
De uitgeverswereld is voor veel mensen onbekend terrein. Zijn uitgevers 
en redacteurs echt strenge bewakers met een onverbiddelijke pen? En 
wat verwachten ze precies van een auteur? Is een boek uitgeven een 
harde onderhandeling of gaat het er eerder gemoedelijk aan toe? Kun je 
zelfs vrienden worden met een redacteur? Of misschien wel een vriend-
schapsverzoek sturen op Facebook? Of gaat dat te ver? We vroegen 
enkele redacteurs en uitgevers met welk type auteurs zij graag samen-
werken en welke ze liever defrienden.

Friend request

De leukste auteurs om mee samen te 
werken zijn ongetwijfeld de auteurs die 
zichzelf goed kennen. Ze kennen hun 
kwaliteiten en werkpunten en blijven 
daardoor trouw aan hun eigen stijl. Te-
gelijkertijd staan ze ook open voor feed-
back. Dat geeft een aangenaam even-

wicht: ze nemen veel van hun redacteur 
aan, maar geven ook veel terug. 

“Auteurs die erg betrokken zijn: dat 
betekent soms meer werk voor de re-
dacteur, maar in ruil daarvoor werken ze 
goed mee en antwoorden ze snel en ge-
structureerd. Ze houden zich aan afspra-
ken en deadlines en zorgen ervoor dat 
het hele proces vlot verloopt. We werken 

vaak met strakke deadlines aan verschil-
lende boeken tegelijk en dan is het erg 
fijn als we op een auteur kunnen rekenen. 
Anderzijds zijn er ook auteurs die gemak-
kelijker afstand kunnen nemen van hun 
manuscript. Zij overhandigen hun werk 
en hebben het volste vertrouwen in onze 
expertise. Op die boeken kunnen we onze 
ervaring, passie en kennis botvieren.” 

Maatjes met  
je redacteur
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Jezelf goed kennen
In jezelf geloven, maar nu 
ook weer niet té veel
Afstand kunnen nemen
Vertrouwen in de expertise 
van redacteurs
Geduld

Checklist

To be: 
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“Voor het hele proces geldt: geduld 
hebben. Een auteur heeft (waarschijnlijk) 
maar één boek dat uitgegeven wordt, 
wij werken met veel boeken tegelijk. 
Geef ons dus wat tijd om op vragen te 
antwoorden en verwacht je manuscript 
niet binnen de drie dagen terug. Maak 
het ons gemakkelijk door al je vragen 
in één mail te bundelen en respecteer 
onze werkuren. We begrijpen je enthou-
siasme, maar met een beetje geduld 
geraken we uiteindelijk verder."

Voorbereiding

Voor wie nog geen uitgeefcontract heeft, 
hebben we ook een aantal tips. Het is 
belangrijk dat je eerst je tekst grondig 
laat nalezen door mensen die er iets van 
kennen. Spelfouten, maar ook fouten 
met betrekking tot verhaallijn, tijdlijn, 
consequentie, feitelijke informatie … mis 
je snel als je je eigen tekst naleest. Zoek 
iemand die kritisch kan én wil lezen. En 
wees streng voor jezelf: maak alvast de 
beste versie die je kunt. 

Doe daarna je research en kies een 
uitgeverij die bij jouw werk past qua 
stijl en genre. Stuur je manuscript niet 
onvoorbereid naar elke uitgeverij die je 
op Google kunt vinden. Licht duidelijk 
toe voor welke doelgroep je schrijft (niet 
‘kinderen’ of ‘6- tot 14-jarigen’) en wat je 
plannen met het boek zijn. Geef je work-
shops, wil je een lesbrief over het boek 
maken, is er een bedrijf geïnteresseerd 

in afname … Vertel het je redacteur, 
maar zorg wel dat je je beloftes kan 
waarmaken. En vooral: kom liever met 
één manuscript aankloppen waarin je 
echt gelooft, dan met zeven probeersels. 

Defriend

Een type auteur dat minder fijn is om 
mee samen te werken als uitgever of 
redacteur is de auteur die net iets te veel 
zelfvertrouwen heeft. Die auteur staat 
niet open voor suggesties en feedback 
en discussieert over elke correctie. Vaak 
heeft deze auteur het heel moeilijk om af-
stand te nemen van zijn werk. “Het enige 
wat we dan kunnen zeggen is: feedback 
is er niet om je te pesten.” 

Vertrouw op de kennis en expertise 
van redacteurs: “We weten wat werkt en 
wat niet, dus is het belangrijk om ons te 
vertrouwen. Dat geldt ook voor de eerste 
selectie van manuscripten. Wij krijgen 
elke dag heel wat binnen en moeten 
slimme keuzes maken. We zijn tenslotte 
een commercieel bedrijf. Dan gebeurt 
het jammer genoeg dat jouw tekst niet 
uitgegeven wordt. Soms is het boek niet 
goed genoeg, soms past het niet binnen 
onze uitgeverij. Teleurstelling is normaal, 
maar onze keuzes zijn weloverwogen 
en we hebben geen tijd om daarover te 
communiceren of zelfs te discussiëren. 
Anderzijds is te onzeker zijn ook niet 
goed. Geloof in jezelf en je tekst, gebruik 
je stem en je talent en durf keuzes te 

maken. Het is moeilijk om met twijfe-
laars vooruit te komen.”

“En natuurlijk worden we ook niet blij 
van fouten. Niet alleen spelfouten, maar 
ook fouten in de verhaallijn, de gebruikte 
tijden, inconsequenties … Je kan niet 
alles gezien hebben en we willen je ze-
ker helpen, maar met slordige teksten 
is het gewoon niet fijn werken. Laat je 
tekst dus even liggen, lees hem zelf een 
aantal keren na, stuur hem naar andere 
mensen en pas als je zeker bent van het 
resultaat, kom je bij ons aankloppen. Zo 
voelen wij ons gerespecteerd en kunnen 
we een fijne samenwerking starten.” 

Beste maatjes

Dus … misschien zijn redacteurs en 
uitgevers inderdaad strenge bewakers 
van hun uitgeverij. Een onverbiddelijke 
pen kunnen we hen waarschijnlijk ook 
toeschrijven. En maar goed ook, want 
iedereen leest liever boeken van goede 
kwaliteit. Dat ook jouw tekst nog wat 
werk nodig heeft, is normaal. Of het 
harde onderhandelingen worden, heb je 
dus zelf mee in de hand. En dat vriend-
schapsverzoek op Facebook? We laten 
het aan je uitgever over om te beslissen 
of hij graag het risico loopt om ’s nachts 
te moeten helpen bij de identiteitscrisis 
van je personage. 

Vriendschapsverzoek verstuurd.

To do: 

Zoek een kritische en 
goede meelezer
Kies een uitgeverij die bij 
jouw werk past
Weet wie je publiek is
Beter een goed manuscript 
dan zeven kladversies


