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Kimberly van Aart en Dimitri Lahaut

Voorwoord

M

eer dan één miljoen Nederlanders houdt zich in de vrije tijd bezig met creatief
schrijven. Een derde van de ‘amateurschrijvers’ doet dit wekelijks of zelfs
dagelijks. De een schrijft literaire verhalen, een ander bedenkt songteksten, schrijft
een stukje cabaret of werkt aan poëzie. Via sociale media, weblogs en online
magazines kunnen ambitieuze schrijvers steeds eenvoudiger teksten delen.
Wie zijn deze amateurschrijvers?
Over deze vorm van amateurkunstbeoefening is in Nederland relatief weinig
kennis beschikbaar. Er zijn daarnaast in toenemende mate mogelijkheden om werk
in eigen beheer uit te geven, zoals belicht in Boekman 108, maar tot op heden is
niet onderzocht hoe dit deel van de boekenmarkt eruitziet.
De twee artikelen in deze Boekman Extra werpen daarom een licht op creatief
schrijven en self-publishing, in samenwerking met respectievelijk het Landelijk
Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) en KVB Boekwerk.
Met behulp van literatuuronderzoek en verdiepende analyse van twee bestaande
datasets, schetsen Dimitri Lahaut en Teunis IJdens een beeld van de vele amateur
schrijvers die Nederland rijk is. Daarnaast presenteert Jurriaan Rammeloo nog niet
eerder verschenen cijfers over self-publishing. Zijn artikel is een eerste verkenning
van de self-publishing-markt in de boekensector. Ten slotte zijn aanvullende
gegevens over fictie lezen en creatief schrijven verzameld, en in een infographic
bijeengebracht.
Feiten en cijfers zijn vaak op bescheiden schaal of in versnipperde vorm beschik
baar. Om deze lacune op te vullen, brengen we in samenwerking met twee andere
kennisinstellingen in deze Boekman Extra nieuwe inzichten over amateurschrijvers
en self-publishing voor het voetlicht. •
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Dimitri Lahaut en Teunis IJdens

Amateurschrijvers
nader beschreven

We hebben maar weinig inzicht in de beweeg
redenen van amateurschrijvers om in hun
vrije tijd creatieve teksten te produceren.
Er is weinig onderzoek naar verricht, en de
beschikbare gegevens waren tot dusver
onderbenut. Een secundaire analyse op
beschikbare data levert inzichten op waar
professionals, bestuurders en beleidsmakers
hun voordeel mee kunnen doen.

