
Schrijf de perfecte

Gratis
e-book

Hoe val je op en
 overtuig je jouw 
droomuitgever?



Alsjeblieft, een gratis e-book! Omdat ik hoop dat jij en je kinderboek 
de beste uitgever vinden die jullie je maar kunnen wensen.

 Ik stel het zeer op prijs als je dit document niet zonder mijn toestemming 
verspreidt of delen ervan kopieert en openbaar maakt. 

Op dit e-book rust copyright: ik ben de auteursrechthebbende. 
De foto’s zijn gemaakt door Iep Bergsma. 

Ik heb toestemming om deze foto’s te gebruiken.

Vond je dit e-book leuk? 
Misschien is mijn zesdaagse Instagramcursus Kinderboekenmakers: 

‘Hoe schrijf je een kinderboek?’ dan wat voor jou! Want zonder goed boek is je 
perfecte manuscriptpitch natuurlijk niet voldoende. 

Kijk eens op de onderstaande url, daar staat alles uitgelegd. Tof als je meedoet!

https://www.brendaschrijftboeken.nl/cursus

#supportthemaker

Veel succes met het maken van je perfecte manuscriptpitch!
Liefs, Brenda

Copyright © 2020 Brenda Heijnis Creatieve Communicatie, alle rechten voorbehouden.

https://www.brendaschrijftboeken.nl/cursus


VOORWOORD

Ha schrijver!
Is je boek af? Gloei je van trots en wil 
je het nu eindelijk naar jouw favoriete 
uitgever opsturen? Ik wil je helpen. 

Eerst zal ik me voorstellen: 
ik ben Brenda! 

In augustus 2015 begon mijn grote 
kinderboekenschrijversavontuur. In de 
jaren ervoor werkte ik als art-director 
in de reclame, maar daar werd ik al een 
tijdje niet gelukkig van: ik had het gevoel 
dat ik werk maakte waar niemand echt 
op zat te wachten. Ik wilde meer 
zingeving in mijn werk en iets creëren 
waar mensen wel warm voor liepen. Ik 
begon met gedichten schrijven. Mijn 
voorkeur bleek al gauw bij  kinderpoëzie 
te liggen. Dit was wat ik wilde, ontdek-
te ik: schrijven voor de jeugd. Ik begon 
met de opleiding Proza voor Kinderen, 
maar bleef nog steeds dichten. Toen ik 
een grote stapel poëzie verzameld had, 
besloot ik mijn werk op te sturen. Na een 
uitgebreid onderzoek naar uitgeverijen 
stuurde ik een selectie van vijf gedichten 
naar mijn top tien uitgevers. Afwijzing na 
afwijzing belandde op de deurmat (elf in 
totaal), totdat ik op 8 augustus 2015 een 
mail ontving van de baas van Clavis:

‘Dag Brenda,
 
Dank voor het toesturen van je gedichten. 
Leuk, erg leuk! Maar wat we lazen is natuur-
lijk niet genoeg voor een bundel. U heeft 
er nog meer neem ik aan. Wilt u ons meer 
toesturen? En zullen we ook een keertje 
afspreken, in ons kantoor in Amsterdam?’

Het was het begin van mijn carrière 
als kinderboekenschrijver. Ik was in de 
zevende hemel! In mei 2017 kwam mijn 
bundel ‘Waar de wind waait’ uit en werd 
genomineerd door de Kinderjury. 
Een jaar later verscheen ‘Olle en de Boe-
kenvloek.’ Weer een jaar later trok ik de 
stoute schoenen aan en stuurde ik een 
nieuw boek naar mijn droomuitgeverij 
Hoogland en Van Klaveren. 
In het najaar van 2019 verscheen mijn 
roman ‘Tikker’, die erg goed werd 
ontvangen door de boekhandels, 
het lezend publiek en recensenten. 
Inmiddels weet ik wie ik ben en wat ik 
wil als schrijver en ben ik druk bezig met 
mijn vierde boek. 

Omdat ik een aantal jaar docent ben 
geweest en het leuk vind om kennis te 
delen, heb ik een Instagramcursus op-
gezet, genaamd: Kinderboekenmakers: 
‘hoe schrijf je een kinderboek?’ 
In zes dagen leer ik je de allerbeste 
versie van jouw boek te schrijven. 
Daarnaast wil ik graag mijn tips met je 
delen over het opsturen van je perfecte 
manuscriptpitch, zodat jij opvalt tussen 
het grote aantal inzendingen dat naar 
uitgevers wordt opgestuurd.



