
Schrijf, maak en verkoop je boek: stappenplan  
 

Een boek schrijven en uitgeven is een hele klus. En eens je dat boek in handen hebt, begint 

het eigenlijk pas. Met deze checklist probeer ik een volledig overzicht te geven van aspecten 

waar je aan zou moeten denken en stappen die je kan volgen van vaag idee naar 

onweerstaanbare bestseller. 

 

Ik deel de te volgen stappen hieronder in drie onderwerpen in, maar als je het volledige 

stappenplan leest, zal je merken dat de volgorde wat door elkaar loopt. Zo is het wijselijk om 

al beeldmateriaal te verzamelen en al aan de marketing voor je boek te beginnen voor het 

boek klaar is. 

 

Op al deze aspecten ga ik dieper in op mijn blog op www.teksttype.be   

  

Redactie 

• Een doel en een doelgroep bepalen. Wat ga je schrijven en voor wie? 

• Een budget opmaken en fondsen verzamelen voor de creatie en promotie van je boek. 

• Eventueel: een redacteur/ghostwriter zoeken die het boek in jouw plaats schrijft. 

• Een globale structuur en indeling maken. 

• Research doen (vooral bij non-fictieboeken) via betrouwbare bronnen en specialisten. 

• Ruwe teksten schrijven (eerste versie). 

• Herschrijven, eventueel feedback vragen. 

• Feiten dubbelchecken. 

• Herschrijven, herschrijven en nog eens herschrijven tot het helemaal goed zit. 

• Laatste spellingcheck. 

• Een sterke titel bedenken. 

  

Vormgeving 

• Tenzij je zelf vormgever bent: een goede vormgever aanstellen voor de cover en het 

binnenwerk. 

• Beelmateriaal verzamelen of laten maken. Let op dat de kwaliteit en resolutie van de 

beelden goed is. 

• Zorgen voor samenhang in het beeldmateriaal. 

• Laat de lay-out op punt stellen. Vraag feedback indien mogelijk. 

• Laat je bijstaan door de vormgever en/of drukker om de papiersoort, bindwijze en 

soort cover te kiezen. 

• Bepaal de oplage van je boek. 

• Bepaal de prijs van je boek. 

• Vraag eventueel een ISBN aan via www.boekenbank.be 

• Vraag een (digitale) drukproef en kijk die zorgvuldig na. 

• Geef je ok voor druk en wacht in spanning de levering af. 

• Inhaleer de geur van vers gedrukte boeken en maak een vreugdedansje. 

 

 

 

http://www.teksttype.be/
http://www.boekenbank.be/


Verkoop en marketing 

• Stel een marketingplan op voor minstens één heel jaar. 

• Werk ook een distributieplan uit. Hoe ga je je boeken tot bij de kopers en 

doorverkopers krijgen? Doe je dit zelf of besteed je dit uit? Hoeveel kost dit? 

• Lijst mogelijke verkooppunten en verkoopkanalen op en contacteer ze op voorhand al 

even om hen op de hoogte te brengen van je aankomend boek en naar hun interesse te 

peilen. 

• Gebruik je eigen kanalen (website, sociale media, nieuwsbrief, …) om je boek aan te 

kondigen en te promoten. 

• Maak je lezers op voorhand al warm. 

• Eventueel: een voorverkoop of crowdfundingcampagne. 

• Een boeklancering organiseren. 

• Lezers echt betrekken bij je boek en hen tot ambassadeur maken. 

• Je marketinginspanningen blijven volhouden. 

• Ook betaalde marketing inzetten, zoals Facebookads. 

• Contentmarketing als geheim wapen gebruiken: waardevolle informatie en stukken uit 

je boek delen met je fans. 

• Blijven volhouden! 

 

 

 

 

Op zoek naar een tekstridder die jouw boek schrijft of herwerkt?  

Misschien ben ik wel de persoon die je zoekt. 

leen.raats@gmail.com * www.teksttype.be 
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