R

uim één miljoen Nederlanders doet in de
vrije tijd aan ‘creatief schrijven’, zo blijkt uit
monitoronderzoek van het Landelijk Kennis
instituut Cultuureducatie en Amateurkunst
(LKCA) (IJdens 2015). Ze schrijven bijvoor
beeld verhalen, bedenken songteksten of maken
gedichten of raps. Voor bijna 40 procent van de
amateurschrijvers is dit hun enige of belang
rijkste creatieve vrijetijdsactiviteit, ruim 60
procent doet het naast andere vormen van
amateurkunstbeoefening zoals het bespelen van
een muziekinstrument of fotografie, video of
computerkunst. Amateurschrijvers schrijven
vooral voor hun eigen plezier en ontspanning
en om zelf iets te creëren en te doen, maar toch
laat een derde van degenen die alleen of
hoofdzakelijk schrijven weleens aan anderen
lezen of horen wat ze schrijven.
Er is weinig empirisch onderzoek gedaan 
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naar amateurschrijvers.1 Een inventarisatie
leverde een bescheiden hoeveelheid onderzoek
gegevens op. De Cultuurindex Nederland en het
LKCA hebben de handen ineen geslagen om
voor dit artikel een secundaire analyse uit te
voeren op eerder verzamelde data en ze te
voorzien van enige verdieping en duiding.2,3
Professionals, bestuurders en beleidsmakers in
cultuureducatie en amateurkunst kunnen de
resultaten gebruiken om amateurschrijvers
beter te begrijpen als ze er iets voor willen doen.
Databestanden
Voor de secundaire analyse zijn twee data
bestanden gebruikt. Het eerste bestand is
afkomstig van de Nieuwe Monitor Amateur
kunst (NMAK) van het LKCA. De monitor
brengt om de twee jaar in kaart hoeveel mensen
in de vrije tijd iets kunstzinnigs of creatiefs doen
door middel van een enquête onder een steek
proef van ongeveer 5.000 personen van 6 jaar en
ouder. De steekproef wordt getrokken uit de
TNS Nipobase. De resultaten zijn (na weging)
representatief op de kenmerken geslacht,
leeftijd, opleiding, huishoudgrootte en regio.
De data maken het mogelijk de amateurschrijver
te typeren aan de hand van onder meer achter
grondkenmerken, motieven, patroon van
beoefening en andere vrijetijdsactiviteiten. Voor
de secundaire analyse waren gegevens beschik
baar van 340 respondenten die in hun vrije tijd
weleens aan ‘creatief schrijven’ doen.
Om te onderzoeken welke tekstsoorten
onder verschillende groepen amateurschrijvers
populair zijn, is in de tweede plaats gebruik
gemaakt van een databestand met gegevens
over het koop-, leen- en leesgedrag van Neder
landers. Het betreft periodiek consumenten
onderzoek door onderzoeksbureau GfK.4
Het onderzoek is uitgezet in het online access
onderzoekspanel van GfK en is door middel van
weging representatief gemaakt voor geslacht,
leeftijd en opleiding. Er hebben 1.204 Neder
landers ouder dan 14 jaar meegewerkt aan het
onderzoek. GfK heeft speciaal voor dit artikel
en in overleg met de opdrachtgevers de ruwe en
geanonimiseerde data van de tweede meting
van 2015 beschikbaar gesteld.
Creatief schrijven
Creatief schrijven is een lastig af te bakenen
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begrip. Het kan bijvoorbeeld meerdere genres
omvatten, variërend van autobiografisch
schrijven tot het schrijven van een scenario.
Deze genres hoeven niet noodzakelijkerwijs
literair te zijn, al ligt de focus in wetenschap
pelijk onderzoek vaak op het schrijven van
teksten met literaire vormen of stijlen
(Kaufman 2002). In onderzoek naar schrijven en
lezen wordt van een creatieve tekst gesproken
als er aan een aantal criteria wordt voldaan.
Zo moet er aan de tekst te zien zijn dat de
maker persoonlijk betrokken is geweest en
tijdens het schrijven aandacht heeft gehad voor
authenticiteit, stijl en structuur. Daarnaast kan
de tekst een persoonlijke visie of eigenschappen
van de schrijver blootgeven. Verder moet de
vorm bij de inhoud passen (Janssen et al. 2006).
Wat beoefenaars zelf allemaal onder creatief
schrijven verstaan, is niet bekend.
Participatie
Volgens de Nieuwe Monitor Amateurkunst
2013 en 2015 doet 6 à 7 procent van de
bevolking van Nederland in de vrije tijd naar
eigen zeggen weleens aan creatief schrijven,
hetzij als enige of hoofdactiviteit (3 procent),
hetzij als nevenactiviteit (4 procent) naast
andere vormen van amateurkunstbeoefening.
Vergeleken met andere vormen van amateur
kunstbeoefening is creatief schrijven minder
populair dan beeldende activiteiten in ruime
zin (21 procent), muziek (19 procent), dans
(8 procent) en kunstzinnig fotograferen, filmen
en computerkunst (12 procent). Alleen toneel
spelen scoort lager (4 procent).
Het percentage van de bevolking van 14 jaar
en ouder dat volgens het GfK-onderzoek
schrijft in de vrije tijd is 18 procent.5 Dit is
aanzienlijk hoger dan het participatiecijfer uit
de NMAK. Dat komt waarschijnlijk vooral door
het verschil in vraagstelling. De enquêtevraag in
het GfK-onderzoek omvat een ruime lijst van
uiteenlopende tekstsoorten, waarbij respon
denten kunnen aankruisen welke zij weleens
schrijven. In de NMAK wordt gevraagd of men
aan ‘creatief schrijven’ doet. Wie die activiteit
met de muis aanraakt krijgt een pop-up met
voorbeelden te zien: het schrijven van gedichten,
romans, columns, essays, dagboeken, brieven
voor briefwisseling, teksten voor toneel en film,
songteksten, raps en weblogs. Daarmee ligt 
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de nadruk bij de NMAK meer op ‘creatief
schrijven’ en bij het GfK meer op ‘schrijven’.
Bovendien leert de ervaring dat een enquête
vraag waarbij meerdere antwoorden mogelijk
zijn doorgaans tot hogere percentages leidt
dan een enquêtevraag waarbij men de definitie
aan de respondent zelf overlaat. De respondent
is sneller geneigd iets aan te kruisen.

