdienen.
Heeft het boek je gebracht wat je voor ogen had?
Ja, alle drie de redenen zijn meer dan voldoende aan mijn wens tegemoet gekomen.
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Wie leest jouw boek?
Mijn boek gaat erover hoe je op een andere manier van denken de resultaten kunt
krijgen die je wilt. Het originele boek werd 100 jaar geleden geschreven en was de
basis voor het megasuccesvolle boek The Secret.
Iedereen die zich bezighoudt met persoonlijke ontwikkeling en bewustzijnsgroei wil
mijn boek lezen. Of liever gezegd: als je vindt dat dingen beter zouden kunnen op het
gebied van financiën, gezondheid, relaties, levensvervulling en geluk, dan raad ik je
dit boek aan.
Wat vind je van je boek, nu het is uitgekomen?
De eerste druk was eigenlijk maar een ‘flubberig’ boekje en ik was niet echt tevreden.
Ik was er toen wel erg trots op! De vijfde druk is uiteindelijk precies geworden, zoals
ik het wilde en voor ogen had.
Hoe heb je schrijfperiode ervaren?
Het kostte wel wat discipline om gewoon elke dag een stukje met het boek bezig te
zijn, maar het was erg leuk om te doen. Ik leerde er zelf ook van omdat ik steeds
bezig was om de tekst te vertalen, te herschrijven en aan te vullen. De intentie van
het verhaal zit dus ondertussen wel in mijn genen.
Wat zou je absoluut weer doen?
een goede opzet maken, zowel qua indeling als qua planning
zelf de lay-out en opmaak doen
in eigen beheer uitgeven
een aantal mensen het goed laten nalezen.
Wat is jouw top 5 van dingen die een startende schrijver zeker moet doen?
Indeling maken van de stof waarover je wilt schrijven in hoofdstukken en
paragrafen.
Planning maken wanneer je wat af wilt hebben.
Mensen vragen het boek goed te lezen en op fouten te corrigeren. Het is
daarbij wel belangrijk mensen te kiezen die dat ook kunnen; niet alleen om het
boek te lezen.
Zelf opmaak en cover maken (als je dat kunt) en/of hier mensen voor zoeken
Boek in eigen beheer uitgeven en aansluiten bij een clusteruitgeverij of CB
Compact t.b.v. distributie naar alle boekenwinkels, bol.com, etc.
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Wat is jouw top 5 van dingen die een startende schrijver zeker NIET moet doen?
Denken “Ik begin gewoon en ik zie wel…”
Een uitgeverij zoeken. Het levert je weinig aan royalties op (tenzij het een
bestseller wordt) en je geef je kindje af aan een ander; die gaat bepalen of het
wél of niet goed is, en wat eraan moet veranderen, etc.
Niet te snel denken “het is klaar” en het dan uitgeven. Het is jammer als je het
vol trots aan mensen laat lezen en het blijkt dat er veel fouten in zitten.
Niet de eerste de beste drukkerij nemen; vergelijk offertes.
Wat heeft jouw boek je opgeleverd?
Ik heb op dit moment zo’n 4.000 boeken verkocht, met een marge van € 14,00 (eigen
verkoop) of ca. € 7,00 (via boekhandels en bol.com). Daarnaast heeft het boek mij
geholpen om als ‘autoriteit’ neer te zetten wat ongetwijfeld meer deelnemers aan de
seminars en workshops van MindWorks.eu heeft opgeleverd.
Verder heb ik er zelf ook heel veel van geleerd. Niet alleen inhoudelijk, maar ook hoe
het is en wat erbij komt kijken om een boek te schrijven en uit te geven.
Ook zijn er diverse mensen en organisaties die me na het lezen van het boek
hebben benaderd voor een samenwerking. Niet alleen betreffende de promotie of
distributie van het boek, maar ook voor andere zaken die te maken hebben met de
materie waarover ik heb geschreven.
Wat adviseer je een ondernemer die nog niet zeker weet of hij zijn boek wil schrijven
of niet?
Neem nu een besluit! Succesvolle ondernemers beslissen (snel).
Heb je plannen voor een volgend boek?
Het volgende boek schrijf ik in coauteurschap met mijn partner. Het wordt dus geen
bewerking, maar echt zelf geschreven.