Hou vol, heb geduld

Een van de dooddoeners die je vaak 
hoort in boekenland, is: 

‘Er zijn een miljoen 
mensen die schrijver 
willen worden.’ 
Ik hoorde die suffe zin ook vaak toen 
ik startte met schrijven, maar bij mij 
wakkerde het juist de drang aan om 
een van de schrijvers worden die het 
wel zou lukken. En het ís gelukt! 

Maar niet zonder eerst een aantal 
afwijzingen te hebben ontvangen. 
Mijn advies is: hou vol, heb geduld 
en geef jezelf de tijd om te leren. 
Natuurlijk zijn er wel een aantal dingen 
die je kunt doen om op te vallen in de 
grote stapel manuscripten die uitgevers 
dagelijks onder ogen krijgen. 

Het is niet makkelijk om bij een uitgever 
binnen te komen, maar met de tips in dit 
e-book ben je al een eind op weg. 



Instagram
cursus

6-daagse

‘Hoe schrĳf je 
een kinderboek?’

Dit klinkt natuurlijk ook als een flauwe 
dooddoener, maar het is wel het 
belangrijkste. Een tip die ik je hiervoor 
alvast kan meegeven is: schrijf een paar 
spetterende eerste pagina’s. 
Omdat de uitgever veel te lezen heeft, is 
hij getraind om al in een paar bladzijden 

Zorg dat jouw verhaal de allerbeste 
versie wordt van zichzelf. Laat ik nu net 
een zesdaagse Instagramcursus geven, 
genaamd: ‘Kinderboekenmakers: 
hoe schrijf je een kinderboek?’ 
Als je jouw beste verhaal wilt schrijven, 
doe dan mee en kijk of je nog dingen 
kunt verbeteren! 

(soms minder) te zien of een verhaal 
de moeite waard is of niet. Zorg er dus 
voor dat jouw point of attack (de manier 
waarop je het verhaal binnenvalt) sterk 
is: grijp je uitgever bij de lurven, kabbel 
niet naar de spanning toe. 

Ga voor meer info naar de volgende url:

www.brendaschrijftboeken.nl/cursus

We hebben het in ruim 600 stories over 
het concept, de weerstand, personages, 
verhaallijn, beeldend schrijven en dia-
loog. Ik hoop je daar te zien!

Tip 1
Schrijf een goed boek

De beste versie van je boek? 
Doe mee met Kinderboekenmakers!

https://www.brendaschrijftboeken.nl/cursus


Daarnaast bekeek ik mijn boekenkast: 
welke boeken stonden erin, waarom vond 
ik ze mooi en vooral: van welke uitgever 
waren ze? Ook deed ik onderzoek in de 
bibliotheek. Welke uitgeverijen brachten 
welke soort boeken uit? Qua doelgroep, 
genre, stijl, vormgeving? 

Uiteindelijk zette ik alles in een 
Uitgeverijenlijst. Ik koos mijn top 10 en 
mijn droom top 5 uit, maar daarnaast 
moest ik me nog iets afvragen: 
waren de uitgeverij en ik een match?

‘Past mijn boek 
bij deze uitgeverij?’ 
Het is belangrijk om dat uit te zoeken. 
Je kunt het beste vooraf al speuren naar 
de uitgever die het beste bij jou en je boek 
past, dat zal je een hoop teleurstellingen 
besparen. Daarnaast kan je ook je uitgever 
beter overtuigen van waarom ze juist jouw 
boek moeten hebben, maar daar kom ik 
later op terug. 

Bekijk websites van boekhandels 
en zoek jouw kinderboeken top 10. 
Van welke uitgevers zijn de boeken? 
Past jouw verhaal erbij? 

Tip 2 
Zoek de beste uitgever voor je boek

Voordat ik mijn gedichten opstuurde, heb ik heel Nederland 
digitaal afgestruind naar uitgeverijen.





Je kunt hiervoor meerdere dingen doen, 
maar belangrijk is: voor je je manuscript 
opstuurt, kijk altijd eerst op de website 
van je uitgever! 

Vaak staat hier wel op hoe ze het liefst 
je werk aangeleverd willen hebben: 
per e-mail of post, dubbelzijdig of 
enkelzijdig geprint. 

Je staat natuurlijk al een klein puntje 
voor als je goed met hun vraag rekening 
gehouden hebt. 