Meer dan andere vormen van amateur
kunstbeoefening, hangt creatief schrijven samen
met het opleidingsniveau – hoe hoger opleiding,
des te meer men schrijft. Hetzelfde geldt voor
het lezen: hoe hoger de opleiding des te meer
men boeken leest voor privédoeleinden (zie
bijlage Sonck et al. 2015).
Patronen
Ruim 40 procent van degenen die in hun vrije
tijd iets kunstzinnigs of creatiefs doen, beoefent
meer dan één activiteit. Dat geldt ook voor
wie schrijft. Voor bijna een vijfde van hen is
schrijven de enige activiteit, voor eveneens een
vijfde de hoofdactiviteit naast andere activi
teiten, voor ruim 60 procent is het iets wat ze
doen naast hun creatieve hoofdactiviteit.
Omgerekend naar de Nederlandse bevolking
van 6 jaar en ouder zijn dat respectievelijk
ongeveer 200.000, 200.000 en 600.000 mensen.
Het komt betrekkelijk vaak voor dat men naast
schrijven ook aan ‘media’ (fotografie, film/video
of computerkunst) doet (45 tegen 28 procent
gemiddeld) of aan theater (19 tegen 10 procent
gemiddeld).


Achtergrondkenmerken
Er zijn meer meisjes en vrouwen dan jongens
en mannen die in hun vrije tijd iets kunstzinnigs
of creatiefs doen, zoals creatief schrijven, en
ook lezen meer vrouwen dan mannen boeken.
Kunstzinnige en creatieve vrijetijdsbesteding
hangt ook samen met leeftijd. Er zijn naar
verhouding veel meer kinderen en jongeren
die dit doen dan volwassenen. Bij het amateur
schrijven geldt dit in het bijzonder voor
12-19-jarigen. Het aandeel van amateur
schrijvers is in deze leeftijdsgroep bijna twee
keer zo hoog als gemiddeld: 13 procent tegen
7 procent. Dit is een opvallend resultaat, aan
gezien deze leeftijdsgroep minder dan gemid
deld boeken leest (bijlage Sonck et al. 2015).
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Figuur 1. Kunstzinnig of creatief in de vrije tijd,
per opleidingsniveau. Hier zijn kinderen en jongeren
tot en met 19 jaar niet meegeteld. Creatief schrijven: als
hoofd- of nevenactiviteit. Andere kunstzinnige of creatieve
activiteit: geen schrijven maar wel een andere activiteit.
Bron: NMAK 2015
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Figuur 2. Kunstzinnig of creatief in de vrije tijd,
per leeftijdsgroep. Creatief schrijven: als hoofd- of
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Bron: NMAK 2015

Ruim een derde (37 procent) van degenen
die schrijven doet dat volgens de NMAK
geregeld: het hele jaar door, dagelijks of weke
lijks, de meesten minder geregeld: maandelijks,
een deel van het jaar of zo nu en dan. Bij de
beoefenaars van beeldende activiteiten, dans en
muziek is het aandeel van geregelde beoefening
veel groter (respectievelijk 49, 63 en 74 procent).
Ook de wekelijkse tijdinvestering varieert met
de discipline. Wie in de vier weken voor de
enquête schreef, deed dat gemiddeld ongeveer
3 uur per week, ongeveer evenveel als degenen
die aan dans deden dáár aan besteedden. Aan
muziek of beeldende activiteiten wordt gemid
deld meer tijd besteed: bijna 5 uur per week.
Motieven
Plezier, ontspanning en zelf iets creëren zijn de
belangrijkste motieven om in de vrije tijd iets

kunstzinnigs of creatiefs te doen. Dat geldt
voor 80 tot ruim 90 procent van alle beoefe
naars. Het zijn ook de belangrijkste motieven
van degenen die alleen of hoofdzakelijk schrijven.
Sociale motieven – mensen ontmoeten met
dezelfde belangstelling, gezellig om samen met
anderen te doen – zijn veel minder belangrijk.
Voor deze amateurschrijvers (als enige of
hoofdactiviteit) geldt dat nog sterker dan gemid
deld. Dat hebben ze gemeen met beoefenaars
van andere overwegend ‘solistische’ activiteiten
zoals beeldend en ‘media’.
Sommige motieven variëren (heel) licht met
de leeftijd. Mensen ontmoeten met dezelfde
belangstelling wordt belangrijker naarmate
men ouder is. Kinderen en jongeren hechten er
meer dan volwassenen en ouderen belang aan
om aan anderen te laten horen, zien of lezen
wat ze maken en om waardering te krijgen 
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van anderen. Dat geldt echter niet alleen voor
amateurs die schrijven, maar ook voor andere
beoefenaars.

groepen beoefenaars. Het is eveneens plausibel
dat er meer gebruikgemaakt wordt van gemak
kelijk toegankelijke digitale media dan van
printmedia. Ten slotte is er een indicatie dat het
gebruik van digitale kanalen door amateur
schrijvers niet varieert met de leeftijd, maar dat
publiceren via printmedia meer gebeurt
naarmate ze ouder zijn.6

