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Concept Schrijfdag 2016

Onderzoek
Onderzoek heeft aangetoond dat 14,6% van de Vlamingen of meer dan 600.000 indi-
viduen in hun vrije tijd creatief schrijven. Velen hiervan hebben het moeilijk om met 
hun werk naar buiten te komen. Ze vinden vaak de juiste weg niet en kunnen op die 
manier niet het juiste netwerk uitbouwen. Sommigen durven ook niet goed om hun 
werk te tonen. Soms uit vrees voor afwijzing of puur uit verlegenheid.

De VZW Creatief Schrijven biedt een kans voor deze mensen door ze in contact te 
brengen met professionals en anderen uit de schrijfwereld. Of door inspiratie te bie-
den aan de hand van magazines en workshops.

Enquête (vragenlijst zit in de bijlagen)

We leren uit onze enquête dat schrijvers tot alle leeftijdscategorieën behoren en de-
gene bij wie schrijven tot hun interesses behoort, tot alle soorten vakgebieden toege-
wezen kunnen worden.

De schrijfdag is niet echt gekend. Slechts door enkele personen (deze zijn reeds actief 
in de schrijfwereld). Van Creatief Schrijven sommige wel al eens gehoord.

Jongeren worden graag via sociale media op de hoogte gehouden van de activiteiten 
van Creatief Schrijven terwijl vanaf 50plussers graag via een geprint medium of news-
letter.

De meesten vinden netwerken moeilijk en vinden de schrijfdag dan ook een leuk initi-
atief. 

Doelgroep
We richten ons vooral op schrijvers die een schrijfcarrière ambiëren en het moeilijk 
vinden om in contact te komen met andere mensen in het vakgebied.

Het is een zeer brede doelgroep qua leeftijd, dit kan zeker voor elke leeftijd aanspre-
ken.

Door mensen uit verschillende vakgebieden “tentoon te stellen” in de campagne ga je 
ook daar veel verschillende soorten schrijvers aanspreken.

We maken geen onderscheid tussen ervaren schrijvers of startende.
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Boodschap
We willen schrijver aanmoedigen om met hun werk naar buiten te komen. Om hun 
plaatsje in de spotlights te claimen. Door hun duidelijk te maken dat ze hun moeten 
onderscheiden in deze wereld en dat het belangrijk dat ze goed voorbereid zijn.

De Schrijfdag kan iets voor deze mensen betekenen omdat ze soms de weg niet vin-
den naar professionelen in het vak of andere schrijvers. Het kan helpen om hun net-
werk uit te breiden.

De campagne speelt in op de emotionele appeal. We willen bezoekers klaar maken 
voor de schrijfdag om hun werk te tonen en een stap in de goede richting te zetten, 
door ze aan te moedigen om naar buiten te komen met hun werk.

Door BV’s te betrekken in de campagnebeelden tonen we aan dat ook zij ooit hun 
kans hebben gegrepen om het te kunnen maken in die wereld. Het kan bemoedigend 
werken als je een verhaal hoort van iemand waar je naar op kijkt en dan weten dat er 
hoop is dat je werk tot bij het publiek geraakt .

Persona
Naam: Anja   Geslacht: vrouw   Leeftijd: 32 jaar

Interesses:  
schrijven, muziek, aan workshops deelnemen

Surfgedrag:  
is vaak bezig met computers en het internet omwille van het schrijven. Doet vaak 
opzoekwerk naar bronnen en woordenschat

Informatiebehoefte:  
Krijgt graag gerichte informatie

Wat zijn haar verwachtingen van de schrijfdag? 
• feedback krijgen op eigen werk 
• lezingen bijwonen 
• netwerken met ander schrijvers uit hetzelfde vakgebied

Hoe kan je haar overtuigen om naar de website te surfen? 
Door met de boodschap op het printmedium duidelijk te maken dat dit een meer-
waarde kan bieden in het netwerken op de schrijfdag. 

Hoe kan je dit online vertalen? 
• Door een match filter te voorzien in de “verhalen” pagina, dat ze in contact kan 
komen met anderen op de schrijfdag 
• Door een tool te voorzien dat haar persoonlijke pagina een soort van business card 
is die ze kan uitdelen
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SWOT analyse
STERKTES

• feedback op je verhalen

• gastlezingen van bekende auteurs

• ontbijt en middageten

• interessante workshops

• het is een ervaren concept en  
organisatie

• zijn zowel offline als online  
aanwezig

ZWAKTES
• inkomprijs ligt voor sommigen wat 

aan de hoge kant

• spreken alleen Nederlandstalige 
schrijvers aan

KANSEN
• schrijvers uit alle soorten vakge-

bieden

• mensen komen van verschillende 
provincies af

• uniek in Vlaanderen

• elk jaar in andere provincie 

BEDREIGINGEN 
• verlegen mensen

• kan te ver reizen zijn

• crossmedia aanpak is misschien 
voor de oudere generatie moeilijk 
om in mee te zijn

Confrontatiematrix

Sterktes + Kansen

Ook auteurs uitnodigen die werken 
met een digitale medium.

Zwaktes + Kansen

Niet alleen Nederlandstalige teksten 
promoten maar ook andere talen erbij 
betrekken.

