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WELKOM
Welkom bij dit stappenplan om een actieve(re) lezer te worden! 
Misschien heb je dit boek gedownload, omdat je een stapel boeken hebt die je wilt lezen waar je maar niet
aan toe komt. Of misschien vind je het heel ontspannend om te lezen, maar heb je er de rust niet voor. 
Alle redenen zijn goed, want als jij de wens hebt om meer te gaan lezen, dan is dit hét stappenplan voor jou.
Ik help je dan ook graag om een actieve lezer te worden. 
Na het volgen van deze 8 stappen is lezen voor jou een heel gewoon (en misschien wel dagelijks!) ritueel
geworden. 

Wie ben ik en hoe is dit e-book tot stand gekomen?
Ik ben Lotte. Een echte boekenwurm. Maar dit is niet altijd zo geweest. Ik ben lange tijd geen actieve lezer
geweest, en ook nu moet ik mezelf er af en toe nog toe zetten om er echt de tijd voor te nemen. 
Je hebt mijn e-book misschien op social media gevonden of via mijn blog www.leesliever.com. Als dit laatste
het geval is, dan weet je al dat ik een boekenblogger ben. En anders: bij deze! Ik schrijf blogs over boeken én
over onderwerpen rondom lezen. Zo heb ik al eens een blog geschreven met tips om meer te gaan lezen of
over meedoen aan een boekenclub. 
Naast het werken aan mijn blog en het schrijven van dit e-book ben ik docent Nederlands. Ik geef les aan
kinderen die nog geen Nederlands spreken. Voorheen werkte ik op een middelbare school en was ik veel
bezig met leesmotivatie bij jongeren. Door deze ervaring en door mijn studie heb ik veel kennis opgedaan
over dit onderwerp. Dit heeft me erg geholpen om dit e-book te schrijven. 

Al gauw nadat ik mijn blog ben begonnen ontstond mijn eerste idee voor een e-book over een actieve lezer
worden. Ik vind het belangrijk dat iedereen die meer wíl lezen hier de handvatten voor krijgt. We kennen
immers allemaal wel het gevoel dat je zo graag lekker een boek wil lezen, maar dat het er telkens niet van
komt. 

HOE WERKT HET?
Hoe werkt het?
In dit e-book vind je in totaal 8 stappen. Elke stap
bevat een stukje uitleg. Soms staan er enkele vragen in
die je voor jezelf kunt invullen. Hiervoor kun je het
beste een notitieboekje gebruiken. Maak een speciaal
hoofdstukje voor dit stappenplan, zodat je het
makkelijk terug kunt vinden! Sommige notities zijn bij
alle stappen weer belangrijk. 
De stappen zijn het beste in chronologische volgorde
te volgen. Als het voor jou beter werkt om hier vanaf te
wijken dan kan dat natuurlijk ook!
Ik kan me voorstellen dat 8 stappen een lang proces
lijkt, maar dit valt gelukkig mee. Ik kan je aanraden om
zeker in het begin iedere week een stap te doen. Na 5
stappen kun je dit wat afbouwen, want als het goed is
ben je dan al actiever aan het lezen. Zo kun je rustig in
een paar weken alle stappen voltooien. 

Vervolgens heb je er nog jaren profijt van! Dit zou er
qua tijdsplanning bijvoorbeeld zo uit kunnen zien:
·Week 1 t/m 5: stap 1 t/m 5 (1 stap per week)
·Week 6: verder met stap 5
·Week 7: stap 6 
·Week 8: verder met stap 6 (of door met stap 7)
·Week 9: stap 7 (of stap 8)
·Week 10: verder met stap 7
·Week 11: stap 8

Voordat je begin met het stappenplan, hoop ik je te
behoeden voor een paar valkuilen op jouw pad naar
een actieve lezer. Deze valkuilen staan los van de
stappen, maar kunnen wel bij elke stap opduiken.
Daarom hoop ik je alvast te kunnen ‘waarschuwen’
voor de grootste valkuilen die ik bij anderen én bij
mezelf vaak terug zie komen.