Publiek maken
Anderen laten horen, zien of lezen wat men
doet of maakt is een belangrijk motief voor een
derde van alle amateurkunstbeoefenaars, en
bijna een derde van alle amateurs maakte in het
jaar voor de enquête weleens iets publiek. Hoe
belangrijker het motief, des te hoger het percen
tage beoefenaars dat daadwerkelijk aan anderen
liet zien, horen of lezen wat ze maken en doen.
Dat is voor degenen die hoofdzakelijk schrijven
niet anders. Ruim een kwart van de amateurs
die hun werk publiek maken, doet dat via
digitale podia (27 procent), maar wie hoofd
zakelijk schrijft doet dat veel meer (52 procent)
en wie hoofzakelijk aan ‘media’ doet nog meer
(76 procent). Het ligt voor de hand dat amateur
schrijvers die weleens werk publiek maken
uniek zijn in het gebruik van kranten, tijd
schriften, boeken en andere printmedia: 31
procent maakt zijn werk op die manier publiek,
tegen niet meer dan 7 procent van alle andere

Tekstsoorten
Met behulp van het GfK-consumentenonder
zoek is geanalyseerd welke tekstsoorten er door
amateurschrijvers geschreven worden; dit hoeft
dus niet per se een literaire vorm te hebben.
60 procent van de amateurschrijvers beperkt
zich tot één tekstsoort en 40 procent schrijft
meerdere tekstsoorten. Hoe dan ook, een derde
van de amateurschrijvers schrijft dagboeken.
Een kwart van de amateurschrijvers geeft aan in
de vrije tijd korte verhalen te schrijven. Aan
romans en novellen wagen amateurschrijvers
zich zelden.
Mannen en vrouwen hebben elk hun eigen
voorkeuren. Zo is onder mannen het schrijven
van gedichten om te kunnen voordragen en 
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Figuur 3. Tekstsoorten die in de vrije tijd
door amateurschrijvers geschreven worden.
Er waren meerdere antwoorden mogelijk.
Bron: KVB-SMB GfK 37854 Boekenbranchemeting 33
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het schrijven van songteksten populairder dan
onder vrouwen. Vrouwen houden vaker een
dagboek bij. De analyse laat verder zien dat het
schrijven in een dagboek veel wordt gedaan door
jeugdigen en (jong)volwassenen. Uit onderzoek
van de Nationale Jeugdraad (2008) blijkt dan
ook dat schrijven voor veel jongeren een wezen
lijk onderdeel van hun privéleven is. Het gaat
hen vaak niet om het schrijven van literatuur,
maar om het uiten van gevoelens. Naast het
schrijven van gedichten en korte verhalen, is
bij 26-35-jarigen en 36-49-jarigen het bijhouden
van een weblog populair.
Het lees- en het boekenkoop- en leengedrag
van amateurschrijvers
Uit de GfK-dataset komt sterk naar voren dat
amateurschrijvers meer lezen dan gemiddeld:
meer dan de helft leest elke dag of meerdere
keren per week boeken, tegenover 42 procent
gemiddeld. Dat verband blijkt ook uit de
NMAK. Men gaat daarnaast ook vaker naar de
bibliotheek en is meer dan gemiddeld geïnteres
seerd in de diverse boekengenres. De meeste
interesse gaat echter uit naar de literaire roman
of spannende fictie. Populair zijn ook weten
schappelijke boeken of boeken over persoon
lijke ontwikkeling. Autobiografieën, reisboeken
en naslagwerken worden minder vaak gelezen.
Amateurschrijvers lezen niet alleen meer,
ze kopen jaarlijks ook meer boeken. 60 procent
van de amateurschrijvers koopt jaarlijks 1-5
nieuwe boeken (tegenover 29 procent gemid
deld) en een vijfde koopt maar liefst tussen de
6 en 70 nieuwe boeken per jaar. Een kwart
koopt e-boeken.
De invloed van het internet en van vrienden
of kennissen is groot op het lees- en koopgedrag
van amateurschrijvers. Zo laat een kwart van de
amateurschrijvers zich bij de boekenkeuze in
(zeer) sterke mate leiden door (professionele)
recensies op het internet of door wat ze lezen op
online (lezers)fora. Bij een op de zes amateur
schrijvers spelen de meningen van vrienden,
collega’s en/of kennissen een belangrijke rol.
Een herkenbaar profiel
Schrijven is populair: maar liefst één miljoen
Nederlanders schrijft creatieve teksten in de
vrije tijd. Het is dan ook verbazingwekkend dat
er zo weinig empirisch onderzoek gedaan is
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naar de amateurschrijver. Door secundaire
analyses uit te voeren op bestaand onderzoek
is de amateurschrijver nader geprofileerd. Net
als bij de andere vormen van amateurkunst
beoefening is creatief schrijven populairder
onder vrouwen. Sterker dan bij andere vormen
van amateurkunstbeoefening hangt amateur
schrijven samen met het opleidingsniveau: hoger
opgeleiden schrijven meer dan laagopgeleiden.
Een opvallend onderzoeksresultaat is dat
schrijven vooral populair is onder jongeren
(12-19 jaar), terwijl lezen van boeken onder
deze groep minder populair is dan onder andere
leeftijdsgroepen. Voor de meeste amateurs
die schrijven, maar ook voor andere amateurs,
zijn plezier en ontspanning de belangrijkste
motieven om in hun vrije tijd iets kunstzinnigs
of creatiefs te doen. Het sociale aspect (gezellig
heid, mensen ontmoeten) is onder amateur
schrijvers minder belangrijk dan gemiddeld,
maar dat geldt ook voor andere amateurs die
een overwegend solitaire vrijetijdsactiviteit
beoefenen. •
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Noten
Dat is ook de reden dat in
de Cultuurindex Nederland
geen trendgegevens over
amateurschrijvers zijn
opgenomen.
Er is hier namelijk in de
analyse niet voor ‘gecontro
leerd’ door (meervoudige-)
regressieanalysemethodes
toe te passen.
De analyse bestond voor
namelijk uit het toepassen
van beschrijvende statis
tische methodes (kruis
tabellen) zonder gebruik te
maken van bijvoorbeeld
(meervoudige-)regressie
analysemethodes.
Uitgevoerd in opdracht van
KVB-SMB, CPNB, KB en
Stichting Lezen.
In de vraagstelling werd
niet expliciet aangegeven
dat het om schrijfactiviteiten
gaat die men in de vrije tijd
onderneemt, maar de tekst
soorten die men kon aan
kruisen impliceerden dit
wel. Niet iedereen had
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dit echter meteen door,
waardoor er handmatig
gehercodeerd moest worden,
resulterend in een lager
participatiecijfer dan oor
spronkelijk gerapporteerd
door GfK.
Bij uitsplitsing van gegevens
naar hoofdsoort, publiek
maken, publicatiekanalen én
leeftijd worden de aantallen
(te) klein voor stellige
conclusies.

