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uitgever van je boeken
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Je boek zelf uitgeven of naar een uitgever stappen?
Als uitgever krijg ik regelmatig de vraag van (aankomend) auteurs wat beter is: een boek (of spel) zelf (in eigen beheer)
uitgeven of naar een uitgever stappen?
Op de vraag wat beter is, kunnen wij geen pasklaar antwoord geven. Ieder boek of spel is (als het goed is) even uniek als jij en
je omstandigheden. Daarnaast is het doel dat je wilt bereiken een belangrijke factor.
Om het je gemakkelijker te maken, hebben we in dit document een en ander op een rijtje gezet. Waarschijnlijk weet je na het
lezen hiervan, wat voor jou het meest ideaal is.

Je kunt je boek of spel op drie manieren uitgeven:
1. Dienstverlenende uitgever
Bij de meeste uitgaven treed ACT on Virtues op als dienstverlenende uitgever.
Wij nemen je alle zorgen uit handen. Je tekst wordt vakkundig – en in overleg met jou – geredigeerd. Het krijgt een op
maat gesneden opmaak die bij de doelgroep en inhoud van je boek past, in een prachtige vormgeving. Je boek zal zich
onderscheiden in professionele kwaliteit en uitstraling. Op de website www.actonvirtues.nl vind je hier voorbeelden van.
Als dienstverlenende uitgever gaan wij een samenwerkingsverband met je aan. Bij een dienstverlenende uitgever betaal jij
zelf de uitgever voor de gebieden waarop hij jou ondersteunt. Dit is meestal redactiewerk, opmaak en drukwerkbegeleiding.
Je boek kan daarnaast, net als bij een traditionele uitgever, een ISBN/barcode krijgen en via het Centraal Boekhuis worden
geleverd aan boekhandels en online winkels zoals Bol.com.
Er zijn ook pod-uitgevers, zoals bijvoorbeeld freemusketeers.nl, die geen investering van je vragen. Zij doen echter meestal
geen redactie van de teksten en je boek krijgt een standaard opmaak en omslag. Behalve het verlies in kwaliteit is er nog
een ander nadeel: recensenten herkennen boeken van deze pod-uitgevers en zullen ze zelden bespreken in hun kranten,
tijdschriften of blogs. Het is alsof er een grote stempel op deze boeken staat, met de tekst ‘Geweigerd Door Echte Uitgevers’.
2. Traditionele uitgever
In enkele gevallen treed ACT on Virtues op als ‘traditionele uitgever.’ Dan nemen wij in feite alles van je over, behalve het
schrijfwerk. Past je boek in het fonds, dan zijn wij misschien in staat dit voor je te doen.
Traditionele uitgevers doen alle investeringen voor jouw boek en regelen alle overige bijkomende zaken voor je. Ze ‘kopen’
van jou de rechten. Ze betalen jou, de auteur, daarvoor een tevoren afgesproken percentage: royalties. Je hoeft dus zelf niets
te betalen. Sterker nog, de grote uitgeverijen werken soms met voorschotten die ze jou betalen, in plaats van jij hen. In de
praktijk gebeurd dit alleen bij bekende auteurs (of bekende Nederlanders)!
3. In eigen beheer uitgeven
Je kunt je boek ook helemaal in eigen beheer uitgeven.
Sommige mensen vinden het prettig om alles in eigen hand te hebben. Om volledig hun eigen smaak en ideeën op het gebied
van tekst en afbeeldingen te volgen. Ze zijn hier doorgaans al heel ver mee. Wat hun betreft is het boek al bijna ‘klaar’!
Het betekent dat je alle werkzaamheden zelf doet, of hier mensen voor inhuurt.
Vaak kan dit toch weer tot een verminderde kwaliteit van het eindproduct leiden. Daarnaast geldt voor zelfuitgave wat ook
voor uitgeven bij een p.o.d.-uitgever geldt: de buitenwereld zal snel denken dat je je boek zelf hebt moeten uitgeven, omdat
geen enkele uitgeverij het accepteerde.
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In eigen beheer uitgeven betekent, dat je - na alle investeringen - de volledige opbrengst zelf mag houden (althans... na aftrek van
kosten en belastingen!). Op boeken zit 6% BTW; op verzendkosten 21%. Je kunt aan je boekhouder vragen of je BTW-plichtig
bent.

In eigen beheer uitgeven is aan te bevelen als je:
✔✔ Over geld beschikt om de investeringen te bekostigen.
✔✔ Diverse contacten hebt met mensen die je professioneel kunnen helpen (NIET je vriend die met je meeleest, of een kennis die
wel een beetje verstand heeft van Photoshop).
✔✔ Je (jezelf) goed kunt verkopen.
✔✔ Al een uitgebreid klanten/relatiebestand hebt (bijvoorbeeld als coach, winkel, leraar, bedrijf, enzovoort).
✔✔ Het leuk vindt en tijd hebt om je bezig te houden met alles wat er bij het maken van een boek komt kijken.
✔✔ Er niet in geslaagd bent een uitgever te vinden die in jouw werk geïnteresseerd is.