http://www.leesliever.com/


Je begint met moeilijke en/of dikke boeken.
Natuurlijk is het boek niet té moeilijk voor je, maar toch
kan een ingewikkeld boek demotiverend werken als je
net weer begint met meer lezen. Zorg voor dunne,
behapbare boeken als je net begint. En het liefst in een
taal die jou het beste ligt.
Je zegt regelmatig dat je er eigenlijk geen tijd
voor hebt. Veel mensen hebben het erg druk.
Misschien worstel jij ook wel om alle ballen hoog te
kunnen houden. Dan kan het overweldigend voelen
om óók nog een moment te vinden om een boek te
gaan lezen. Vaak grijpen mensen tijdens momentjes
tussendoor dan toch eerder naar hun telefoon. Dit lijkt
dan toegankelijker dan lezen. Maar ik wil je graag laten
zien dat je niet meteen een uur op de bank hoeft te
zitten om te kunnen lezen. Ook als je net 10 minuutjes
tijd hebt tussen twee activiteiten door, is lezen een
prima optie! 

1.

2.

3. Je durft boeken die je niet leuk vindt
niet weg te leggen. Als je elke week een
boek uitleest, kun je je best eens door een
boek heen worstelen dat je wat minder
interessant vindt. Maar als jij 3-4 boeken per
jaar leest, is dat natuurlijk zonde! En heel
demotiverend. Moet je moeite doen om door
een boek heen te komen? Leg het gerust weg!
4. Je vindt dat je pas een lezer kunt zijn
als je 5 boeken per week leest. Zolang jij
gelukkig wordt van de tijd die je stopt in lezen
maakt het niet uit of je 1 boek per jaar leest of
10 boeken per week. En ook als je een
kwartier per week leest, kan dat genoeg zijn.
Zolang jij er maar happy mee bent.  
5. Je leest de verkeerde boeken. Er is een
citaat dat zegt dat als je niet van lezen houdt,
je het juiste boek nog niet hebt gevonden. Dus
als jij regelmatig na een paar bladzijden
uitgekeken bent op het boek, betekent dit
misschien dat je nog niet jouw boekensmaak
hebt ontdekt. Probeer dan niet te gauw op te
geven, want dit wil dus niet zeggen dat lezen
niks voor jou is. 
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De eerste belangrijke vraag is: waarom wil je (meer) lezen? Het is goed om voor ogen te
hebben wat jouw drijfveer is om te lezen. Als je een keer een leesdipje krijgt, kun je hier
weer jouw motivatie uit halen. 

Om je een beetje op weg te helpen met nadenken over jouw motivatie, heb ik hier een lijst
met opties gemaakt. Vink er vooral meerdere aan, die je verwerkt in jouw eigen motivatie.
Als jij meteen je eigen motivatie zelf kunt opschrijven, kun je deze lijst uiteraard overslaan.

 

STAP 1: JOUW LEESMOTIVATIE

Voorbeelden van motivaties
- Ik wil meer tijd besteden aan een offline activiteit, want ik zit altijd op mijn
telefoon
- Ik wil me door boeken te lezen verdiepen in een onderwerp, zoals een bepaalde
hobby of interesse
- Ik heb een lange lijst met boeken die ik nog wil lezen
- Ik wil meer leren over grote vraagstukken, zoals het klimaat of de economie
- Ik wil meer rustmomentjes creëren op de dag/in de week
- Ik vond lezen vroeger altijd zo fijn en dat gevoel wil ik weer terugkrijgen
- Ik wil een goed voorbeeld geven aan mijn kinderen die zelf weinig lezen
- Ik wil mijn leesvaardigheid en kennis van de taal verbeteren
- Ik heb veel vrienden die lezen en ze raden me vaak boeken aan die ik wil lezen
- Ik wil bepaalde zelfhulpboeken lezen om beter aan mezelf te kunnen werken
- Ik wil mijn aandacht trainen en zorgen dat ik minder snel afgeleid raak door
externe prikkels
- Ik wil af en toe op een rustige manier kunnen ontsnappen aan de realiteit
- Ik denk dat het mij gaat helpen om beter in slaap te vallen
- Ik heb last van stress en lezen kan dit verminderen