Dimitri Lahaut
is onderzoeker Cultuurindex
Nederland bij de
Boekmanstichting

Teunis IJdens
is senior adviseur onder
zoek en beleid bij het
Landelijk Kennisinstituut
Cultuureducatie en
Amateurkunst (LKCA)

BOEKMAN EXTRA 5

10

Jurriaan Rammeloo

Kwantitatieve
verkenning van de selfpublishing-markt
Traditioneel dragen bij een boekpublicatie
uitgevers het financiële risico. De laatste jaren wint
echter self-publishing terrein. Hierbij nemen
schrijvers diensten zoals redactie, vormgeving en
marketing af. Hieronder worden self-publishers
getypeerd aan de hand van een steekproef uit
gegevens van CB. De verkregen inzichten kunnen
dienen voor vervolgonderzoek en geven een eerste
indruk van deze branche. Waarin onderscheiden
self-publishers zich van de markt, en wat zijn
kenmerken van de self-publishing-markt?

H

et is altijd mogelijk geweest om in eigen
beheer te publiceren. Self-publishing is dan
ook geen nieuw fenomeen, maar wel eentje waar
steeds meer aandacht voor is (zie ook Mulder et
al. 2016), waarschijnlijk doordat het makkelijker
is geworden een werk te publiceren. Dat biedt
kansen voor iedereen die een boek wil uitgeven.
Het recente succes van De verwarde cavia,
dat Paulien Cornelisse in eigen beheer heeft
uitgegeven, droeg bij aan een grotere bekend
heid van deze manier van uitgeven.
Dit artikel geeft een kwantitatieve typering
van self-publishers aan de hand van een
steekproef uit de analyseomgeving van CB.
De steekproef is specifiek gericht op selfpublishers. Voor deze kwantitatieve verkenning
is van deze self-publishers een beperkte set
data opgevraagd.
De bevindingen zijn indicatief. Niettemin 
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kunnen de inzichten gebruikt worden om onder
zoeksvragen aan te scherpen en richting te geven
aan vervolgonderzoek, en een eerste indruk te
geven van dit deel van de branche. Waarin
onderscheiden self-publishers zich van de markt,
en wat zijn kenmerken van de self-publishingmarkt?
Opdrachtnemer versus opdrachtgever
Traditioneel zijn het de uitgevers die het finan
ciële risico nemen om een werk te publiceren.
De uitgever begeleidt de ontwikkeling van het
manuscript, zorgt ervoor dat het een boek wordt
en dat het in de winkels komt. De schrijver staat
als maker aan het begin, en de uitgever voegt
daar waarde aan toe. De schrijver fungeert
als toeleverancier, c.q. opdrachtnemer van
de uitgever.
De relatie tussen uitgever en auteur is bij
self-publishing eerder omgekeerd. Selfpublishers maken het voor schrijvers mogelijk
om als opdrachtgever diensten af te nemen, zoals
redactie, vormgeving en marketing. De schrijver
bepaalt wat hij zelf doet, en wat hij uitbesteedt.
Hij kan alle diensten inhuren of een selectie
ervan. Op deze manier bepaalt de auteur welk
risico hij zelf neemt en welke risico’s hij afdekt
via een self-publisher, mits die bereid is finan
cieel risico te dragen.
Deze verschillen zijn inmiddels niet meer zo
zwart-wit. Schrijvers en uitgevers zijn steeds
vaker samenwerkingspartner. Ze maken onder
ling afspraken over de inzet en aanpak om een
boek in de markt te zetten en de opbrengsten te
delen. Naarmate bijvoorbeeld de merk- of
marktwaarde van een schrijver toeneemt kan
deze meer royalty’s of een hoger voorschot
