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De organisatie Creatief Schrijven vzw helpt mensen om schrijfdrempels te 
overwinnen zodat ze vriendschap sluiten met hun pen. Onderzoek toont 
aan dat mensen die vaak verhalen, gedichten of columns schrijven tussen 
de vijf en negen boeken per half jaar lezen en ook geregeld een biblio-
theek bezoeken. Creatief Schrijven vzw ziet bibliotheken dan ook als een 
belangrijke partner om lees-en schrijfbevordering in elkaar te klikken.

De organisatie Creatief Schrijven vzw, 
opgestart met één vaste werknemer in 
2002, heeft ondertussen haar vleugels 
stevig uitgeslagen. De destijds 25-jarige 
An Leenders, die nu nog steeds aan het 
hoofd van de organisatie staat, dacht: 
ik probeer eens iets nieuws. En ze heeft 
blijkbaar goed gedacht, want het aantal 
schrijfinitiatieven neemt nog steeds toe 
en steeds meer mensen kloppen aan 
voor schrijfhulp. In het hoofdkwartier 
op de Waalse kaai in Antwerpen gonst 
het van de bedrijvigheid. Maar wat doet 
Creatief Schrijven vzw nu precies? En 
wat kan Creatief Schrijven vzw jouw 
bibliotheek bieden? 

ExPErTISECENTrUM LITErAIr 
SCHrIjVEN 
“Een overkoepelende organisatie zijn 
voor niet-professionele schrijvers 
en literaire organisaties,” zo luidt de 
decretale opdracht van de organisa-
tie Creatief Schrijven vzw die erkend 
is op het decreet amateurkunsten. Vrij 
vertaald klinkt dat volgens directeur An 
Leenders als: “wij willen zoveel moge-
lijk schrijfdromen waarmaken en zoveel 
mogelijk mensen in de pen doen krui-
pen omdat we geloven in de kracht van 
het geschreven woord. Volgens onder-
zoek schrijft meer dan een half miljoen 
mensen geregeld verhalen, gedichten, 
columns of blogteksten. Maar eigen-
lijk zijn er veel meer mensen dage-
lijks met taal bezig. Ook Twitteren en 
facebookposts zijn een vorm van schrij-
ven. Hoe leuker iemand een boodschap 
overbrengt, hoe meer volgers of likes. 
Creatief Schrijven vzw helpt mensen om 
hun gedachten te ordenen en/of een 
bepaalde boodschap goed te verwoor-
den en scherpt bovendien ook de crea-
tiviteit, twee competenties die in onze 
huidige samenleving broodnodig zijn.” 

Schrijfdromen realiseren doet de orga-
nisatie o.a. door mensen wegwijs te 

maken in het literaire landschap. Ze 
toont geïnteresseerden de weg naar het 
aanbod aan cursussen, workshops en 
wedstrijden die in Vlaanderen georga-
niseerd worden. De informatie wordt 
overzichtelijk ontsloten op de website, 
die o.a. ook een schrijfgids bevat met 
info over thema’s als publiceren, debu-
teren, uitgeven in eigen beheer, fantasy, 
enz. Daarnaast geeft Creatief Schrijven 
vzw vier keer per jaar het magazine 
VERZIN uit. Het tijdschrift geeft geïnte-
resseerden een inkijk in het schrijfproces 
van een bekende auteur en bevat con-
creet schrijfadvies. 

EEN EIgEN STEM
Is het dan de betrachting van de orga-
nisatie om van iedereen een professio-
neel auteur te maken? “Nee, uiteraard 
niet,” reageert An Leenders, “schrijfple-
zier staat centraal.” En dat schrijfplezier 
stimuleert Creatief Schrijven vzw ook 
via een eigen aanbod aan schrijfcursus-
sen, zowel voor beginners als gevor-
derden. Gaande van een cursus reis-
verhalen over autobiografisch schrijven 
tot toneelteksten, het aanbod is ruim. 
Wie wil doorstromen naar professio-
neel niveau kan de SchrijversAcademie 
volgen. kritische stemmen durven wel 
eens denigrerend te doen over schrijf-
scholen. Daniel Billiet, auteur en één van 
de vaste schrijfdocenten van Creatief 
Schrijven vzw, relativeert die kritiek: 
“Er zullen altijd mensen zijn die zelfs na 
jaren cursus te hebben gevolgd, geen 
vooruitgang lijken te boeken. Het echte 
talent bestaat erin dat je de wenken snel 
oppikt en er je eigen ding mee doet.” 

Naast cursussen biedt Creatief Schrijven 
vzw ook manuscriptbegeleiding aan en 
een opleiding voor wie schrijfdocent wil 
worden. 

Schrijven is meestal een eenzame bezig-
heid. Elke schrijfliefhebber heeft dan 

ook af en toe nood aan frisse lucht en 
contacten met schrijfgenoten. Daarom 
organiseert Creatief Schrijven vzw ook 
jaarlijks in een andere provincie de 
Schrijfdag, de literaire hoogdag voor en 
door (amateur)schrijvers. De organisa-
tie laat er nieuwe en andere stemmen 
horen en creëert ruimte voor debat en 
ontmoeting. Op het programma staan 
workshops, lezingen, gesprekken met 
gerenommeerde spelers uit het boeken-
vak en de mogelijkheid om een manus-
cript te pitchen bij een uitgever en/of 
feedback te krijgen op een vooraf inge-
stuurde tekst. Het is dé ontmoetings- en 
netwerkdag bij uitstek voor al wie graag 
schrijft. De volgende editie vindt in 2017 
plaats in Antwerpen. 
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“ TIJDENS VOORRONDES IN VERSCHILLENDE 
BIBLIOTHEKEN PALMEN MEER DAN 40 JONGEREN 
HET PUBLIEk IN MET HUN WOORDEN.

 tips 
Voor schriJfeVents in de BiB

Schrijfcursus
Van een cursus reisverhalen over poë-

zie tot blogteksten schrijven. Creatief 

Schrijven vzw levert graag een geschikte 

cursusformat en een docent op maat van 

de wensen van jouw bibbezoeker.

