
•  Zit jouw boek al in je 
hoofd, maar krijg je het 
niet op papier?

•  Wil je een boek 
schrijven over jouw 
unieke visie of jouw 
strategie? Vraagt jouw 
levensverhaal om een 
inspirerend verhaal? 
Wil jij uitgroeien tot een 
opinieleider?

•  Verlang je ernaar om 
jouw kennis vast te 
leggen? Of brandt er 
simpelweg een titel op 
jouw lippen? 

EXCLUSIEF 
SCHRIJFWEEKEND

Geert Kimpen, hij schreef de wereldbestseller De Kabbalist. Het boek verscheen 

in zeventien landen. Ook zijn romans De geheime Newton, Rachel, of het 

mysterie van de liefde en De prins van Fillettino, de roman over de financiële 

crisis, werden vele malen herdrukt. Hij leidt met Michelle Shanti de uitgeverijen 

London Books en Paris Books. Christine Pannebakker is er redacteur. 

Christine Pannebakker, zij schreef de bestsellers Wie ben ik (25ste plek van 

de Libris Top 100 Best Verkocht), Vrouwenpower, Vrouw en Geld, Het mama 

masterplan en De Week. Ze interviewde vele topvrouwen, overal ter wereld. Ze 

werkte voor de Belgische kwaliteitskrant De Standaard en won diverse prijzen 

met haar series. Met Geert Kimpen organiseerde ze succesvolle Schrijfweken en 

richtte ze twee uitgeverijen op.

 

Aukje Nauta, zij is mede-eigenaar van Factor Vijf Organisatieontwikkeling. Tot 

2016 was zij bijzonder hoogleraar ‘Employability in werkrelaties’ en kroonlid 

SER. Zij schreef vele wetenschappelijke en vakartikelen over vernieuwing van 

arbeidsrelaties, conflicthantering en organisatieontwikkeling. Aukje coacht 

leiders op topniveau.

Cristel van de Ven, zij is mede-eigenaar van Factor Vijf. Zij adviseert 

organisaties over en doet onderzoek naar duurzame inzetbaarheid, diversiteit 

en leiderschap. Ze publiceert hierover in vakbladen en is gastdocent bij diverse 

opleidingsinstituten. Cristel is een ervaren projectleider en procesbegeleider. Zij 

coacht leiders op topniveau.

Walter Supèr, hij is de oprichter van De Theaterloods Radio Kootwijk, 

kuuroord voor de ziel en de zaak. Hij combineerde zijn theater- en 

bedrijfskunde-opleidingen en -ervaring in Productiehuis Plezant (1999). 

Inmiddels is hij een doorgewinterd schrijver van voorstellingen over werk, 

leven en liefde. Hij weet: wat je schrijft, moet van begin tot eind pakken.

HET SCHRIJFWEEKEND WORDT GEORGANISEERD DOOR:

Het Schrijfweekend vindt plaats op het kasteel van Landgoed Zonheuvel 
in Doorn, van 29 juni t/m 2 juli 2017. Prijs: €1.795 incl. btw. Overnachtingen, 
ontbijt, lunch en diners inbegrepen. 
Om de deelnemers alle aandacht te kunnen geven,
is er zeer beperkt plek. Schrijf je in via ons 
formulier (en lees aldaar de annuleringsvoorwaarden): 
bit.ly/Schrijfwknd2017 of via deze code

WEGENS 
SUCCES 

HERHAALD

Dit weekend, speciaal voor ondernemers, managers, bestuurders en professionals, is 

geïnspireerd op de succesvolle schrijfweken van bestsellerauteurs Geert Kimpen en 

Christine Pannebakker. Zij gingen een unieke samenwerking aan met Aukje Nauta en 

Cristel van de Ven van Factor Vijf Organisatieontwikkeling, en met Walter Supèr van 

Productiehuis Plezant, dat theatervoorstellingen maakt over werk, leven en liefde.

DAN HEBBEN 
WE GOED NIEUWS: 

VAN DONDERDAGMIDDAG 29 JUNI T/M ZONDAG 2 JULI2017 ORGANISEREN WE EEN TWEEDE EDITIE VAN ONS 
SCHRIJFWEEKEND 

OP TOPNIVEAU. 