Schrijf je motivatie op in jouw
notitieboekje. Zet er boven:

‘mijn leesmotivatie’. 
Tip: schrijf het op vanuit de ik-
vorm in een stellige zin, zodat

het helder en duidelijk is. 



STAP 2: JE DOEL STELLEN
Het is voor jezelf handig om een bepaald doel te stellen. Zie dit doel niet als een
verplichting, want lezen doe je immers omdat je het leuk vindt. Zie het als iets om
naartoe te werken of als een positieve stimulans. 
Bedenk een doel dat haalbaar en niet te hoog is. Het is beter om iets boven je
doel uit te komen dan dat je jezelf teleurstelt. Ook moet je je doel vast kunnen
houden voor langere tijd, dus ook nadat je dit stappenplan hebt afgerond. 
Houd met het stellen van je doel ook rekening met hoe je dag eruitziet. Ben je ’s
ochtends eerst bezig je kinderen aan te kleden en ontbijt klaar te maken? Plan dan
vooral je leesmoment later op de dag in. Heb je in het weekend vaak feestjes? Zorg
dan dat je niet je leesmoment op vrijdag- of zaterdagavond inplant. 

In je doel is het goed om 3 dingen vast te stellen: 
 - Wanneer je wilt lezen (op welke dagen en op welke tijdstippen)
 - Hoelang je wilt lezen op dit tijdstip
 - Binnen hoeveel tijd je dit doel wilt behalen
 - Voor snelle lezers: hoeveel boeken je wilt lezen. Dit doel kan heel
stimulerend, maar ook verlammend werken. Daarom adviseer ik dit
leesdoel alleen voor snelle lezers.

Hier volgen enkele voorbeelden van doelen die je kunt stellen:
 - Ik wil binnen 30 dagen elke zaterdag en zondag een half uur lezen in de
ochtend, meteen na het opstaan.
 - Ik wil binnen 30 dagen elke dag 10 minuten lezen voordat ik ga slapen
m.u.v. vrijdag en zaterdag.
 - Ik wil binnen 30 dagen elke dag 20 minuten lezen wanneer ik met de trein
naar mijn werk reis.
 - Ik wil binnen 10 dagen elke week één keer een kwartier lezen voor het
slapen gaan.

 Je ziet dat niet alle doelen even ‘groot’ zijn. Ook als je maar een kwartier per
week leest, kun je een actieve lezer zijn! Zolang je dit structureel blijft doen,
krijg je vanzelf je favoriete boek(en) uit. 

Microgewoonte?
Mocht je als doel hebben om iedere dag te willen lezen, dan kun je
overwegen om er een microgewoonte van te maken: iets wat je dagelijks
doet, maar wat niet veel tijd kost. Lezen is hier een perfecte activiteit voor!
Naast dat je meer leest, oefen je ook om elke dag iets te doen wat je
normaal niet doet.

Bij een microgewoonte is het belangrijk dat je doel kort en krachtig is. Én
dat het haalbaar is om elke dag opnieuw uit te voeren. Dit is dus niet iets wat
je alleen in het weekend kunt implementeren. De bedoeling is dat het net
zo’n gewoonte wordt als tandenpoetsen of je haar kammen. Alleen dan wél
leuk. ;) Een voorbeeld van een microgewoonte is: ik wil elke dag 5 minuten
lezen, of: ik wil elke dag 3 bladzijdes lezen. Het leuke aan deze gewoonte is
dat je na 5 minuten of 3 bladzijdes misschien wel door wilt met lezen. Soms
is beginnen de grootste drempel en die heb je met zo’n
microgewoonte al snel getackeld. 

