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Content
creatie

Jouw struggle is mijn uitdaging. Jouw geniale
ideeën tover ik om in content waar de wereld
niet omheen kan. Ik denk niet alleen in tekst, ik
denk in storytelling, ik denk in een volledig
creatief en strategisch concept. Dus wat dacht
je, zullen we samen eens gaan sparren?
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Incidentele opdrachten

Voor een eenmalige opdracht (groot of klein) reken ik een tarief per
uur. Ik maak van tevoren een inschatting en doe daarop een passend
voorstel. Zo maken we een fixed price en kom je achteraf niet voor
verrassingen te staan.

Wat valt hieronder? Denk aan het ontwikkelen van (een):

whitepaper

content voor social media

websiteteksten
online advertentie
flyer

poster

handleiding
advertorial
blog

jaarverslag
tutorial

lesmateriaal
brochure
persbericht

of natuurlijk iets heel anders!
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CONTENTPLANNING

In de rol van contentmarketeer kan ik alle elementen combineren waar
mijn hart sneller van gaat kloppen: woorden, beelden, plannen en
marketing.
Met mijn kennis op het gebied van marketing &
communicatie, mijn ervaring met het schrijven van onweerstaanbare
teksten en natuurlijk met behulp van handige tools als Notion, Planable,
Canva, Indesign, Lightroom (en meer!) toveren we binnen no time een
gelikte campagne uit onze mouw om jouw onderneming, project of
productie een vette boost te geven.

Waaruit kan dit arrangement bestaan?
een contentplanning in Notion voor een periode naar wens;
de uitvoering van deze planning (het schrijven van teksten &
creëren van beeldmateriaal);
een emailcampagne in Mailchimp;
het schrijven van blogs (incl. SEO);
opfrissen en actief bijhouden van socials, zoals Instagram,
Facebook, LinkedIn, Tiktok en Pinterest;
samenwerken in Planable.io, zodat je altijd op de hoogte bent
van wat er speelt!;
monitoring van resultaten.

Nieuwsgierig? Vraag naar de mogelijkheden & op basis van jouw
wensen maak ik een arrangement op maat!
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Arrangement voor ondernemers: complete
make-over in tekst & beeld

Representeert de online uitstraling van je onderneming momenteel niet
jouw kennis en kunde? Een gemiste kans!
Marketing, communicatie en vormgeving zijn vakken apart. Niet iedere
ondernemer of freelancer is daar in thuis of heeft er veel affiniteit mee.
Zonde! Want wat jij uitstraalt, heeft ongelooflijk veel invloed op
klantbereik, -binding en -behoud, je imago en de interactie op je online
kanalen.
Tegenwoordig is inhoudelijke kwaliteit niet meer het enige dat telt. In dit
traject streven we ernaar je onderneming ook van de buitenkant te
laten schitteren als nooit tevoren. Samen met een professionele
designer geef ik jouw stoffige kanalen een sprankelende make-over.
Daarnaast leer ik je in persoonlijke kennissessies hoe jij als ondernemer
de stap kunt maken van ‘ik rommel maar wat aan’ naar ‘de professional
die vooroploopt’.

This is what you get:
1 | EIGEN HUISSTIJL
Samen met professionele designer Anouk Slump
(fotograaf en ontwerper) creëer ik voor jou een
unieke huisstijl die past bij wat jij wilt uitstralen. Je
ontvangt een logo, kleuren, fonts & een
huisstijlhandboek.
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2 | FORMATS VOOR CONSISTENTIE
Ik ontwikkel voor jou drie soorten formats naar keus
in deze huisstijl, zodat je deze consistent kunt
doorvoeren op al je kanalen. Denk aan: stories,
higlights, berichten, pins of iets anders naar jouw
keuze.

3 | EEN INGEVULDE CONTENTPLANNING
Samen brainstormen we over passende thema's en
items. Ik introduceer je Notion, waarin ik een
contentkalender voor je opzet en deze voor de
komende twee maand invul.

4 | AANSPREKENDE PROFIELTEKSTEN
Ik richt jouw socials professioneel in en zorg voor
interessante profielteksten die jou van je beste kant
laten zien.