Txt-on-stage 
Performance en slamdichters program-

meren tussen de boeken werkt. Getuige 

daarvan is de txt-on-stagewedstrijd Naft 

voor Woord. Via het Vlaams fonds voor 

de Letteren kunnen bibliotheken een tus-

senkomst krijgen als ze een slamdichter 

boeken. 

Literaire tatoeages
Teksten van onbekend talent een 

nieuw leven geven, dat is het opzet van 

Woordsculpturen. Creatief Schrijven 

komt graag naar jouw bibliotheek met 

één of meerdere bodypainters om lite-

raire tattoos te zetten op de armen of 

benen van de bibbezoeker. 

Scrabble in 3D
Spelen met letters stimuleert het taalge-

voel en prikkelt de creativiteit. Creatief 

Schrijven vzw bezit een Scrabble in 3D. 

Met houten blokken leggen scrabbelaars 

woorden op een magnetisch bord. Uren 

spelplezier gegarandeerd. 

Huisdichter
Organiseer een schrijfwedstrijd op het 

platform Azertyfactor en selecteer een 

huisdichter die bijvoorbeeld maandelijks 

de bib opfleurt met een nieuwe tekst, 

zijn leestips deelt met de bezoekers en/

of poëtisch verslag uitbrengt van wat er 

leeft in de bib. 

> info: www.creatiefschrijven.be

SCHrIjfKANSEN BIEDEN 
Met originele en vernieuwende projec-
ten vult Creatief Schrijven vzw leemtes 
in het schrijflandschap. De projecten 
focussen op een bepaald literair sub-
genre of bieden kansen aan bijzondere 
doelgroepen. Zo krijgen podiumdichters 
een professioneel podium tijdens het 
Belgisch kampioenschap Poetry Slam 
en kunnen liedtekstschrijvers deelnemen 
aan de liedtekstwedstrijd ‘Liefde voor 
Lyriek’. 

De voorbije drie jaar coördineerde 
Creatief Schrijven vzw het Europees 
kunstproject PAROL!, schrijven en kunst 
over muren en grenzen. Auteurs en kun-
stenaars gaven workshops woord en 
beeld in 13 gevangenissen in vijf landen. 
Creatief Schrijven vzw toonde de cre-
aties van gedetineerden tijdens extra 
muros exposities, o.a. in de bibliotheek 
van Dendermonde. 

“Ook Naft voor Woord, vroeger 
bekend als frappant TXT, speelt zich 
af in bibliotheken,” vertelt directeur 
An Leenders. Het is een txt-on-stage-
wedstrijd voor jongeren die we samen 
met de provincie Antwerpen organise-
ren. Tijdens voorrondes in verschillende 
bibliotheken palmen meer dan 40 jon-
geren het publiek in met hun woorden. 
Een vakjury geeft instant feedback en 
kiest telkens twee laureaten die door-
stromen naar de finale die onlangs 
plaatsvond in bibliotheek Permeke. 
De wedstrijd was o.a. een springplank 
voor Maarten Inghels, die ondertussen 
stadsdichter van Antwerpen is, Carmien 
Michels, intussen auteur van twee 
romans en Nederlands kampioen Poetry 
Slam en Maud Vanhauwaert, gerenom-
meerd dichter.

Sinds 2013 heeft Creatief Schrijven 
vzw ook een online platform. Op 
Azertyfactor kunnen mensen kunnen 

5 teksten posten en deelnemen aan ver-
schillende schrijfkansen. De site telt 
ondertussen meer dan 3000 actieve 
gebruikers. Elke week grasduint een 
auteur, uitgever of recensent tussen de 
teksten en geeft op woensdag zijn of 
haar tip van de week. Het platform biedt 
wedstrijdorganisatoren ook de kans 
om eenvoudig een schrijfwedstrijd te 
organiseren. “Bibliotheken kunnen dus 
ook gratis een wedstrijd aanmaken op 
ons platform en zo in een mum van een 
tijd een ruime doelgroep aan geïnteres-
seerden bereiken”, vertelt An Leenders 
enthousiast. 

Azertyfactor biedt nog heel wat moge-
lijkheden voor communityvorming en 
online cursussen. En die wil de orga-
nisatie de komende jaren volop gaan 
uitbouwen. Na 14 jaar blikt directeur An 
Leenders samen met haar driekoppige 
team tevreden terug maar kijken ze toch 
vooral ook naar de toekomst. “In 2017 
start een nieuwe beleidsperiode. We 
hopen dan wat meer financiële armslag 
te krijgen zodat we ook een structureel 
schrijfaanbod voor kinderen en jonge-
ren kunnen uitbouwen en volop kunnen 
inzetten op Azertyfactor 4.0; de nieuwe 
schrijfcommunity.” 
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