Om ieder moment terug te 
kunnen zien 

wat jouw doel is, 
kun je nu het 

beste jouw doel in je 
notitieboekje opschrijven!



Opdracht: probeer de volgende keer dat je afgeleid raakt jezelf 3 vragen te
stellen.
 1. Is deze afleiding belangrijk en/of urgent voor mij of voor anderen?
 2. Moet dit nu of kan het ook na het lezen?
 3. Waarom wil ik nu lezen in plaats van met de afleiding bezig zijn? 

Zijn de antwoorden op vraag 1 en 2 allebei ‘nee’? Dan kun je gerust verder met lezen. Wil je
wat extra motivatie? Hier helpt het antwoord op vraag 3 je bij! Bijvoorbeeld: je antwoord op
vraag 3 is dat je even wilt ontsnappen aan je zorgen. Als je dan nét je telefoon wilde pakken
om door het nieuws te scrollen, weet je dat je beter lekker je boek kunt pakken. ;) 

STAP 3: ELIMINEER JE AFLEIDINGEN
Bij deze stap gaan we opzoek naar jouw grootste afleidingen. Waardoor begin
je niet met lezen, of waardoor stop je met lezen? 
Voor mij zijn dit, cliché maar waar, meestal mijn telefoon of laptop. Vaak wil ik
dan nog ‘even wat opzoeken’ voor ik begin met lezen. 

Schrijf nu jouw 3 grootste 
afleiders op in je notitieboekje. 

Bedenk ook dat een afleiding niet 
perse iets negatiefs hoeft te zijn. 

Soms moet je je leesgedrag 
aanpassen aan de afleiding. 

Maar meestal is het 
natuurlijk andersom! ;)

Nu je weet wat je afleidingen zijn, kun je ze
gemakkelijker herkennen en dus
‘elimineren’. Dit hoeft niet altijd, want
sommige afleidingen geven een
belangrijk signaal. Bijvoorbeeld dat je
moet koken voor jezelf of je kinderen, dat
je lichaam toe is aan beweging, of dat je zo
moe bent dat je beter kunt gaan slapen.
Maar soms voelt iets heel belangrijk. Alsof
je dit nú moet doen. Je treintijden
opzoeken moet inderdaad een keer, maar
moet dit nú? Of kun je dit ook na het lezen
doen?  



Als je meer wilt gaan lezen, is het natuurlijk goed om te weten wélke boeken je wilt lezen. Hierin heb je
eigenlijk drie categorieën:

 1. Categorie 1 is een zoekende lezer, een lezer die nog niet goed weet welke boeken hij graag leest.
Tot nu toe lees je vooral boeken die door reclames of door anderen worden aangeraden. 
 2. Categorie 2 is een lezer die goed weet wat hij leuk vindt, zonder eerst op ontdekkingstocht te zijn
gegaan. Je wist al vroeg welke genre(s) of schrijver(s) je leuk vindt en je hebt je niet verdiept in andere
opties. 
 3. Categorie 3 is een lezer die wél eerst alle genres heeft uitgeprobeerd en nu goed weet wat hij wel
of niet leuk vindt. 

Bij welke categorie denk jij dat je hoort? Zelf behoor ik nu tot categorie 3, maar dat is pas sinds kort.
Voor ik met mijn opleiding voor docent Nederlands begon, behoorde ik bij categorie 2. Ik las vrijwel
alleen non-fictie over filosofische onderwerpen. Fictie vond ik maar tijdverspilling. Doordat ik op mijn
opleiding ineens veel fictie móest lezen, heb ik ontdekt dat dit verre van tijdverspilling is en me dit veel
plezier en verdieping geeft.