Welke tip wil je delen?
Werk aan je discipline door een plan op te stellen en je daaraan te houden. Het wordt
wel een stuk makkelijker als er iemand is die je helpt met de planning en de realisatie
van het boek.
Bart is auteur van het boek:
De Oorsprong van The Secret
Websiteadressen
www.wellnesspublishing.eu
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Casus 13

Linda Westera: Wasgoed als inspiratie voor het schrijven

Linda Westera is een veelzijdig en leuk mens met een bijzondere hobby. Als
kunstenaar verdeelt ze haar aandacht over muziek en beeldende kunst. Naast
haar werk fotografeert ze graag … jawel, wasgoed. Uit haar enorme collectie
foto’s heeft ze samen met de uitgever een selectie gemaakt om de lezer te
inspireren tot een maken van verhaal.
Linda, wat was de primaire reden om een boek te maken?
In ongeveer vijf jaar tijd heb ik op allerlei plaatsen in Europa foto’s genomen van
wasgoed dat buiten aan de lijn hing. Gewoon, omdat ik het mooi en leuk vond. Ik had
er verder geen bedoelingen mee. Op een gegeven ogenblik had ik bijna duizend
foto’s en die liet ik wel eens zien aan vrienden. Het viel me op dat er meer mensen
waren die wasgoed mooi vonden. Daardoor kreeg ik het idee om er een fotoboek van
te maken. Ik ben naar een uitgever gestapt en die zag het wel zitten om er een boek
van te maken. Zij had het idee om de foto’s te laten fungeren als verhaalinspiratie.
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Dus je boek staat vol met foto’s van wasgoed?
Dat is de verrassing! Bezitters van het boek kunnen zich laten inspireren tot het
schrijven van een verhaal. Om ze op weg te helpen, staat bij elke foto een
openingszin. Verder gaat het boek ook over kijken naar vorm en kleur. En natuurlijk
over mensen. Het wasgoed roept vragen op over wie die was heeft opgehangen,
over hun leefwereld. Wasgoed prikkelt de fantasie.
Wie koopt jouw boek?
De kopers van mijn boek zijn mensen die van schrijven, van wasgoed of van een
mooi fotoboek houden. Het boek heeft een zonnige uitstraling en wordt ook graag als
cadeau weggegeven.
Ik had in de eerste plaats alleen mensen voor ogen die door de schoonheid van
wasgoed werden gegrepen. Maar door er een schrijversinspiratieboek van te maken,
is er een heel ander publiek bijgekomen.
Wat vind je van je boek, nu het is uitgekomen?
Ik vind het een leuk en zonnig boek dat uitnodigt om in te bladeren en je gedachten
de vrije loop te laten. Ik ben kunstenaar en zangeres. Ik heb mijzelf ook laten
inspireren door de foto’s door er liedjes bij te schrijven. Kleine verhaaltjes eigenlijk.
Dus ik weet uit ervaring dat het werkt. En dat stemt tevreden!
Wat vond je het leukst in de periode van het maken van je boek?
Er staat geen tekst in, behalve de openingszinnen bij de foto’s. Het verzinnen van de
openingszinnen heb ik samen met de uitgever gedaan en dat was leuk om te doen.
Ik heb me mee laten slepen door de associaties die ik kreeg, en was daar zelf soms
verrast over. Het schrijven van de liedjes bij de foto’s ging ook door te associëren.
Het maken van de foto’s was natuurlijk erg leuk om te doen. Het is een soort
verslaving geworden… Soms keken mensen er raar van op dat ik een foto nam van
hun wasgoed. Ik heb me heel wat keren een schaamteloze voyeur gevoeld!
Wat vond je het moeilijkst bij het maken van je boek?
Het schrijven en bedenken van de openingszinnen was niet zo moeilijk. Wel was het
lastig om samen met de uitgever tot de juiste vormgeving te komen. Er waren
beperkingen in formaat, en er waren verschillen in smaak.
Wat zou je anders doen?
Ik zou voor een groter formaat en een wat kunstzinniger uitstraling zijn gegaan.
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Wat zou je absoluut weer doen?
Met een nieuwe fotoserie op een uitgever afstappen.
