
‘Hetheeftmezoveel
gebrachtwat ikniet
hadvoorzien’

Z
ekreeg zoveel
vragenoverwat
zenueigenlijk
preciesdeed.Aande
reactiesmerkte Iris
Schlagwein (33) dat

mensenerggeïnteresseerdwaren
inhoe zedat aanpakte, fulltime
huisoppasser zijn inbinnen- en
buitenland. Zepast ophuizenen
dieren vanmensendiemet vakan-
tie zijn. ‘Het leekmedaaromleuk
mijn verhaal tedelen inde vorm
vaneenboek.’
Het grootste gedeelte schreef

ze in eenThais koffietentje. ‘Ik
hadgespaard zodat ikde tijdkon
nemenvoordit project enwat lan-
ger opeen vasteplekkonblijven.
Iedereochtendomhalfacht zat
ikdaar; ’smiddags ging ik lekker
zwemmen.Uiteindelijk is het een
heel anderboekgewordendan ik
had verwacht.Het ophuizenpas-
senwasdeaanleiding,maarhet
gaat vooral overmijnkijkophet
leven.Voormensendienet als ik
buitendegebaandepadenwillen
treden.’
DekeuzehaarboekThuis zonder

Behoor jij tot devele
Nederlanders die
ooit eenboekwillen
schrijven?Goed
nieuws: jehoeft
tegenwoordigniet
meer aan tekloppen
bij eenuitgever,
je kunt ookheel
gemakkelijk zelf
eenboekuitgeven.
Plus: hoeblijf je
gedisciplineerd?

DoorBarbara
Noordermeer

huis zelf uit te gevenwas snel
gemaakt. ‘Debelangrijkste reden
wasdat ik geenconcessieswilde
doen.ViaGoogle vond ik alle infor-
matiedie iknodighad.’

Ookkritiek
Wiebesluit zelf eenboekuit te
geven, doet al hetwerk endraagt
ookalle kostenen risico’s. ‘Veel
mensendie zeggeneenboek te
willen schrijven, denkenaanhet
boekenniet aanwat er allemaal
aan voorafgaat’,waarschuwt
ChristinaWiginton, die auteurs
begeleidt inhet schrijfproces.
‘Er ishet schrijven, redigeren,
eventuele fotografie, persklaar
maken, drukken, dedistributie
ennatuurlijkdemarketing. Als je
doel is bovenaandebest gelezen
lijstjes te verschijnen, kun jebeter
eenuitgever zoeken.’Wordt je
boekeendaverend succes, dan is

Als je je boek in
eigenbeheer

uitgeeft, draag je
zelf alle risico’s

enkosten.

EENGOED
BOEKBEGINT
BIJEEN
GOED IDEE

ChristinaWiginton laathaar
auteursvoordatzebeginnente
schrijvenvijfvragenbeantwoor-
den. ‘Hierdoorkrijgenmenseneen
ideevanhetresultaat.’

1.Waarga jeprecies over schrijven?
‘Behandel deze vraagals een
academische these; omschrijf voor

jezelf dusookwaaromdit onderwerp
belangrijk is.’

2.Wiegaanhetboek lezen? ‘Weeshier
specifiek.Dedoelgroep “zakenmensen”
isbijvoorbeeld tebreed.Welke leeftijd

hebbenze? Inwelke sectorwerkenze?Opwelk
niveauopereren ze?’

dewinstnatuurlijk ook voor jou.
‘Mij is het allemaal ergmeegeval-
len’, blikt Schlagwein terug.
Online zijn er allerlei bedrijven

te vindendie je kunnenhelpen,
zoals Sweek, JouwBoek.nl enPro-
book. ‘Ikhaaldeoveral informatie
vandaan’, vertelt Schlagwein. ‘Je
moetbijvoorbeeldookeeneigen
uitgeverij oprichten.’Uiteindelijk
ging ze in zeemetPumbo.nl.
Wathet schrijfproces voorhaar

zoplezierigmaakte,warenhaar
meelezers.Of supportgroep, zoals
zehet zelf noemt. ‘Zo’n zestig
mensendie ikkendeuitmijn
netwerk.Methendeelde ik veel. Ze
gaven feedbackenhaddensoms
associatiesdie ik zelf nogniet had
bedacht.’Maar erwasookkritiek
uit persoonlijkekring. ‘Mensen
vroegenmewaaromikdachtdat
mijn verhaal interessant zou zijn.’

Wil je rijkworden?
Eenboekuitgeven is geenbezig-
heidwaar je gegarandeerdgeld
aanoverhoudt. Schlagwein liet
duizendexemplarendrukken,
maaktedaarnaast eene-booken
heeft nubijnaachthonderdboe-
ken verkocht.Deproductiekosten
– redacteur, vormgever, fotografie
endrukken– schat zeop€3500,
exclusief de tijddie ze er zelf in
stak. Zekoos ervoorhaarboek via
Bol.comenhaar eigenwebsite te
verkopen.Eengedrukt exemplaar
kostnet geen€20.Daarhoudt ze
ongeveerdehelft vanover. ‘Als je
rijkwiltworden, is schrijvenniet
debestemanier’, zegt ze lachend.
‘Maarhetheeftmezoveel gebracht
wat ikniet had voorzien.Mooie
contacten, sprekersklussen. Ikben
zelfs uitgenodigdomeenTEDx
Talk te geven.’q

l Eenboek schrijven
is indemeeste geval-
len eenprocesvan
jaren, zekeralshet
niet jehoofdbezig-
heid is. ‘Probeer voor
jezelf eenvaste tijd te
creëren, bijvoorbeeld
zaterdagochtendals
iedereennogopbed
ligt.Kijkwat voor
jouwerkt’, adviseert
ChristinaWiginton.
Dat romantische idee
vanschrijven ineen
hutjeopdehei is
alleen leukals je goed
tegeneenzaamheid
kunt.

l Hetbefaamde
writer’s blockkomt
vaakvoortuitangst
eneengebrekaan
zelfvertrouwen.
‘Als je echthelemaal
vastzit, doedan iets
anders.Maakeen
wandelingofpraat
met eenvriendover
jeproject enneemdat
gesprekop.Opdie
manier ga jeanders
naar jewerkkijken.
Mindmappen is ook
zinvol; daarmeezet
je opeencreatieve
manier je ideeënop
papier.’

ZOBLIJFJE
GEDISCIPLINEERD

5.Watbeoog jemetdit boek? ‘Wil je iets
nalaten voordekleinkinderenover je
leven.Ofwil je een relatiegeschenk?Of

ben je consultant enherhaal je je zo vaakdat
jenumaar eens ietsmoet opschrijven?’

4.Waaromwil jedit boek schrijven? ‘Er
zijn geen foute antwoordenopdeze
vraag,maarhet iswel zaakeerlijk te

zijn.Misschienwil jehet liefst regelmatig
iets publicerenenpast eenblogbeterbij je.’

3.Hoegaat jedoelgroephetboekgebrui-
ken? ‘Maak je eenkoffietafelboek, is het
managementadvies, eenkookboek, een

roman, of is het debedoelingdat lezersbinding
krijgenmet jemerkofbedrijf?’

pagina 70, 29-02-2020 © Het Financieele Dagblad


