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Faciliterende uitgevers Stella de Jager en Donald Suidman

Baas over eigen boek
Zelf uitgeven betekent niet dat
je alles in je eentje moet doen.
Faciliterende Indie-uitgevers
ontzorgen je van begin tot
eind. Stella de Jager (S2uitgevers) en Donald Suidman (BigBusinessPublishers) zijn zulke
uitgevers.
We treffen Stella en Donald in
een café vlakbij Utrecht Centraal. Gehaast allebei, maar ontspannen. Stella is druk met de
lancering van Maak je comeback van Hans van Breukelen.
Donald moet nog snel een pallet van de bestseller Creatieve
loopbaanplanning naar het juiste adres sturen.

www.s2uitgevers.nl |
www.bigbusiness
publishers.nl

Waarom zou je kiezen voor
een uitgever zoals jullie?
Donald: ‘Onze auteurs zijn vooral ondernemers die graag zelf
bepalen hoe hun boek eruit
ziet en hoe het op de markt
wordt gebracht. Maar ze weten
niet hoe het allemaal werkt of

willen niet alles zelf doen. Wij
ontzorgen ze. We regelen alles
rond de distributie. En we adviseren vanaf het moment dat
hun boek alleen nog maar een
ideetje is tot het in de winkel
ligt. We denken mee over de
doelgroep, de inhoud en over
de vormgeving en presentatie.
Wordt jouw lezer blij van je titel
en van het omslag?’
Stella: ‘Bij ons heeft de auteur de
regie terwijl die ook de voordelen heeft van een ervaren uitgever als partner. Wij weten de
weg. We helpen de auteurs ook
met de marketing. Drie titels van
mij hebben bijvoorbeeld op
nummer 1 gestaan bij Managementboek.nl en media als RTL

Late Night, Koffietijd, Jinek.nl,
Zembla, Flow, Happpinez en Ouders van Nu hebben aandacht
besteed aan onze auteurs en hun
boeken.’
Het is zeker heel duur om met
jullie te werken?
Stella: ‘Dat valt reuze mee. Maar
het is natuurlijk wel een investering. Veel auteurs verdienen alles
terug via de verkoop van hun
boek.’
Donald: ‘De meeste auteurs met
wie wij werken willen vooral een
boek om te laten zien dat ze een
autoriteit zijn op hun gebied. Dat
lukt altijd. Ze krijgen daardoor
meer klanten en uitnodigingen
voor lezingen en presentaties.’

“Met een boek laat
je zien dat je een
expert bent.”