Voor alle drie de categorieën is het belangrijk om te bedenken wat je de komende tijd méér wilt gaan
lezen. Ook voor de mensen in categorie 3 is het goed om te bedenken welk genre boeken je meer zou
willen lezen
Om te bedenken wat voor soort boeken je de komende tijd wilt lezen, kun je teruggaan naar je
leesmotivatie. Als jouw motivatie bijvoorbeeld is om meer te ontspannen, is het goed om te kijken naar
wat minder inspannende boeken. Of als jouw motivatie is om je meer te verdiepen in bepaalde
onderwerpen, dan weet je al gauw in welke hoek je het moet zoeken. 

STAP 4: JOUW PERSOONLIJKE

BOEKENSMAAK

Maar welke genres en soorten boeken zijn er
eigenlijk? Wat valt er allemaal te ontdekken? Zeker
als je bij categorie 1 of 2 hoort, is het goed om een
keer een uitgebreider rondje door de bibliotheek of
boekhandel te maken en wat uit te proberen. Een
bibliotheek is hiervoor natuurlijk ideaal, want als het
nieuwe genre je toch niet bevalt, heb je er niet
tientallen euro’s aan uitgegeven en is het
makkelijker om te stoppen met lezen wanneer het
genre tegen blijkt te vallen.

In de bijlage geef ik een kort overzicht van een
groot deel van de genres die er zijn. Welke boeken
bij de grotere genres passen, kun je vaak al snel
zien op de kasten in de bibliotheek of boekwinkel.
Bij de kleinere genres kun je om advies vragen in de
plaatselijke boekwinkel of aan een medewerker in
de bibliotheek. Ook online kun je veel informatie
vinden. 

Schrijf in jouw notitieboekje welke genres
je graag nog wat meer wilt gaan

ontdekken.



STAP 5: ALTIJD EEN BOEK BIJ JE

HEBBEN
Het is bewezen dat mensen altijd voor de makkelijkste optie gaan. Wanneer je telefoon boven ligt en je boek naast
je op het kastje, dan pak je sneller je boek! 
Iets wat juist tegen kan werken om te gaan lezen is geen boek in huis hebben. Ik zorg zelf dan ook altijd voor een
soort oneindige stroom van boeken. Er staan altijd reserveringen open bij mijn bibliotheek, zodat er regelmatig
boeken voor mij klaarliggen. 

Als je niet lid bent van de bibliotheek, moet je natuurlijk je eigen strategie bedenken om te zorgen dat je altijd een
boek in de buurt hebt. Wie weet mag je wel een stapeltje boeken lenen van die vriend met de volle boekenkast, of
koop je iedere maand standaard 2 (of meer!) boeken. Met een laag budget kan dit eventueel ook tweedehands. Als
je vooral e-books leest, is het makkelijk om er meerdere boeken in één keer op te zetten. Zo heb je altijd een
reserveboek. 

Maar hoe ontdek je welke boeken je
op dat moment wilt lezen? Bij stap 3
heb jij je boekensmaak als het goed is
ontdekt. Dit zorgt er helaas nog niet voor
dat er elke maand automatisch tips voor
je klaarstaan. Gelukkig zijn er bronnen
waar je kunt zoeken naar geschikte titels.
Zorg er dan voor dat je alle titels
opschrijft die je tegenkomt! Zo heb je
altijd een to read-lijstje.

3 tips voor je to read-lijstje
 1. Gewoon op papier! In je favoriete notitieboekje, een
losse flodder óf op een poster boven je bed. ;)  
 2. Via een online account, bijvoorbeeld via Goodreads
of Hebban. Maar er zijn er ongetwijfeld meerdere. Let
wel op dat je hiermee informatie over jouw leeswensen
meteen aan het internet cadeau geeft. 
 3. Als je een groot fan bent van de bibliotheek, heb je
misschien al ontdekt dat je ook hier een verlanglijstje
kunt maken. Nog niet ontdekt? Log in op je account en
als het goed is vind je de link hiervoor in hetzelfde rijtje
als je persoonlijke gegevens en je reserveringen. 