6 | COACHING-, KENNIS & BRAINSTORMSESSIES
Dit arrangement omvat 2 coachingssessies (aan
het begin en aan het eind), 1 brainstormsessie en 2
kennissessies, waarin ik je leer over het belang van
een consistente uitstraling en sterke teksten.
Daarnaast vertel ik je alles wat je moet weten over
social media & ondernemen. De kennissessies
richten we in met thema's die jij belangrijk vindt!
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Manuscriptbegeleiding

Ik beloof je niet dat je er al klaar voor bent.
Maar met mijn bagage als gepubliceerd auteur,
corrector en ervaren marketeer kan ik je wel iets
anders garanderen: dat jij met mijn begeleiding
op jóuw manier grote stappen vooruit gaat
zetten in de richting van jouw schrijfdroom.
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Incidentele sparsessie

Tijdens dit gesprek (dat we voeren via ZOOM of in een gezellig cafeetje
op een centrale plek) bespreken we waar jij tijdens het schrijfproces
tegenaan loopt. Met concrete handvatten help ik je weer vooruit!

Het kan bijvoorbeeld zijn dat je bent gaan schrijven, maar steeds
tijdens het gevreesde middenstuk vastloopt. Of je hebt een fantastisch
idee voor een plot, maar je weet niet goed hoe je dit in de juiste
verhaalstructuur moet gieten. Of misschien ben je een reusachtige
plothole tegengekomen en heb je geen idee hoe je dit moet fixen. Als
gepubliceerd auteur (met inmiddels meer dan 15 jaar ervaring in het
schrijfvak) is geen schrijfprobleem mij onbekend. Bespaar jezelf de tijd
en grijze haren en maak gebruik van mijn expertise.
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Traject: van gouden idee tot
ijzersterk plot

Ik werk met een combinatie van de befaamde Hollywood Three-Act
Structure en de Sneeuwvlokmethode van Randy Ingermanson. In het
kort houdt dit in dat we van een eerste idee stapje voor stapje
toewerken naar een sterk plot met diepgaande karakters, een
verhaalstructuur die staat als een huis en, als je dat wenst, een
complete spreadsheet met scène-indeling. Hierna kun jij naar hartelust
gaan schrijven! En komt die laatste punt er zéker weten.

This is what you get:
4-6 sparsessies, waarin ik je meeneem door het proces en per
stap op weg help;
feedback op iedere afzonderlijke stap;
een kritische blik op het eindconcept;
de mogelijkheid om me gedurende het proces al je vragen te
stellen (of even te klagen) via mail of WhatsApp;
optioneel: begeleiding bij het uitwerken van een scèneindeling of het schrijven van een eerste prototype.

ZIE JE DOOR DE SCHRIJFCOACHES DE
KWALITEIT NIET MEER? KIES JE VOOR MIJ, DAN
KIES JE VOOR BETROKKENHEID,
TRANSPARANTIE & PROFESSIONALITEIT.
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Traject: een half jaar lang persoonlijke
manuscriptbegeleiding

Jij hebt al een steengoed idee, maar zoekt een stok achter de deur, een
steun in de rug, een kritisch oog en een rots in de branding waar je al je
vragen op af kunt vuren wanneer nodig.
Iedere maand plannen we een coachingssessie in, ik ben gedurende
het hele traject beschikbaar voor al je vragen én ik geef je maandelijks
feedback op het afgesproken aantal woorden dat je me toestuurt.

Hoe werkt het?
1 | EEN STOK ACHTER DE DEUR
Jij schrijft een manuscript van 40.000-60.000 woorden
en iedere maand stuur je tot 10.000 woorden naar me
toe. (Wordt je manuscript waarschijnlijk langer? Dan
bespreken we in de kennismaking de eventuele extra
kosten).
2 | EEN KRITISCH OOG
Ik geef je opbouwende feedback op je
verhaalidee en de synopsis en voorzie de
stukken die je me maandelijks toestuurt van
professionele redactie.
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3 | EEN ROTS IN DE BRANDING
Loop je tegen plotholes aan? Komt je personage
niet zo uit de verf als je zou willen? Heb je moeite
met een bepaalde schrijftechniek? Ik coach jou
gevraagd en ongevraagd en zet me er samen met
jou voor in om je manuscript zo fantastisch
mogelijk te maken!
4 | EEN STEUN IN DE RUG
Gedurende het hele traject ben ik beschikbaar
voor al je vragen en klaagmomentjes: je mag me
mailen, appen en bellen. Daarnaast plannen we
iedere maand een coachingssessie in, waarin we
de voortgang bespreken.
5 | EEN GIDS DOOR UITGEVERSLAND
Is je manuscript af? Hoera! Ik geef je advies over
het schrijven van een publicatievoorstel, het
benaderen van uitgeverijen en zoek samen met jou
naar de uitgever die het best past bij jouw verhaal.