Wat adviseer jij een startende schrijver om absoluut te doen?
Mijn boek kopen en beginnen met schrijven!
En wat moet deze startende schrijver zeker NIET doen?
De moed laten zakken.
Wat heeft jouw boek je opgeleverd?
Het heeft me een expositie van wasgoedfoto’s in Emmeloord opgeleverd. Met
daaraan gekoppeld een project voor lagere scholen die ook met wasgoed en
verhalen in de weer gingen.
Ik ben gevraagd om een lezing te geven in de bibliotheek van Hoogeveen. Daar heb
ik ook de liedjes die ik naar aanleiding dit boek heb geschreven met een band
uitgevoerd. Die liedjes voer ik overigens nog steeds op andere gelegenheden uit.
Verder heb ik wasgoedfoto’s op aluminium laten afdrukken waarvan er een aantal in
de verhuur zitten en een aantal heb ik verkocht.
Naast het boek heb ik ook ansichtkaarten laten drukken voor verkoop. Tot slot heb ik
de smaak van fotoseries maken te pakken, en ben ik met nieuwe series begonnen
met als thema; ‘Wachtende honden’ (aangelijnd), ‘Bedekte objecten’ en ‘Verlaten
paraplu’s’.
Bijzonder vind ik sommige reacties op het boek; Er zijn mensen die er echt door
geraakt worden en het in hun hart sluiten.
Wat adviseer je een ondernemer die twijfelt of hij zijn boek wil schrijven of niet?
Begin en kijk of je het leuk vind. Sluit je aan bij een schrijfclub of volg een cursus.
Wat zijn je plannen tot het schrijven?
Ik beperk me tot het schrijven van liedjes, maar een nieuw fotoboek maken sla ik niet
af!
Linda is auteur van het boek:
Er Was Eens – foto’s als verhaalinspiratie
Websiteadressen:
www.lindawestera.nl / bol.com
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Casus 23

Bert Verdonck: Wees trots wanneer je boek in de hand ligt

Bert Verdonck is een actief mens en inspirator, gespecialiseerd op het
effectieve gebruik van LinkedIn. Zijn boek Your Book in 100 Days schreef hij
met Mindy Gibbins-Klein, The Book Midwife. Hij is een mensenmens en werkt
bij voorkeur samen. Lees hier wat samenwerking hem heeft opgebracht.
Wat was de primaire reden om je eerste boek te schrijven?
Mijn primaire reden was om aan te tonen hoe makkelijk het is om een boek te
schrijven in een korte tijdsspanne. Na mijn lifehack om een boek te publiceren in een
maand, ontstond er heel wat commotie, waaronder gesprekken met professionals in
de uitgeverswereld. Met Mindy Gibbins van The Book Midwife klikte het onmiddellijk
en ze vroeg me om samen met haar een boek te publiceren.
Is de primaire reden om het boek te schrijven vervuld met het uitbrengen van je
boek?
Zeker! Het boek heeft me extra visibiliteit, credibiliteit en omzet gebracht.
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Waar gaat Your Book in 100 Days over?
Het boek is geschreven voor professionals die een boek willen schrijven in honderd
dagen en geen idee hebben hoe eraan te beginnen. Van idee tot het gedrukte boek
in je hand.
Wat vond je het leukst in de periode van het schrijven?
De voorbeelden uitschrijven en oefeningen creëren. Inleven in situaties waar
beginnende auteurs vast komen te zitten.
(Beginnende) auteurs hebben wel eens een moeilijke periode. Welke tip heb jij voor
hen?
Trust the process! Jij bent de expert. Schrijf het op jouw manier. Wijzigen kan altijd
later nog! Als ik zelf zo’n moment had, liet ik het boek enkele uren of dagen liggen. Ik
ging me flink ontspannen en dook er dan met een frisse kop opnieuw in.
Wat zou je anders doen, Bert?
Ik zou meer tijd besteden aan de promotie van het boek. Ik zag het uitkomen van het
boek als een eindpunt, terwijl het juist een start is van een nieuwe fase. Ik heb de
fase van het promoten compleet onderschat!
Wat zou je absoluut weer doen?