We geven dagelijks workshops rond alle technische, 

praktische en inhoudelijke aspecten van het 

schrijven. Workshops over de blauwdruk van je boek, 

de structuur, plot, het geheim van een non-fictie 

bestseller, hoe je theorie tot een pageturner maakt, 

de personages, de synopsis, de vorm en de stijl. 

Je leert hoe je een uitgever vindt, wat de voor- en 

nadelen zijn van selfpublishing, hoe je jouw boek in 

de wereld zet, hoe je lezingen en interviews geeft 

en… je leert het grootste geheim van de schrijver.

Daarnaast verrassen we je met tal van andere 

activiteiten die jou als auteur inspireren om een nog 

beter boek te schrijven.

‘ IK HEB ZELDEN ZOVEEL GELACHEN EN GELEERD OVER 
IETS WAARVAN IK DACHT DAT IK ER NOOIT IETS VAN 
ZOU GAAN BAKKEN.’ 
-  INGRID VAN SLOUN, DIRECTEUR COMMCOMM COMMUNICATIE COMPANY

HOE ZIET HET SCHRIJFWEEKEND ERUIT?

Voorafgaand aan het weekend krijg je een Schrijfplan toegestuurd.
Tijdens het weekend krijg je in vijf persoonlijke coachgesprekken feedback op 
jouw Schrijfplan. Met Geert Kimpen over de structuur van het boek, met Christine 
Pannebakker over de inhoud en stijl, met Walter Supèr over de verhaallijn, met Aukje 
Nauta over (wetenschappelijke) fundamenten voor de inhoud en met Cristel van de Ven 
over wat jou persoonlijk drijft bij het schrijven van jouw boek. 

In oktober 2016 

organiseerden we het 

schrijfweekend voor 

de eerste keer, met 

doorslaand succes. 

Wat zeggen eerdere 

deelnemers?

MET WELKE BAGAGE GA JIJ NAAR HUIS? 
• Een duidelijke structuur voor jouw boek.

• Een duidelijk plot.

•  De vaardigheid om pakkend, boeiend en inspirerend te schrijven.

•  Scherpe keuzes gemaakt die maken dat jouw boek er ook echt komt. 

•  Inzicht in de wijze waarop jij jouw boek gaat uitgeven en in de markt gaat zetten.

•  Een onvergetelijke ervaring met een groep inspirerende medeschrijvers.

DOE JE MEE?
Of je idee nu al in volle bloei staat of nog lentegroen 

is, of je een ervaren schrijver bent of net je eerste 

stappen hebt gezet, of je nu fictie of non-fictie wilt 

schrijven: er leeft een idee in je dat het licht wil zien. 

Degenen die de stap hebben gezet, lieten ons zonder 

uitzondering weten dat hun boek er gaat komen! En 

het eerste boek van het vorige schrijfweekend is er 

al: MensMensMens van Patrick Willer. 

Mark Verhees, auteur van de bestseller De Vibe. 

Stap in je geluksmodus zal aanwezig zijn om zijn 

kennis te delen. Meer dan 600.000 mensen volgen 

Mark Verhees’ blog ‘Voor Positiviteit’. Zijn quotes, 

scheurkalenders, boeken, trainingen en online 

programma’s hebben honderdduizenden mensen 

blijvend positief veranderd. 

Christine Pannebakker coachte hem naar zijn 

nummer één bestseller. Zijn boek werd uitgegeven 

door London Books, de uitgeverij van Geert Kimpen 

en Michelle Shanti.

‘ HET SCHRIJF-
WEEKEND WAS VOOR 
MIJ WERVELEND 
EN VERRIJKEND. 
VER BUITEN MIJN 
COMFORTZONE 
MAAR ONTZETTEND 
INSPIREREND EN 
LEERZAAM.’

–  HANNEKE MOONEN, 
AUTEUR VAN HET HOE-
BOEK VOOR STRATEGISCHE 
PERSONEELSPLANNING

‘ DEZE PRAKTISCHE, INSPIRERENDE EN SOMS 
ONTROERENDE VIERDAAGSE WERVELWIND 
LANGS ALLERLEI ASPECTEN VAN SCHRIJVEN 
VERDIEPT JE AMBITIES ALS SCHRIJVER EN 
ALS MENS.’

- PATRICK WILLER, WORKFORCE INNOVATION CONSULTANT SAP