‘Zoveel uitgeverijen, 
zoveel wensen.’
De wensen van de uitgeverij zijn leidend. 
Het werkt niet in je voordeel als je je boek 
ingebonden opstuurt als zij om losse 
bladen vragen, zelfs al ziet het er netter 
uit. Geloof me, ik moest me inhouden als 
grafisch vormgever, maar ook ik heb mijn 
manuscript zo ‘kaal’ mogelijk opgestuurd. 

Hou in een document bij welke 
wensen jouw top 10 uitgevers 
heeft: zo raak je niet in de war en 
hou je het overzichtelijk.  

Tip 3 
Voldoe aan de wensen van de uitgever

Naast dat je boek natuurlijk geweldig moet zijn, geeft het ook een 
goede eerste indruk als je laat zien dat je je ingelezen hebt in de uitgeverij. 



Tip 4 
Een verzorgd manuscriptpakket

Volg eerst de wensen van de uitgever op. Kun je die niet vinden, of wil je 
iets extra’s doen, dan is dit een handige lijst om rekening mee te houden:

Wat stuur je op?
1. Je complete manuscript
2. Een synopsis 
3. Een mini CV  
4. Een motivatie 

Tips voor een manuscriptpitch per post
• Enkelzijdig geprint
• Niet ingebonden
• Regelafstand 1,5 
• Paginanummering 
• Lettergrootte 12 
• Mooie envelop / mooi papier 
 gebruiken (maar je manuscript wel 
 op gewoon papier)

Wat kan je beter niet doen?
• Alleen je manuscript opsturen. 
 Je wilt jezelf ook verkopen en opvallen
 bij de uitgever, dus een motivatie en 
 cv zijn nodig.
• Slordig zijn met spelfouten 
 (ook in je synopsis, motivatie en CV). 
 Dit is een afknapper voor uitgevers.
• Zelf illustraties bijvoegen (tenzij je 
 illustrator bent en de beelden het
 belangrijkste zijn): je wilt de uitgever
 het gevoel geven dat je openstaat voor
 hun ideeën en dat je niet alles bij 
 jezelf wilt houden. 
• Je boek laten inbinden. Dit voelt te 
 ‘definitief’: er zal altijd nog wel iets
 aan je manuscript moeten gebeuren. 
• In je motivatie vertellen dat je 
 moeder/oma/buurman echt vindt 

 dat je hier iets mee moet doen en dat 
 je talent hebt. Een moeder/oma/
 buurman is doorgaans niet te 
 vergelijken met een uitgever, dus 
 doe dat dan ook niet. 

Gebruik Canva voor een grafisch 
aantrekkelijke manuscriptpitch
Met de app Canva kun je zelf je 
documenten vormgeven. Een mooi 
ontworpen document is aantrekkelijker 
dan een simpel Word-documentje. 
Je kunt het zelf doen of een vormgever 
vragen, maar hierin investeren zorgt 
sowieso voor een verzorgde eerste indruk!

Mijn manuscriptpitch 
voor Tikker zag er zo uit:



Tip 5 
Een sterke inhoud van je synopsis

Het woord synopsis staat voor ‘samenvatting’: 
het is een overzichtelijke weergave van jouw boek. 

De volgende dingen zijn belangrijk om erin op te nemen:

In niet meer dan 2 A4’tjes vermeld je:
1. Je N.A.W. gegevens
2. De kerngegevens van je manuscript: 
 genre, aantal woorden, thema, 
 doelgroep
3. Eventueel een korte flaptekst
4. Een samenvatting van je verhaal
5. Een karakterdossier

Tips voor een goede flaptekst
Een flaptekst is een fijne binnenkomer 
om je uitgever nieuwsgierig te maken. 
Het is niet verplicht, dus voel zelf aan 
of je dit wilt of niet. Sowieso is het een 
goede oefening, want het dwingt je om 
heel kort samen te vatten waar je boek 
over gaat. 

Tips zijn: 
• Hou het kort: tussen de 75 en 
 100 woorden.
• Introduceer je belangrijkste 
 hoofdpersonen.
• Geef iets weg over de weerstand.
• Geef iets weg over het thema en 
 het onderwerp. 
• Creëer een belofte: wat krijgt de lezer 
 als hij jouw boek leest? Spanning, 
 avontuur, liefde?
• Eindig met een cliffhanger, hiermee
 maak je de lezer nieuwsgierig. 
 Een flaptekst is geen samenvatting!