En waar vind je nu die geschikte titels? 
Ik geef je hierbij 6 tips om veel titels te ontdekken.

 1. Praat met andere boekenwurmen! Vraag aan al je vrienden of familie welke tips zij hebben. Let
wel op dat je aangeeft wát voor soort boeken je leuk vindt, zodat de titels ook voor jou passend zijn.
 2. Struin door een boekwinkel of bibliotheek en pak af en toe een boek uit de kast dat jou
aanspreekt. Als je de achterflap leest, kun je peilen of dit boek wat voor jou is. Noteer daarna de titel
als je het boek nu nog niet kan of wil kopen/lenen.
 3. Zoek het internet af. Online is er héél veel te vinden. Je hebt bijvoorbeeld de grote platformen
zoals Goodreads.com of Hebban.nl, maar ook als je naar de website gaat van boekwinkels kom je
veel tips en ‘top 10’s’ tegen. 
 4. Op sociale media zijn er veel groepen en accounts die boeken aanprijzen. Je kunt je boekhandel
volgen of een speciale groep voor boekenwurmen. Ook heb je op Instagram heel veel ‘boekstagram’-
accounts waarop wekelijks foto’s worden geplaatst van gelezen boeken. Je hoeft niet lang te zoeken
naar deze accounts. 
 5. Ga naar boekenevents. Zelf ben ik een groot fan van het evenement Het grote gebeuren in
Groningen. Dé plek om inspiratie op te doen én je hebt meteen een geweldige avond. Ook in andere
steden zijn er dit soort avonden. En vaak organiseert de plaatselijke bibliotheek ook evenementen.
 6. Tsja, deze tip mag absoluut niet ontbreken. ;) Lees boekenblogs! Om een voor de hand liggend
voorbeeld te geven: ik plaats ongeveer om de week op www.leesliever.com een blog met tips voor
boeken. En ik ben niet de enige die regelmatig blogt over boeken! Als je wat googelt op boekenblogs,
vind je meerdere websites. Ook zijn er niet-boekenblogs die veel tips geven over boeken. Als je graag
boeken over duurzaamheid of gezondheid wil lezen, dan kom je via blogs over deze thema’s vanzelf
bij die boeken terecht. 

Welke van deze 
tips ga jij gebruiken? 

Noteer ze in 
je notitieboekje!

 

http://www.leesliever.com/


Er is nog iets wat heel goed motiveert om meer te gaan lezen, namelijk: je leeservaringen delen met
anderen! Misschien is dit zelfs een van die dingen die jou, nadat je eenmaal aan het lezen bent
geslagen, echt aan het lezen houdt. Maar hoe zorg je ervoor dat je met anderen over boeken gaat
praten?

 - Je kunt zelf op zoek gaan naar een leesbuddy. Eén leesbuddy is eigenlijk al genoeg! Het hoeft zelfs
niet eens een ‘buddy’ te zijn; het kan ook gewoon een kennis zijn die net als jij meer wilt lezen. App
elkaar af en toe of spreek ook in het echt af om het over boeken te hebben. Een tip om een leesbuddy
te vinden is door zichtbaar te maken dat jij graag leest. Post een keer iets op sociale media, stuur een
foto van een boek naar kennissen of praat wat vaker over boeken in grotere gezelschappen. Zodra je
laat zien dat je van lezen houdt, trek je andere lezers vanzelf naar je toe. 
 - Meld je aan voor evenementen en boekenclubs. Er zijn meerdere events waarbij je in een groep
over een gelezen boek praat. En bij een boekenclub deel je ook in een groep jouw leeservaringen! 
 - Wat nog makkelijker en toegankelijker is als je geen lezers in je kennissenkring hebt, is een online
community zoeken. Zelf doe ik dit via mijn blog, maar ook via sociale media. Op Instagram heb je de
hashtag bookstagram (of #boekstagram in het Nederlands) en zo zijn er meerdere vormen om online je
leeservaringen te kunnen delen. Door zelf foto’s en verhaaltjes te plaatsen over boeken kunnen
anderen hun ervaringen delen én je kunt zelf berichtjes plaatsen onder boeken die jij hebt gelezen of
die jou leuk lijken.