De kosten omvatten coachingssessies, de
voorbereiding daarop, het redactiewerk en de
overige contactmomenten. Ik neem geen
manuscripten in de volgende genres in
behandeling: erotiek, horror, spiritueel.
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Manuscriptbeoordeling + adviesrapport

Zoek je iemand die met een objectieve blik jouw manuscript bekijkt,
leest, onderzoekt en van een uitgebreid adviesrapport voorziet? Pick
me! Ik doe het zorgvuldig, met een analytische blik en natuurlijk heel
veel liefde.

Ik lees de synopsis, de eerste hoofdstukken en de laatste hoofdstukken
of, als het manuscript onder de 35.000 woorden telt, het gehele
verhaal. Naar aanleiding hiervan ontvang je van mij een uitgebreid
adviesrapport met een kritische beoordeling en opbouwende adviezen
om mee aan de slag te gaan.
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Redactie & correctie

Ik maak jouw manuscript helemaal schoon! Ga naar het hoofdstuk
over REDACTIE (p. 14) of CORRECTIE (p. 16) voor de details.
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Schrijven van de achterflap

Naar aanleiding van de uitgebreide synopsis en een sparsessie
ontwikkel ik voor jou een aansprekende flaptekst.
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Een compleet arrangement!

Wil jij tijdens het gehele traject een coach die jou motiveert, begeleidt,
adviseert en kritische feedback geeft? Wil jij jezelf als schrijver
ontwikkelen, grote stappen vooruit zetten en eindelijk dat fantastische
idee van jou uitwerken tot een écht boek? Wil jij een uniek en
gestructureerd plot, je netwerk uitbreiden, een manuscript dat schoon
van fouten is en een gelikt publicatievoorstel? Laten we dan een
compleet arrangement op maat maken!

DENK AAN:
begeleiding bij het ontwikkelen van een plot & verhaalstructuur;
een half jaar lang manuscriptbegeleiding;
correctie van het uiteindelijke manuscript;
begeleiding bij het schrijven van een publicatievoorstel &
uitzoeken van de juiste uitgevers;
begeleiding bij je online profilering als auteur;
ontwikkeling van eigen mini-huisstijl en aansprekende flaptekst;
en MEER!

"The delicate balance of mentoring someone
is not creating them in your own image, but
giving them the opportunity to create
themselves." — Steven Spielberg
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Ghostwriting

Jij hebt een visie, een boodschap, een verhaal. Maar
het ontbreekt je aan tijd, doorzettingsvermogen of
ervaring om dit op papier te krijgen. De term
‘ghostwriter’ mag dan wel enigszins luguber klinken,
spannend is het allerminst. Jij en ik werken nauw
samen om wat er in jouw hoofd zit op jouw manier en
in jouw gewenste vorm om te toveren tot een boek,
(auto)biografie, cursus of andere langere tekst waar
jóuw naam op staat.
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Ghostwriting

Ghostwriting is een intensief proces. Vaak gaat het gepaard met veel
onderzoek doen, interviews voeren en talloze rondfladderende, 'losse'
stukken die samen één geheel moeten gaan vormen. Daarnaast speelt
ook de mentale reis van jou, als opdrachtgever, een belangrijke rol.
Want dit is jouw kindje. En dat moet precies zo uit de verf komen zoals
het in jouw hoofd zit. Logisch, natuurlijk!