Samenwerken met een andere auteur. Al mijn boeken schrijf ik met minimaal een coauteur. Als je samenwerkt weet je altijd meer. Bovendien heb je minder werk, omdat
je slechts een deel van het boek hoeft te schrijven.
Wat is jouw top 5 van dingen die een startende schrijver zeker moet doen?
Waarom schrijf je het boek?
Wat wil je ermee bereiken?
Wie is je doelgroep?
Hoeveel tijd heb je voorzien om het boek te schrijven?
Hoe ga je het boek distribueren? Uitgever, online, versies?
Wat is jouw top 5 van dingen die een startende schrijver zeker NIET moet doen?
alle rechten afstaan aan een uitgever. Sta alleen de rechten af als je
(gedrukte) boek in een bepaalde taal in een specifiek land worden uitgebracht
alles in een keer perfect schrijven. Gewoon doorgaan. Redigeren komt later
alles tegelijkertijd willen doen: tekst, cover, promo, etc. Start met de structuur
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met te veel andere auteurs praten. Iedereen heeft een andere aanpak.
Sommigen werken zelfs tegenstrijdig aan wat bij jou past!
alleen maar schrijven. Zorg voor afwisseling. Doe ook nog andere dingen,
ontspanning, sport…
Wat adviseer je een beginnende auteur inzake promotie van het boek?
Schakel social media in! Begin met over je boek te bloggen vanaf dat je het idee
hebt. Zo zien mensen het boek vorm krijgen en kan je ook al interesse polsen bij je
netwerk.
Wat heeft jouw boek je opgeleverd?
extra klanten, ook al is mijn focus ondertussen veranderd
ik ben nu een professionele spreker en het grootste deel van mijn omzet wordt
gegenereerd door opdrachten om keynotes te leveren
elk boek draagt bij tot zichtbaarheid en meer visibiliteit voor jezelf en je bedrijf!
ik word nu meer en meer gevraagd om met andere auteurs een boek te
schrijven of opportuniteiten om samen Joint Ventures te doen.
Wat adviseer je een ondernemer die nog twijfelt of hij zijn boek wil schrijven of niet?
Stilstaan bij de vragen: Waarom wil je een boek schrijven? Wat is je doel?
Wat zijn jouw verdere plannen tot het schrijven?
Ik wil in de toekomst nog een hele reeks bijkomende boeken schrijven. Bij voorkeur
met andere auteurs. Over verscheidene onderwerpen. Mijn schrijverij wordt dus
vervolgd! ;-)
Is er iets wat je wilt delen?
Je mag best trots zijn wanneer je boek in je hand ligt. Niet iedereen komt tot dat
moment!
Titels:
Your Book in 100 Days
How to REALLY use LinkedIn
Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken
Websiteadressen:
www.bertverdonck.com
http://www.how-to-really-use-linkedin.com
www.hoe-linkedin-nu-echt-gebruiken.com
www.reallylinkedin.co.uk
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Casus 33

Mariëtte van Hees: Het is heerlijk om te verzuipen in de
materie waar je passie ligt

Mariëtte van Hees ‘doet’ haar hele leven al wat met tuinen. Wie in een tuin staat
waar de hand van Mariëtte heeft huisgehouden, ervaart de tuin. Door haar
passie en de wens om de tuin op maat te maken, beleeft de gebruiker jarenlang
plezier van zijn tuin. Zij gebruikt haar boek Karaktertuinen heel gericht als
marketinginstrument.
Wat was de primaire reden om je boek te maken, Mariëtte?
Ik wilde mijn passie over tuinen vereeuwigen voor mijn nageslacht. Ik ben erg
tevreden over het eindresultaat. De foto’s geven goed weer waartoe mijn werk kan
leiden en in de tekst kun je lezen hoe ik tot dat resultaat kom.
In eerste instantie had ik verwacht dat het boek me meer klandizie zou opleveren. Nu
geef ik het boek als geschenk wanneer de opdracht voor een ontwerp of realisatie
binnen is. Dat wordt zeer goed ontvangen.
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Wie zijn de lezers van je boek?
Het zijn natuurlijk vooral mensen die wat willen met hun tuin en de tuinliefhebbers,
die inspiratie halen uit mijn boek.
