
 

Aanbod individuele schrijfbegeleiding 
 
Je werkt aan een manuscript voor een roman of novelle, aan een (lang) kort verhaal of 
meerdere verhalen (bijvoorbeeld met het oog op een bundeling), aan een scenario voor een 
film of televisiedrama, of je hebt een bulk (ruw) materiaal liggen en je wilt die graag onder 
professionele begeleiding verder uitwerken. Je neemt het schrijven serieus en je wilt je graag 
verder ontwikkelen in het schrijfproces.  
Wij, Manon Uphoff en Iris van Vliet, bieden hiervoor diverse pakketten en individuele 
schrijftrajecten aan. 

Pakket A (duur: 4 maanden) 

-Een digitale ‘kick-off’ (20 min), waarin we je wensen en behoeften doornemen (via Skype, 
Zoom of Microsoft Teams) 
-Maandelijkse inzending van een verhaal/fragment/tekst (max. 2500 woorden)* 
-Close-reading door Manon en Iris  
-Per inzending feedback in een los document 
-Aantekeningen in de kantlijn (vragen, opmerkingen, suggesties) 
-1 live contactmoment (tussentijds of afrondend) met advies (45 min) 

Kosten: 800 euro (ex btw) 

--> Het is mogelijk om desgewenst in twee betalingstermijnen van 400 euro (ex btw) te 
betalen.  
Ook kan gekozen worden voor een opgerekte/flexibele deadline; 6-wekelijkse of 
2-maandelijkse inzending. Kies je voor oprekken van het traject (flexibele deadlines), dan komt 
daar een eenmalig bedrag van 90 euro (ex btw) extra bij.  
 
* In overleg is afwijking van dit woordenaantal mogelijk 

Pakket B (duur: 8 maanden) 

-Digitale ‘kick-off’ via Skype, Zoom of Microsoft Teams (30 min) 
-Maandelijkse inzending van een verhaal/fragment/tekst (max. 3000 woorden)* 
-Close-reading door Manon en Iris 
-Per inzending uitgebreide feedback in een los document 
-Aantekeningen in de kantlijn (vragen, opmerkingen, suggesties) 
-2 live contactmomenten (1 tussentijds en 1 afrondend met eindadvies - 45 min) 

Kosten: 1450 euro (ex btw) 



 

--> opgedeeld in twee betalingstermijnen van 725 euro (ex btw).  
Ook bij dit pakket kan gekozen worden voor een opgerekte/flexibele deadline: 6-wekelijkse of 
2-maandelijkse inzending. Kies je voor oprekken van het traject (flexibele deadlines) dan komt 
daar een eenmalig bedrag van 150 euro (ex btw) extra bij.  

* In overleg is afwijking van dit woordenaantal mogelijk 

Bij Pakket B (8 maanden) bieden wij de mogelijkheid om halverwege, na 4 maanden, de 
begeleiding te stoppen, zonder verplichting de rest van het pakket af te rekenen. 

Begeleiding op uur-basis  
Heb je specifieke wensen voor schrijfbegeleiding? Bijvoorbeeld omdat je vooral vastloopt op 
structuur, dialoog of de ontwikkeling van je personage? Of ben je op zoek naar een stok achter 
de deur, maar niet naar intensieve begeleiding? Dan is het wellicht interessant om losse uren in 
te kopen.  

Hoe werkt het?  
Je ‘’bestelt’’ los een aantal uren. Die uren kunnen wij inzetten naar jouw wensen en behoeften. 
Per keer geef je aan wat je wilt sturen, hoeveel woorden je fragment/tekst of verhaal bevat en 
wat voor begeleiding, advies en/of feedback je graag zou willen. Wij maken dan een schatting 
van het aantal uren dat er nodig is.  

Doel: per fragment/verhaal/tekst duidelijke toegespitste feedback. 

Uurtarief: 80 euro (ex btw) 

Conceptontwikkeling (eenmalig) 

Heb je een ruw manuscript, een stapel losse verhalen, of een basisplan voor een scenario 
liggen en wil je het onder professionele begeleiding verder uitwerken? Of werk je al een tijdje 
aan een project, maar heb je vooral een grote berg materiaal verzameld (stukken tekst, losse 
scènes/hoofdstukken, stukjes dialoog) en weet je nu niet goed wat je wel en niet kunt 
gebruiken voor je vertelling? Dan zou conceptontwikkeling wat voor jou kunnen zijn. Samen 
maken we een selectie van alles dat bruikbaar is en gaan we aan de slag met het ontwikkelen 
van jouw manuscript, verhalenbundel of scenario.  
 
Let op: het betreft hier het eenmalig toesturen van je ruwe materiaal, nadrukkelijk nog géén 
afgerond werk of manuscript in gevorderde staat van ontwikkeling. Bij conceptontwikkeling 
richten wij ons op een eerste ordening van het materiaal en kijken we samen met jou hoe 
hieruit de vertelling los te weken is en welke vorm daarvoor het beste geschikt zou zijn.  