Van manuscript naar eindproduct
Voordat je manuscript of idee in de winkels ligt, zijn er heel veel werkzaamheden uitgevoerd. Kies je voor uitgeven in eigen beheer,
dan moet je alles zelf verzorgen. Om een idee te geven van wat dit inhoudt, vind je hieronder een overzichtje van wat er vrijwel
altijd komt kijken bij het uitgeven.
Bedenk voordat je de lijst doorneemt, ‘De tijd die ik hierin moet steken en de zorgen die hierbij komen kijken, kan uitgeverij ACT on
Virtues mij besparen’. Wij kunnen namelijk al deze taken professioneler uitvoeren, dan een ‘nieuwkomer’ in het vak, die geen idee
heeft van wat er allemaal komt kijken bij het uitgeven van een boek...
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔

Redactie en correctie van het boek, inclusief colofon, voorwoord, omslagtekst e.d.
Binnenwerk opmaken.
Omslag ontwerpen.
Beeldmateriaal verzorgen voor de omslag. Dit is dan ook inclusief eventueel copyright.
Eventueel beeldmateriaal verzorgen voor het binnenwerk (illustraties of foto’s). Ook hierbij heb je dan geen copyrightproblemen.
Keuzes maken over formaat, hardbound, paperback, papiersoort, enzovoort.
De oplage bepalen (tenzij je p.o.d. = print-on-demand laat drukken).
Offertes aanvragen bij drukkerijen (prijs en kwaliteit vergelijken) of p.o.d. (print-on-demand) uitgeverijen met elkaar
vergelijken.
Bepalen van de verkoopprijs. (In Nederland geldt de wet op de vaste boekenprijs. Je mag dus niet met boekprijzen gaan
stunten. Voor iedere klant dien je een vaste prijs/winkelwaarde te hanteren.)
ISBN en barcode aanvragen.
Drukklaar maken: bestanden correct aanleveren aan de drukkerij.
Je boek aanbieden bij het Centraal Boekhuis.
Je boek aanbieden bij NBD-Biblion (bibliotheken).
Boeken opslaan (en de voorraad ervan beheren).
Boeken verkopen, factureren en de bijbehorende administratie uitvoeren.
Persberichten maken en versturen.
Een website maken met koopgelegenheid.
Diverse marketingactiviteiten uitvoeren.
Bij boekhandels je boek promoten.

Of een boek goed is of niet, hangt niet alleen af van jouw tekst. Een goed boek vraagt om aandacht en deskundigheid op alle
bovengenoemde gebieden.
Op een gegeven moment zie je de fouten, inconsistenties en andere zaken in je boek gewoon zelf niet meer. Goede redactie geeft
je boek ontzettend veel meerwaarde. De redacteur brengt lijn aan, corrigeert stijl- en grammaticale fouten, geeft advies over
plot, hoofdstukvolgorde, insteek, haalt overbodige informatie er uit, geeft aan waar informatie ontbreekt, enzovoort. Een goede
redacteur is dus veel meer dan een vriend of vriendin die meeleest!
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Bij ACT on Virtues uitgeven:
ACT on Virtues heeft een specifiek fonds opgebouwd. Als je ons benadert is het handig om eerst te kijken op welke gebieden we
ons hebben gespecialiseerd. Je boek hoeft nog niet af te zijn als je ons benadert.
Zoals je hebt kunnen lezen geeft uitgeverij ACT on Virtues boeken en spellen uit als dienstverlenend uitgever en als traditioneel
uitgever. In beide gevallen helpen we jou gedurende het hele traject. Van meedenken met het concept (zodat het sterker wordt,
naar een hoger plan wordt getild en zich onderscheidt van andere boeken) tot en met meedenken en meehelpen met de
marketing (zodat je boek media-aandacht krijgt en verkoopt). We werken daarbij met professionele partners op het gebied van
redactie, vormgeving, illustratie, fotografie, druk en marketing.
We kunnen je ook helpen om je boek in eigen beheer uit te geven (optie 3). Dan volgen we jouw wensen. Je regelt dan zelf ISBN
en verkoop.
Of je boek via optie 1 of 2 kan worden uitgegeven, beslissen wij. Het hangt onder meer af van of het in ons fonds past, het een
aanvulling is, we er ruimte voor hebben, en (het belangrijkst) of we ‘het helemaal zien zitten’ en we verwachten onze investering
in geld en tijd terug te gaan verdienen.

Wil je, na het lezen van dit document, je manuscript bij ons aanbieden?
Lees dan ook de pdf: ‘Je manuscript naar uitgeverij ACT on Virtues sturen’.
Met vriendelijke groet,
Annelies Wiersma
Uitgeverij ACT on Virtues
FD Rooseveltstraat 29
9728RV Groningen
06 42625469
info@actonvirtues.nl
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