SCHRIJFCOACHING EN MANUSCRIPTBEGELEIDING
Boek schrijven?
Droom je ervan een boek uit te geven? Heb je een bijzonder verhaal? Of een
levenservaring die je wilt delen? Neem dan contact op voor een vrijblijvend
kennismakingsgesprek. Op basis van dit gesprek bepalen we of we met elkaar door
willen.
De schrijfcoaching bestaat uit:
-

Bespreken van het Waarom, het Hoe en het Wat van het boek. Inclusief doel en
doelgroep

-

Omschrijven van het plan en bepalen wat de unieke waarde is.

-

Indeling, opzet, outline, structuur

-

Planning

-

Live en/of online ontmoetingen

-

Creatieve input, schrijf-adviezen.

EERSTE BEOORDELING + ADVIES
Op basis van een representatief deel van je manuscript, schrijf ik een korte beoordeling
(max. 1 A4) + een advies. Hiervoor lever je aan:
- Jouw (geniale) idee voor het boek of het script in max. 150 woorden.
- In max. 200 woorden: iets over de WHY, WHAT en HOW (jouw beweegredenen, de
urgentie, hoe je het gaat aanpakken en wat voor boek het gaat worden en voor WIE
(doelgroep).
- Een representatief gedeelte uit je manuscript (ca 10 pagina’s).

Mieke Bouma – Cuneralaan 50 – 3911 AD Rhenen | www.miekebouma.nl | 06 21 88 74 69

N.b. Bij de eerste beoordeling wordt het manuscript niet geredigeerd of gecorrigeerd.
Over de beoordeling en het advies voeren we een live gesprek. (Kan ook via SKYPE)
Tarief: € 350,– (excl. 21% btw).
INDIVIDUELE BEGELEIDING
Tarief: € 75,- euro per uur (exclusief 21% btw).
Per 10 uur à € 575,– (exclusief 21% btw).
LEESRAPPORT
Bij een leesrapport gaat het om het hele manuscript. Het tarief is daarom afhankelijk van
het aantal woorden. Het rapport besteedt aandacht aan
* Verhaallijn/plot,
* Stijl, gebruik van tijd, perspectief, spanningsboog, techniek (zinsbouw, woordgebruik,
grammatica, etc.) en structuur
N.B. Ook bij het leesrapport wordt in het manuscript zelf niet gecorrigeerd of
geredigeerd.

Tarief: € 450,- (excl. 21% btw) per 10.000 woorden of een gedeelte daarvan; daarna €
82,50 per 5000 woorden of een gedeelte daarvan.
Hoe insturen?
Stuur je tekst met een regelafstand van 1,5 in Times New Roman naar
boumamieke@gmail.com

Mieke Bouma – Cuneralaan 50 – 3911 AD Rhenen | www.miekebouma.nl | 06 21 88 74 69