Tips voor een goede samenvatting
De volgende punten zijn goed om 
te vermelden:
• Een beschrijving van waar het 
 verhaal over gaat.
• Een beschrijving van de beginsituatie.
• Een beschrijving van de weerstand 
 (het interne of externe conflict van je
 hoofdpersoon).
• Een beschrijving van de wending 
 (door welke gebeurtenis wordt alles 
 anders?).
• Een beschrijving van het einde.
• Een beschrijving van de setting
 (plaats/tijd/omgeving).

Wees zo beknopt 
mogelijk, dit dwingt je 
tot de kern te komen. 
Tips voor een goed karakterdossier
De volgende punten kun je toevoegen 
over je belangrijkste personages:
• Uiterlijke kenmerken.
• Innerlijke kenmerken.
• Drijfveer in dit verhaal 
 (waarom doet hij/zij wat hij doet?).
• Ontwikkeling in het verhaal 
 (begin- en eindsituatie, qua emotie/
 instelling/karakter).





Wat handig is om te vermelden, is:
• Wie ben je? (naam, leeftijd, 
 woonplaats, gezinssamenstelling)
• Eventuele (auteurs)foto.
• Wat is je relevante werkervaring?
• Wat is je schrijfervaring? 
 (boeken, gedichten, columns, blogs, 
 schrijfwedstrijden- en cursussen)
• Welke eerdere boeken heb je 
 eventueel geschreven?
• Interesses, wetenswaardigheden
 en referenties.

Laat zien dat 
 je aandacht hebt 
geschonken aan je cv 
Oké, het is geen must, zo’n auteurs-CV, 
maar een uitgever kan wel zien dat je er 
liefde en aandacht in hebt gestoken en 
dat is altijd goed.

Canva heeft ook speciale (gratis)
CV-templates. Het kost je misschien 
wat tijd om het vormgeven in de 
vingers te krijgen, maar het is 
handig voor al je toekomstige 
documenten die wel wat extra 
schwung kunnen gebruiken.

Tip 6 
Maak een relevante CV

Maak een speciale, kort en bondige CV. 
Het is voor een uitgever niet interessant om te weten of je ooit bollen 

gepeld hebt: maak er een echte ‘schrijvers-CV’ van.



Tips voor de inhoud van je motivatie:
• Wat is je schrijfstijl?
• Wat is je favoriete genre om in 
 te schrijven?
• Wat is je onderscheidende kracht?
• Wat levert jouw boek je uitgever op?
• Waarom ben jij de perfecte schrijver
 voor jouw uitgeverij?
• Wat kan je in de toekomst bieden?

Kortom: wat heb jij 
de uitgever te bieden?

Tip 7 
Schrijf een overtuigende motivatie

Je kunt je motivatie natuurlijk ook combineren met je CV, 
net wat je wilt. In ieder geval is het goed om jouw uitgever een 

paar overtuigende woorden te brengen.



Tot slot, niet doen:

• Je uit het veld laten slaan door 
 afwijzingen.
• Meteen bellen na een week: 
 een bericht van de uitgever duurt 
 vaak lang, minimaal 3 maanden.
• Je manuscript klakkeloos naar allerlei 
 uitgevers opsturen, zonder 
 vooronderzoek. Zonde van ieders 
 moeite. 
• Opgeven. 

 Word je boek 
 afgewezen? Dat 
 betekent niet dat jíj 
 wordt afgewezen. 
 Misschien was het nog 
 niet je tijd, nog niet jouw debuut. 
 Blijf proberen, leren, ontwikkelen 
 en geef niet op. You can do it! 
 Tijd is je vriend. Mijn gedichten 
 werden ook eerst door 11 uitgevers 
 afgewezen, maar de 12de zag er wat 
 in en zo is mijn avontuur begonnen. 

 Heel veel succes met het opsturen 
 van je perfecte manuscriptpitch! 
 Wil je je verhaal nog meer 
 perfectioneren, doe dan mee met 
 de cursus Kinderboekenmakers! 
 Mail me voor meer info of kijk op 
 www.brendaschrijftboeken.nl/cursus

https://www.brendaschrijftboeken.nl/cursus


Vragen?
Ik hoor het graag!

Brenda Heijnis
brendaschrijftboeken.nl

Middelie 43
1472 GR Middelie

info@brendaschrijftboeken.nl
06 21 400 846

https://www.facebook.com/brendaheijniskinderboekenschrijver/
https://www.linkedin.com/in/brendaheijnis/
https://www.instagram.com/brendaheijnis/
www.brendaschrijftboeken.nl