vragen en meer invloed uitoefenen op de
ontwikkeling en marketing. In deze situatie heeft
de schrijver mede een bepalende rol, alleen
maakt de samenwerkingsvorm de onderlinge
afhankelijkheid anders.
Zo bezien is het verschil tussen uitgever en
self-publisher een glijdende schaal waarop de rol
van opdrachtgever verschuift naar die van
opdrachtnemer. Met als tussenvorm de samen
werking van schrijver en uitgever.
In deze verkenning is gekeken naar selfpublishers als opdrachtnemer van schrijvers,
zonder onderscheid te maken in het type schrijver
dat er gebruik van maakt. De self-publishers
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staan hier centraal als dienstverleners voor
de markt van schrijvers. De vraag daarin kan
verschillen; net als de motivaties van schrijvers
om voor een self-publisher te kiezen, kunnen
verschillen. Sommige schrijvers willen dat hun
publicatie überhaupt tot stand komt; andere
verwachten meer marktwaarde en rendement te
realiseren door zelf te ondernemen. Dat vraagt
om een kwalitatieve typering van de markt;
hier gaat het om een kwantitatieve typering.
Selectie self-publishers uit CB
Op verzoek van KVB Boekwerk heeft CB,
voorheen Centraal Boekhuis, een expertanalyse
uitgevoerd. Op basis daarvan is een selectie
gemaakt van self-publishers met een aansluiting
bij CB waarvan bekend is dat zij zich specifiek en
primair richten op het faciliteren van schrijvers.
Daarnaast is gekeken naar enkele feitelijke
kenmerken, zoals dat self-publishers vaak
gebruikmaken van Printing On Demand (POD).
Dat is typerend voor deze groep, maar wil niet
zeggen dat deze uitgevers geen titels uit voor
raad of e-boeken leveren.
Dienstverlenende uitgeverijen die diensten
bieden aan andere uitgevers (b-to-b) zijn buiten
beschouwing gelaten; bijvoorbeeld Nederlandse
uitgevers die diensten bieden aan Vlaamse uit
gevers voor toegang tot de Nederlandse markt.
Mengvormen van beide vormen (b-to-b en
c-to-b) zijn ook niet meegenomen om een
specifiek beeld te krijgen.
De selectie bevatte uiteindelijk tien selfpublishers die actief waren in 2012-2015. Van
wege privacyredenen laten we hun namen
achterwege. Ze verlenen diensten in het uitgeef
proces, en bieden minimaal een aansluiting op
de distributie via CB. Het resultaat is een selecte
steekproef gericht op een specifiek deel van de
markt voor self-publishing. Met deze selectie
vallen verschillende activiteiten buiten beeld;
zo is er geen inzicht in afzet buiten CB, in afzet
van self-publishers die niet bij CB zijn aan
gesloten, en in afzet van ondernemingen waarbij
self-publishing niet de primaire focus is. Daar
door kan een goedlopende titel buiten de
analyse vallen.
Markt voor self-publishing
De tien geselecteerde self-publishers zijn samen
goed voor een beschikbaar aanbod bij CB van 
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6.940 titels (op basis van unieke ISBN in 2015).
Het betreft een selectie van leverbare titels met
een A- of O-codering (Algemene boeken en
Overig). Nieuwe titels per jaar zijn niet mee
genomen. De afzet en omzet zijn gecorrigeerd
voor vernietigde oplages en verramsjing. De
afzet is hier de levering van CB aan retailers.
Voor de omzet is uitgegaan van de consumenten
prijs.