STAP 6: DEEL JE LEESERVARINGEN

Op wat voor manier ga jij je
leeservaringen delen? Schrijf het in je

notitieboekje!
 



STAP 7: ONTWIKKEL JEZELF

Alle hobby’s worden leuker naarmate je je er meer in
verdiept. Dit geldt natuurlijk ook voor lezen! Ook als je
alleen voor de ontspanning leest, kan het leuk zijn om meer
te weten over bepaalde schrijvers of genres. Zie dit niet als
een verplichte cursus, maar als een vrijwillige verdieping.
Kies zelf voor een activiteit of een moment dat voor jou
uitkomt. En alles moet behapbaar en vrijwillig blijven! Als
het als een verplichting gaat voelen, wordt de pret vaak
minder. Dit zie je bijvoorbeeld bij leerlingen op de
middelbare school (helaas). Zodra de ‘verplichte leeslijst’ er
komt, wordt hun leesplezier minder. Gelukkig kan je plezier
altijd weer opbloeien! Ik geef je hier tips hoe jij je, geheel
vrijblijvend, verder kunt ontwikkelen in je leeshobby.

- Ga naar (online) lezingen over of van schrijvers. Kijk
op websites van de bibliotheek of de plaatselijke
boekhandel(s). Of zoek wat rond bij pagina’s van
uitgeverijen en leesinstituten. Je ontdekt vanzelf meer als je
bepaalde leesorganisaties liket op sociale media. Soms zijn
die algoritmes wel handig. ;) 

 - Lees recensies van boeken die je zelf hebt gelezen.
Je kunt dit bij ieder boek doen, of af en toe bij boeken die je
prikkelend vond. Het maakt mijn leeservaring meer ‘af’ door
na het lezen van een boek ook te kijken wat anderen er van
vonden. Soms kun je onder deze recensies aangeven wat je
er zelf van vond. Wie weet ontstaat er dan een leuke
discussie!

 - Volg een cursus. Je kunt hierbij aan van alles denken. Zo
kun je online cursussen volgen over literatuur (zelfs bij de
LOI), maar je kunt ook naar de plaatselijke bibliotheek gaan
voor een cursus. In sommige plaatsen en steden zit ook
een plaatselijk cursuscentrum waar je bij aan kunt kloppen.
Verder is er ook véél online te vinden. 
 

- Leer zelf schrijven. Dit is niet voor iedereen
weggelegd en het is natuurlijk geen must. Maar zelf
verhalen schrijven kan er voor zorgen dat je
andermans verhalen ook weer op een nieuwe
manier gaat bekijken. Zelf schrijven kun je altijd
gewoon thuis op de laptop doen, maar ook hier zijn
genoeg cursussen voor te vinden. Even googelen
op ‘schrijfcursus’ en je woonplaats (of een grote
stad in de buurt) en je vindt waarschijnlijk een hoop
clicks! 

 - Lees blogs! ;) Op mijn blog (maar er zijn nog vele
andere boekenblogs!) vind je recensies, maar ook
blogs die wat meer inhoudelijk in gaan op het
lezen. Ook een leuke manier om je af en toe wat
meer te verdiepen in lezen en literatuur.

Wat ga jij doen om
je verder te

verdiepen in het
lezen? Schrijf het

op in je
notitieboek. 



Als het goed is ben je nu al actiever aan het lezen. Je hebt je motivatie op papier, hebt doelen gesteld en je
bent misschien al in de buurt van je doel! Maar wat doe je als je telkens nét je doel niet haalt? In deze stap
help ik je om je motivatie weer te vinden. Door terug te blikken op hoe de afgelopen stappen gingen kan
je lees-drive weer een boost krijgen. 