Je kan gebruik maken van mijn ervaren pen, mijn woordenschat, mijn
schrijfstijl en natuurlijk mijn tijd & toewijding voor: 1) een biografie of
autobiografie, 2) een non-fictieboek over jouw passie of bedrijf, 2) een
roman of novelle, 4) een cursus of ander lesmateriaal of 5) wat voor
langere tekst dan ook. Natuurlijk adviseer ik je ook over het verdere
uitgeefproces! Omdat ghostwriting zo'n intensief proces is, maak ik
altijd een arrangement op maat.
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Redactie

Zoek jij iemand die jouw manuscript nog eens
kritisch onder de loep kan nemen? Laat me je
helpen! Termen als verhaalstructuur, plotpoints, de
hook, karakterontwikkeling, conflict, plotholes,
infodump, spanningsboog, dialoog en natuurlijk
show, don’t tell kennen geen geheimen voor mij.
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Redactie van manuscripten

Ik kan je niet garanderen dat je boek na mijn redactie de slush pile zal
overleven. Maar ik garandeer je wél dat het er twee keer zo sterk van
wordt. PLUS, en dat is misschien nog wel het belangrijkste: als schrijver
zal je er heel veel van leren, je schrijfskills ontwikkelen én perfectioneren.

Mijn redactie bestaat uit het proeflezen van het manuscript, waarbij ik je
overlaad met eventuele adviezen en complimenten (want dat hoort er
natuurlijk ook bij). In het manuscript zelf noteer ik mijn vragen,
bedenkingen, suggesties en andere feedback. Algemene tips verstuur ik
je in een eindbeoordeling per mail.
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Correctie
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Want daar komt het uiteindelijk op neer: de
puntjes op de i. En dat betekent letter na letter,
woord na woord, zin na zin en alinea na alinea
tot op de punt en komma nauwkeurig
schoonpoetsen.
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Correctie van manuscripten

Corrigeren is een intensief proces, waarbij je niets aan toeval kan
overlaten. Met de Van Dale en het Groene Boekje bij de hand check,
dubbelcheck en dubbel-, dubbelcheck ik elk geschreven woord.

Ik corrigeer voor toonaangevende uitgeverijen, voor auteurs die in eigen
beheer uitgeven en ook voor de schrijver-in-spe die klaar is om zijn
manuscript op te laten vallen te midden van die gevreesde slush pile.
Met mijn kritisch oog en analytisch vermogen ga ik mijn uiterste best
doen om van jouw definitieve manuscript de allerbeste eindversie te
maken.
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Jonge
schrijvers
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Jonge schrijvers hebben mijn hart. Misschien
omdat ik een mentor en inspirerende begeleiding
gemist heb, toen ik zelf net om de hoek kwam
kijken. Ik heb veel zelf moeten uitzoeken: van hoe je
een goed boek schrijft tot hoe de uitgeverswereld in
elkaar steekt tot hoe je opvalt bij een uitgeverij tot
hoe je jezelf als auteur online profileert. Ik gun het
jou zo dat je dat wiel niet opnieuw hoeft uit te
vinden!
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Een arrangement op maat

Inmiddels ben ik een ton aan kennis en heel veel kilo’s waardevolle
ervaring rijker. Dat deel ik onwijs graag met jou, zodat jij jezelf als
auteur-in-spe kan ontwikkelen. Hoe? Daar komen we wel uit. Ik maak
samen met jou een traject op maat.

Kosteloos is het niet, maar ik reken zeker 30% korting op mijn normale
tarieven. Heb je geen breed budget? Ook dan komen we er wel uit.
Want jij bent de auteur van de toekomst, en daar wil ik in investeren.
Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Neem contact met me op, dan
kijk ik wat ik voor jou kan betekenen!
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TARIEVENLIJST
Incidentele opdrachten

Op aanvraag

Contentplanning

Arrangement op maat

Make-over voor ondernemers

€ 2489,-

Incidentele sparsessie

€ 75,-

Traject: van idee naar plot

€ 349,- tot € 589,-

Traject: half jaar manuscript-

€ 1265,-

begeleiding
Manuscriptbeoordeling

€ 479,-

Ontwikkeling flaptekst

€ 125,-

Compleet arrangement

Arrangement op maat

Ghostwriting

Arrangement op maat

Redactie

€ 0,015 p/w (excl. btw)

Correctie

€ 0,017 p/w (excl. btw)

Jonge schrijvers

20% korting
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Vragen?
Laat iets van
je horen!
info@denisemarinus.nl
@denisemarinusnl
@denisemarinusnl