self-publishers aan of via bekenden worden
verkocht. Daar staat tegenover dat zo’n afzet
buiten CB om nauwelijks van invloed kan zijn op
het marktaandeel. Daarmee is het aannemelijk
dat de markt zich kenmerkt door veel titels met
lage omloop- en omzetsnelheid.
Ondanks het geringe marktaandeel van
de self-publishers, zijn in de periode 2012-2015
de afzet en omzet van self-publishers flink
gegroeid gegroeid (zie tabel 2). De afzet groeide
sinds 2012 met 35 procent en de omzet met 39
procent. Deze trend is gebaseerd op de afzet- en
omzetgegevens exclusief e-boeken, in
tegenstelling tot tabel 1, die inclusief e-boeken is.

Nichemarkt, maar groeiend
Het aandeel van self-publishers binnen het totaal
aantal titels dat beschikbaar is bij CB in 2015 is
7 procent (zie tabel 1). Het aandeel in de totale
afzet en de omzet (via CB) is veel kleiner,
respectievelijk 0,2 procent en 0,3 procent. Dit
kan te maken hebben met de steekproef, waarbij
alleen de afzet van self-publishers via CB is
gemeten, terwijl mogelijkerwijs juist titels van

Gegevens 2015

Gefragmenteerd, met een hogere prijs
Zoals gezegd is het aannemelijk dat selfpublishers gemiddeld meer titels beschikbaar
hebben, maar met een lagere omloopsnelheid. 

Selectie CB

Alle CB-uitgevers

self-publishers

Aandeel

self-publishers

Titels (beschikbaar)

6.940

100.275

6,9%

Afzet

101.653

44.529.876

0,2%

Omzet

€ 1.886.099

€ 688.030.404

0,3%

Tabel 1. Marktgegevens self-publishers en CB-uitgevers 2015
Bron: CB

Jaar

Afzet self-publishers

Index

Omzet self-publishers

Index

2012

65.454

100

€ 1.278.193

100

2013

71.626

109

€ 1.401.212

110

2014

84.665

129

€ 1.678.553

131

2015

88.264

135

€ 1.781.118

139

Tabel 2. Afzet en omzet self-publishers (2012-2015, excl. e-boeken )
Bron: CB
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Genre

Aantal

Self-publishers*

Fysiek CB**

E-commerce CB**

Non-fictie

29.898

33,9%

18,0%

22,0%

Mens en ontwikkeling

16.669

18,9%

7,0%

14,0%

Literaire fictie

14.447

16,4%

38,0%

29,0%

Management

12.260

13,9%

3,0%

7,0%

Educatief

5.531

6,3%

6,0%

5,0%

Reizen

4.952

5,6%

5,0%

4,0%

Kinderboeken

4.498

5,1%

23,0%

19,0%

Tabel 3. Aandeel genres in boekenaanbod
Bron: CB-analyse omgeving en de CB-boekenbarometer.
* cijfers gebaseerd op 2015
** cijfers gebaseerd op eerste kwartaal 2016

De tien self-publishers uit de steekproef zijn
ieder gemiddeld goed voor 694 titels. Ten
opzichte van het lage marktaandeel in de afzet is
de verwachting dat de oplages klein zijn. Zowel
in aantal titels als de oplage ervan is de markt
gefragmenteerd.
Daarentegen is – met een gemiddelde prijs
van € 16,15 – de gemiddelde consumentenprijs
van self-publishers flink hoger dan die van de
overige titels bij CB. Hierdoor lijken selfpublishing-boeken duurder. Een mogelijke
verklaring is dat er door de lage omloopsnelheid
per boek meer marge nodig is om uit de kosten
te komen. Een andere factor kan het gebruik van
POD zijn, met zijn hogere drukkosten. En soms
kan een boek door exclusiviteit ook een hoge
toegevoegde waarde hebben.
Vooral informatief en minder literaire fictie
Niet alleen de gemiddelde consumentenprijs
per boek wijkt af van het totaalaanbod van CB,
ook in genre is de verdeling opvallend anders
(zie tabel 3). Bij self-publishing zijn de genres
van opeenvolgend non-fictie, mens en ontwik
keling en literaire fictie het grootst. Voor het
totale aanbod zijn dat juist literaire fictie, kinder

