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Welke weg legt 
je manuscript af? 
Van idee naar de boekhandel! 

1. Start met je boekidee

3. Structuur opmaken

5. Geschikte uitgever zoeken

6. Je manuscript naar 
 de proefl ezers sturen

8. Uitgeverij: redacteur 
 leest je boek na 

4. Manuscript en enkele 
 mogelijke titels bedenken

2. Voorbereiding auteur, 
 lezer en belangrijkste 
 boodschap

7. Na de allerlaatste aanpassingen , 
 je boek naar de gekozen uitgever 
 opsturen

9. Uitgeverij: grafi sch ontwerper 
 maakt een proefontwerp 
 van de cover en 
 binnenbladzijden

11. Uitwisseling met 
 zowel redacteur (teksten) 
 als grafi sch ontwerper (opmaak) 

12. De laatste drukproef 
 wordt voorgelegd
   

13. Boek gaat in druk

14. Distributie bij de boekhandel

15. Lancering boek 

En nadien… 
nog zeker 3 jaar je boek blijven promoten… 

10. Auteur: start met de 
 voorbereiding van je branding 
 (1 jaar planning)
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Wil je 
verder lezen?
Bestel dan hier het papieren boek (19,95 euro) 
of de ePub versie (e-book) aan 9,5 euro.

De boeken worden je meteen na betaling verzonden

Papieren boek: https://www.e-act.nl/cart/do/add?a=1163&p=17547
Digitaal boek: https://www.e-act.nl/cart/do/add?a=1163&p=17886

Wil je graag meteen aan de slag?
Je bent altijd welkom voor een kennismakingsgesprek
(laurence@thepowero� oooks.be)



Bio Laurence
In mijn eerste werkjaren was ik actief bij Lannoo,de grootste
uitgeverij van het land. Daar stond ik aan de wieg van de eerste
boeken van autoriteiten, zoals Wilfried Martens, Mark Eyskens, 
en topondernemer André Leysen. In die jaren ondersteunde ik op 
vele manieren honderden boeken. Een heerlijke tijd.

Na zeven jaar werd het tijd voor mijn eigen koers. Ik werd uitgever
van een eigen blad: Impuls, het tijdschrift voor de ondernemer.
Omdat ik veel contacten had met de bedrijfswereld werd me
ook dagelijks communicatieadvies gevraagd. Ik mocht zelfs een
boeiende opdracht uitvoeren voor een van de belangrijkste 
PR-bureaus van het land, Hill & Knowlton. Ik kreeg ook de kans 
om ’Uw Vermogen’, een economisch en financieel tijdschrift van 
De Persgroep, te helpen lanceren.

Begin jaren 2000 stelde de Waalse uitgever Michel Cordier van
Editions Clepsydre me voor om een uitgeverij op te starten die
boeken zou maken op basis van interviews, voor bedrijven uit
het Neder-landstalige landsgedeelte. Op dat moment kwamen
voor het eerst al mijn werelden samen: de mediawereld, de
communicatiewereld en het uitgeven van boeken. Niet veel later, 
in 2005, hield ik mijn eigen uitgeverij boven de doopvont, Yin Books.

In 2014 volgde The Power of Books. Met The Power of Books
ondersteun ik nu mensen en bedrijven in hun groeiproces. 
Ik bied trainers, coaches, kortom kennisondernemers alle nodige
ondersteuning om hun gedroomde boek succesvol op de markt te
zetten. Op deze manier kunnen ze zich met hun passie en expertise
onderscheiden.

Ook iets voor jou? Je bent altijd welkom voor je kennismakingsgesprek.
Dan bekijken we samen wat de beste volgende stap is voor
je boek. (laurence@thepowerofboooks.be)

PS Maak je liever kennis in de volgende Schrijfworkshop
‘Zit er een boek in jou’? Kijk wanneer die doorgaat en Schrijf je
meteen in: https://www.thepowerofbooks.be/schrijfworkshop/



Lievekaai 21/2
B-9000 Gent
laurence@thepowerofb ooks.be
www.thepowerofb ooks.be

Wil je contact leggen en laten weten wat je van dit 
ebook vindt? Aarzel niet om een bericht na te laten 
op laurence@thepowerofb ooks.be

 @LaurenceVerwee
 https://www.facebook.com/laurence.verwee
 Facebook.com/TPoB.be
 be.linkedin.com/pub/laurenceverwee/1/7a/688/
 https://www.linkedin.com/company/the-power-of-books
 Instagram: laurenceverwee