Dit lukt door jezelf de volgende 5 dingen af te vragen:

 1. Welke voordelen heb ik ervaren door meer te lezen? Denk aan bijvoorbeeld rust, minder stress,
inspiratie, fijne leeservaringen of misschien iets heel anders positiefs. Probeer voor jezelf minimaal 3
fijne leesherinneringen op te halen.
2. Wat zou je met je tijd hebben gedaan als je minder had gelezen? Zou je vaker op je telefoon hebben
gezeten of was je langer in bed blijven liggen? Denk terug aan 3 situaties waarin je voor lezen koos
boven een andere, iets minder inspirerende, activiteit.
 3. Welke leuke boeken en schrijvers heb je ontdekt? Schrijf de titels en namen van leuke boeken en
auteurs op. Zo zie je meteen in één oogopslag wat voor inspirerende dingen je hebt gelezen.
 4. Welke leuke boeken wil je nog lezen? Werp een blik op je to read-lijstje. Als je al die leuke titels weer
ziet staan, krijg je als het goed is meteen weer motivatie om te gaan lezen! Want hoe kun je anders die
toffe boeken tot je nemen?
 5. Welke leuke bijzaken zijn er gekomen door je nieuwe leesgewoonten? Misschien heb je nieuwe mensen
ontmoet. Of heb je boeiende gesprekken gevoerd over een boek met die ene collega waar je nooit veel
mee praatte. En wie weet heb je er een totaal nieuwe vriendengroep bij in de vorm van een leesclub.
Probeer 1 situatie voor de geest te halen waarin je, dankzij het lezen, iets leuks hebt
meegemaakt. Hoe tof zou het zijn als dit soort situaties zich vaker voor gaan doen? 

Als het goed is heb je nu weer duidelijk voor ogen waarom jij een actieve lezer wilt worden. Zo kun je bij
de volgende leesdip herinnerd worden aan al het fijne van lezen. Of stel jezelf opnieuw deze vragen
wanneer je je doel toch niet hebt behaald. Iedere week of maand kunnen er weer nieuwe antwoorden bij
komen! 

STAP 8: BLIK REGELMATIG TERUG

Schrijf je antwoorden op de 5
vragen in je notitieboekje!



AFSLUITING

Wat super dat je de tijd hebt genomen om te werken aan een nieuwe leesgewoonte! Ik hoop dat je
er veel plezier aan hebt beleefd en er vooral nog veel plezier aan gáát beleven. Ik ben er in ieder
geval van overtuigd dat als je nu je doel hebt behaald, je die leesgewoonte vast kunt houden. 
Ik wens je dan ook heel veel leesplezier. Dat je je maar helemaal onder mag dompelen in alle fijne
boeken die er op je te wachten staan! Lezen is namelijk heerlijk: het verlaagt je stressniveau, brengt
je in andere werelden, geeft je kennis over de meest cruciale onderwerpen én biedt je enorm veel
inspiratie en plezier. 

Heb je naar aanleiding van dit e-book nog vragen of heb je nog bepaalde tips of hulp nodig? Je kunt
me altijd bereiken via info@leesliever.com. 

mailto:info@leesliever.com


GENRES

- biografie
- chicklit
- familieroman
- fantasy
- feelgood
- horror
- jeugdliteratuur
- klassiekers
- non-fictie
   - maatschappij (economie, sociologie, geschiedenis)
   - wetenschap (natuurkunde, biologie, sterrenkunde)
   - gezondheid (psychologie, sport, zelfhulp, voeding)
   - geesteswetenschappen (filosofie, levenskunst, religie)
   … en eigenlijk over alle onderwerpen die je maar kunt bedenken.
- oorlogsroman
- reisverhaal
- roman
   - historische roman
   - familieroman
   - psychologische roman
   - sociaal-maatschappelijke roman
   - waargebeurd verhaal
- science fiction
- spanning en avontuur
- stripboek
- thriller
- young adult

BIJLAGE