boeken en non-fictie. Voor het totale aanbod van
CB is gebruikgemaakt van de boekenbarometer
van CB van het eerste kwartaal 2016. Daarin
wordt een onderscheid gemaakt tussen genre
verdeling voor fysieke verkoop en e-commerce.
Het aandeel non-fictie is bij self-publishers
twee keer zo groot als het aandeel literaire fictie.
Voor het totale CB-aanbod is dat omgekeerd.
De samenstelling van de markt voor selfpublishing lijkt echt anders te zijn, met een focus
op informatieve genres. Het lijkt erop dat selfpublishing veeleer wordt gebruikt voor het delen
en verspreiden van kennis en informatie, dan
voor het creatief schrijven van fictie. Dit kan zijn
doordat bedrijven of vakspecialisten op basis
van bestaande kennis, ervaring en betere
toegang tot middelen, makkelijker een boek
produceren dan fictieschrijvers.
Vraag naar self-publishing
Samengevat is de markt voor self-publishing
klein en gefragmenteerd, maar groeiend. Ken
merkend is dat de consumentenprijs relatief
hoog is en dat de focus op genres vooral infor
matief is.
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Voor het typeren van de vraag in deze markt
zou schrijvers gevraagd moeten worden naar
de motivatie om gebruik te maken van selfpublishing. Waarschijnlijk levert dat meer inzicht
op in het type self-publishing, en hoe de vraag
bediend wordt. En of dat gebeurt door
zogenaamde self-publishers of door ‘traditionele’
uitgevers die werken in opdracht van schrijvers
of samenwerken met schrijvers. In het verlengde
daarvan is het interessant te verkennen hoe
schrijvers hun marktwaarde kunnen
kapitaliseren. •
Literatuur
Mulder, R. en R. Leighton (2016) ‘Over
auteurs en uitgevers in de 21ste eeuw’.
In: Boekman, jrg. 28, nr. 108, 28-31.

Jurriaan Rammeloo
is Programma Manager bij
KVB Boekwerk, het kennisen innovatieplatform voor
de boekensector
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Cijfers in beeld: fictie lezen...
19% van de Nederlandse bevolking
(16-65 jaar) heeft in 2012 een
excellent taalvaardigheidsniveau

Taalvaardigheid
12% van de bevolking is
laaggeletterd
BRON 1*

17% van de
consumenten**
leest in 2016
nooit een boek

Leesgedrag

41% leest
wekelijks of
dagelijks een
boek

01:28 uur

BRON 2

01:28 uur is de gemiddelde
leestijd van lezers (13 jaar en
ouder) van boeken per dag in
2013 ***
BRON 3

Top 3 van stellingen over lezen die veel
fictielezers (helemaal) beamen:
'Lezen draagt bij aan
algemene ontwikkeling'

75%

'Lezen zet mij aan het
denken'

60%

'Door het lezen, begrijp ik
meer van de wereld om
mij heen'

44%

Leesmotivatie

BRON 4

58% van fictielezers
ervaart een boek als
uitstapje naar een
andere wereld

Leesopbrengsten
66% van fictielezers vergat de
tijd bij het lezen
BRON 4
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... of creatief schrijven?
7% van de bevolking vanaf 6 jaar doet
aan creatief schrijven
34% doet een andere creatieve activiteit
dan schrijven
59% doet geen enkele creatieve activiteit

Schrijfgedrag

13% van de 12-19-jarigen schrijft creatief, onder
vijf andere leeftijdsgroepen (van 6-11 jaar tot
65+) is dit tussen de 5 en 8%
BRON 5

Top 3 van motivaties die amateurschrijvers
gemiddeld (heel) belangrijk vinden:

Schrijfmotivatie

1

'Het geeft mij plezier'

2

'Het geeft mij ontspanning'

3

'Het geeft mij de mogelijkheid
om zelf iets te maken'
BRON 5

85% van wie aan creatief schrijven
doet, leest gedichten, romans etc.

Onder beoefenaars van andere
creatieve activiteiten is dit 62%

Verband lezen
en schrijven

BRON 5

Deze infographic maakt deel deel uit van Boekman Extra #5
'Amateurschrijvers en self-publishers: een blik op de cijfers'
** Cijfers zijn gebaseerd op een steekproef uit het GfK online
panel, waarvan de doelgroep 'Nederlandse consumenten van 14
jaar en ouder' betreft.
*** Het gaat hier om het lezen van boeken 'voor privédoeleinden'.
Cijfers hebben, tenzij anders vermeld, betrekking op 2015.

Tekst, vormgeving en redactie:
Cultuurindex Nederland, Boekmanstichting

* Bronnen:
1. Buisman et al. (2013) PIAAC: Kernvaardigheden voor werk en leven.
2. GfK (2016, februari) 39239 Boekenbranche meting 35.
3. Sonck en de Haan (2015) Media: Tijd in Beeld.
4. GfK (2015, oktober) 37871 Boekenbranche meting 34b.
5. Lahaut en IJdens (2016) Amateurschrijvers nader beschreven.
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