- Insturen van je ruwe materiaal + toelichting en visie (wat heb je voor ogen?) 
- Digitale ‘kick-off’ (30 min) via Skype, Zoom of Microsoft Teams 



 

- Zorgvuldige lezing van het materiaal (we lezen alles minimaal twee keer) 
- Een (lees)rapport van 2-3 A4'tjes met daarin onze opmerkingen en suggesties 
- Aanbevelingen over ordening, selectie en structuur 
- Een op maat gemaakt ‘stappenplan’ met advies  

We eindigen met een contactmoment (max 60 min), waarin we al het bovenstaande zorgvuldig 
met je doorspreken. 

Kosten: 550 euro (ex btw) tot 50 pagina’s ruw materiaal 
Vanaf 50 pagina’s: 850 euro (ex btw)  

Manuscriptbegeleiding (af te ronden binnen 12 maanden) 
 
Je hebt een manuscript liggen dat al in een vergevorderd stadium is, maar wil nu verder 
toewerken naar een afgerond en te beoordelen/publiceerbaar manuscript. Je zoekt 
begeleiding bij dit traject.  
 
Manuscriptbegeleiding is een intensief traject waarbij we het bestaande werk analyseren, 
beoordelen en van uitgebreide feedback voorzien, met concrete suggesties voor verder 
schrijven en herschrijven. Jouw idee en visie als auteur staan altijd centraal, maar we kijken wel 
kritisch naar wat het werk nodig heeft om ook publicabel te worden/zijn. Het doel is een 
afgerond en (in theorie) publiceerbaar manuscript.*  

Er zijn naast uitgebreide feedbackrondes en aantekeningen in de kantlijn in ieder geval 3 live 
contactmomenten (3 x 60 min) met ons: bij aanvang van het traject, halverwege en afsluitend. 
Tijdens deze gesprekken trakteren we je op een kopje koffie, thee of glaasje wijn, lichten wij de 
feedback toe, is er de gelegenheid tot het stellen van vragen en adviseren we je over de 
volgende stappen. Ook is er voor de duur van het traject regelmatig contact over de mail.  
 
Duur van het traject: Geen vaste tijdsduur of vooropgestelde deadlines. In overleg met jou, de 
schrijver, stemmen we af hoe de begeleiding er precies uit komt te zien en hoe lang het traject 
zal duren. Dat doen we op basis van jouw wensen en behoeften en de omvang van het 
manuscript. We stellen dan voorafgaand aan het traject en in samenspraak een plan + 
overeenkomst op.  
 
Vooraf vragen we je een deel van je manuscript (max. 3000 woorden) + een synopsis (max. 1 
A4’tje) te sturen ter beoordeling. Op basis daarvan laten wij je weten of manuscriptbegeleiding 
mogelijk is. Als manuscriptbegeleiding mogelijk is dan hanteren we in principe een vast 
bedrag. Mochten we van mening zijn dat manuscriptbegeleiding nu (nog) niet zinvol is, dan zit 
je dus nog nergens aan vast en zijn er ook geen kosten. 
 
Kosten: 2200 euro (ex btw) 
Bij meer dan 90.000 woorden: prijs op aanvraag 



 

--> Betaling in termijnen is in overleg mogelijk, we rekenen daarvoor niet extra.  

* Dat is ons streven, maar we kunnen geen garantie bieden. We zijn altijd open, eerlijk en realistisch in 
onze bevindingen. Indien we je werk publiceerbaar achten, zullen wij ons sterk inzetten je te begeleiden 
bij het vinden van een uitgever.  

Manuscriptbeoordeling en advies 

Ben je toe aan professioneel commentaar op je manuscript? Wil je weten op welke punten er 
nog werk nodig is? Waar je kracht ligt? En of het mogelijk is om met je manuscript naar een 
uitgever te stappen? Wij kunnen op basis van (een deel van) je manuscript een zorgvuldig en 
objectief leesrapport opstellen van 4-6 pagina’s waarin we o.a. aandacht besteden aan 
personages en hun ontwikkeling, vertelperspectief, de arena (de wereld van je vertelling), 
conflict, structuur, dialoog en stijl. We sluiten af met een adviesgesprek (max. 1 uur) waarin we 
alles nog eens rustig met elkaar doorspreken.  
 
Leesrapport (4-6 pagina’s): 200 euro 
Op basis van 15.000 woorden (50 pagina’s): 275 euro 
Op basis van 30.000 woorden (100 pagina’s): 475 euro 
 
Wil je meer dan 100 pagina’s sturen voor beoordeling? Dan is de prijs op aanvraag.  

Tot slot 

Mocht je besluiten tot een pakket of begeleidingstraject, dan spreken we eerst een 
contactmoment met elkaar af, om alles grondig door te spreken en met je te praten over je 
werk, je wensen/behoeften en je visie. Bij dit gesprek zijn zowel Iris als Manon aanwezig. 
 
Interesse in een van deze trajecten? Stuur een mail naar masteryourstory@outlook.com  
 
Hartelijke groet, 

Iris en Manon 
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