Hoe heb je de periode waarin je met je boek bezig was, ervaren?
Ik vond het heerlijk om vanuit mijn innerlijk te kunnen schrijven. Het kunnen
verzuipen in de materie, waar mijn passie ligt. Ik had wel moeite met het taalkundige
deel. Wat komt er over bij de lezer? Gebruik ik wel goed Nederlands?
Welke tip kun je een beginnende auteur geven die ook in deze periode zit?
Blijf schrijven vanuit je zielengedachte. Je mag je lezer best raken, want hij wil
geboeid worden door jouw verhaal.
Op het moment dat het even niet lukt, leg je alles opzij en ga je een halve dag later
weer verder. Je moet je wel lekker voelen en thuis zijn bij jezelf en in jezelf. Het
verhaal dat je vertelt is jouw verhaal. En dat is altijd goed. Dus blijf vertrouwen op je
gevoel.
Wat is jouw top 5 van dingen die een startende schrijver zeker moet doen?
je bewust zijn wat je met je boek wilt bereiken
helder hebben wie de doelgroep is van je boek
jezelf lekker afzonderen
in je eigen verhaal blijven
doorzetten… geef jezelf een eindtijd.
Wat is jouw top 5 van dingen die een startende schrijver zeker NIET moet doen?
je schrijven laten leiden door een ander
steeds opnieuw beginnen
twijfelen aan jezelf
te veel mensen laten lezen en je laten beïnvloeden door wat ze vinden
niet afwachten totdat de tijd komt… gewoon doen.
Wat heeft jouw boek je opgeleverd?
Ik heb een prachtig relatiegeschenk om weg te geven. Een waardevol cadeau dat
duidelijk maakt wat ik doe en wat ik kan. Tijdens het schrijven ben ik wel heel bewust
gaan nadenken over wat ik eigenlijk echt wil en waar ik mee bezig ben. Omdat ik dat
helder heb gemaakt, is er een duidelijke boodschap in het boek. Dat heeft voor
betere zichtbaarheid gezorgd. Zo heb ik lezingen gegeven voor tuinliefhebbers en
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dat heeft me zeker klanten opgeleverd.
Wat adviseer je een ondernemer die nog twijfelt om een boek te schrijven?
Als er iets in je zit, dat eruit wil. En dat gevoel komt steeds terug ... DAN ZEKER
DOEN!
Mariëtte is auteur van het boek:
Karaktertuinen
Websiteadressen:
www.vanheestuinen.nl
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Nawoord
In dit e-boek lees je waarom je een boek zou moeten schrijven en wat het je kan
opleveren. De volgende e-boeken in deze stijl zijn al in ontwikkeling. Thema’s zijn
onder andere: focus, uitgevers, promotie.
Als je met jouw boek wilt deelnemen in een van de komende e-boeks, vraag dan de
vragenlijst op bij bericht@auteurscollege.nl, onder vermelding van ‘deelnemer
e-boek’ in de onderwerpregel.
Voel je vrij om vragen en/of suggesties te sturen aan bericht@auteurscollege.nl,
onder vermelding van ‘info e-boek’.
Iedereen kan schrijven! Met de juiste begeleiding.
Bianca Kroon
www.auteurscollege.nl
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4-stappenplan
Voor het schrijven van je boek
Stap 1: plannen
Alles begint met een goede planning. De Expertmaker van Auteurscollege helpt je
persoonlijk bij het opstellen van de planning, zodat je altijd weet waar je staat en wat
de volgende stap is.
Stap 2: pennen
Om een boek te krijgen, moet er geschreven worden. De Expertmaker van
Auteurscollege begeleidt je zodat je met zo min mogelijk energie maximale kwaliteit
kan halen.
Stap 3: publiceren
Elk boek vraagt zijn eigen gespecialiseerde vormgever, drukker of uitgever. De
Expertmaker van Auteurscollege gebruikt haar netwerk en kennis in jouw belang.
Stap 4: promoten
Niemand kan jouw boek zo goed promoten als jijzelf. Auteurscollege heeft een
bibliotheek aan informatie, waarvan je gebruik kunt maken.

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van de Expertmakers van
Auteurscollege? Laat dan je contactgegevens achter bij www.auteurscollege.nl.
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