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Vind het boek opnieuw uit! 

 

Dat is de uitnodiging van de Groep Algemene Uitgevers, die in samenwerking met “Global Startup 

Machine” Rockstart, een competitie starten om innovatie in het boekenvak te stimuleren. Geen 

enkele innovatie wordt uitgesloten zolang deze maar met het boekenvak te maken heeft. 

Deze competitie heet 'Renew the Book' en wordt georganiseerd door de Groep Algemene Uitgevers 

(GAU) en Rockstart, dat ondernemers in Nederland én heel Europa zal uitdagen om mee te doen. 

Voorstellen kunnen worden ingediend van 15 september tot 15 oktober 2015. Een jury, bestaande uit 

mensen van de uitgeverijen en van Rockstart, beoordeelt de inzendingen.  

De vijf winnende ondernemers zullen vanaf begin november onder begeleiding van Rockstart hun 

ideeën verder uitwerken in Amsterdam. 

Begin december zullen de plannen aan het publiek gepresenteerd worden. De winnaar zal een prijs 

van € 15.000 van de GAU in ontvangst mogen nemen. 

Wiet de Bruijn (voorzitter van de Groep Algemene Uitgevers): "Alle uitgevers ter wereld, of ze nu in 

nieuws, muziek, of boeken zitten, worstelen met het internet. Met het Renew the Book project 

zeggen we: we willen veranderingen stimuleren en we zijn ook niet bang om toe te geven dat de 

beste ideeën misschien van buiten de bedrijfstak komen. Ik hoop dat er revolutionaire plannen 

tussen zitten." 

Oscar Kneppers (CEO Rockstart): “Ik heb gezien hoezeer technologie de mediabusiness volledig 

heeft veranderd. We zien er naar uit om nauw samen te werken met de GAU om de volgende golf 

aan innovatie te ontdekken en te helpen.” 

De Groep Algemene Uitgevers (GAU) behartigt de belangen van de Nederlandse boekenuitgevers. De GAU biedt haar leden 

diverse services zoals voorlichting, marktonderzoek, advies en inspiratiebijeenkomsten. Zie ook www.gau.nuv.nl 

Rockstart helpt startups succesvoller door hun eerste 1000 dagen te komen door middel van funding, mentorschappen, 

kantoorruimte en startup events. Zie ook http://www.rockstart.com/ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Noot voor de redactie. Voor meer informatie: Wiet de Bruijn (voorzitter GAU), 06-53256955, 
wdebruijn@vbku.nl en Catherine Smith (PR, Rockstart), 06-84681747, catherine@rockstart.com 

Zie ook renewthebook.com 
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