Kansen + Bedreigingen

Door verlegen mensen een tool aan te 
bieden waardoor netwerken makkelij-
ker worden.

Bedreigingen + Sterktes

Genoeg activiteiten voorzien dat het 
de moeite wordt voor de schrijvers om 
af te komen van ver.
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USP
De mensen duidelijk maken dat de schrijfdag een unieke ervaring is die je schrijf-
carrière een boost kan geven. Er zijn zo goed als geen gelijkaardige initiatieven dus 
Creatief Schrijven kan als één van de weinige een meerwaarde voor amateurschrijvers 
betekenen.

Call to action
Via Facebook: 
Door het delen van een poster maak je kans om een toegangsticket winnen.

Via Twitter: 
Door in één originele tweet je spotlightmoment te vertellen, maak je kans om een 
toegangsticket te winnen.

Via de website:
• mensen kunnen likes verzamelen op hun verhaal wat ze ingezonden hebben en zo 

een moment in de spotlights op de schrijfdag verdienen.
• Door een pagina aan te maken hebben ze ook de kans om te netwerken met ande-

ren.

Via de video en de flyer: 
we willen het publiek enkel teasen om naar de website te gaan.

360° aanpak
Ons verhaal dat we willen brengen, is het plaatsen van allerhande schrijvers in de 
spotlights en de schrijvers zelf de kans geven om hun verhaal te vertellen.

We trekken dit door: 
• in de affiche door BV’s te betrekken met hun verhaal
• op facebook door mensen aan te zetten de campagnebeelden te delen met hun 

eigen verhaal erbij om kans te maken op een toegangsticket
• op youtube met de testimonial fimpjes waar minder bekende schrijvers in de 

spotlight gezet worden met hun verhaal
• op de website waar mensen verhalen kunnen lezen maar er ook zelf aan kunnen 

deelnemen door hun verhaal in te dienen. We reiken ze dan ook een tool aan waar-
mee ze een soort van naamkaartje kunnen afprinten wat kan helpen met het net-
werken op het evenement. En ze kunnen kans maken om een spotlightmoment te 
winnen als hun verhaal de meeste likes heeft gekregen.
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Vergelijkbare initiatieven

Oxfam had recent een cam-
pagne waar ze beelden heb-
ben gebruikt van BV’s die in 
een bekend schilderij verwerkt 
waren. De slogan was “zet eer-
lijke handel in de verf”. Er was 
dan ook telkens een link van 
de BV naar een Oxfam product 
wat ze zelf graag gebruiken.

Op de website van streekper-
soneel.be kun je heel wat tes-
timonials vinden van de stu-
dentenjobs die BV’s gedaan 
hebben. Dit om studenten aan 
te moedigen om een studen-
tenjob te gaan doen en ook 
om ze duidelijk te maken dat 
ervaring opdoen op werkvlak 
belangrijk is. 
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Communicatieplan
PRINTMEDIUM

Poster en Flyer met het algemene campagnebeeld

 

KLASSIEK MEDIUM

YouTube filmpjes van startende schrijvers (een deel van de doelgroep). Beginnende 
regisseurs, singer songwriters, gedichtenschrijvers en waarom zij het plaatsje in de 
spotlight verdienen, wat ze onderscheid van de rest en wat hun doel is om te schrijven.

https://www.youtube.com/watch?v=-319c3XLNP0&feature=youtu.be
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DIGITAAL INTERACTIEF MEDIUM

Op de HOME-pagina teasen we met het promofilmpje en nodigen we de mensen uit om 
hun in te schrijven op de schrijfdag of hun verhaal te vertellen op de “vertel” pagina.

Op de SCHRIJFDAG-pagina laten we zien wat het verhaal van Tom Lanoye (de gast-
spreker) is en wat de schrijfdag precies kan betekenen voor de schrijver/bezoeker.

Op de VERHAAL-pagina kan je zelf een verhaal schrijven en je interesse aangeven. Je 
verhaal wordt dan toegevoegd bij de andere verhalen. Jouw verhaal kan dan door an-
dere geliked worden en zo een hogere ranking verdienen. Je hebt ook de mogelijkheid 
om je verhaal aan te passen en een document af te printen waar naamkaartjes op 
staan die gegenereerd worden aan de hand van jouw gegevens

SOCIAAL MEDIUM

Facebook: beste manier om ook de andere campagnebeelden (de posters met de 
BV’s) te laten verspreiden. Een campagnebeeld delen kan een gratis toegangsticket 
opleveren. We moedigen de mensen dan ook om een korte testimonial van hun inspi-
ratiebron erbij te schrijven. De winnaars worden na een week bekend gemaakt.

Dit doen we op de facebookpagina van Creatief Schrijven.  Wel belangrijk is dat we 
de omslagfoto mee veranderen naar een campagnebeeld. Gewoon om een duidelijke 
boodschap te geven. Dus niet enkel posts op de tijdlijn want die kunnen snel verdwij-
nen als er veel gepost wordt.

We maken hier ook wat varianten van de “BV” affiches met startende schrijvers (even-
tueel die van de filmpjes) zodat er wekelijks een nieuw verhaal kan opgeleverd worden. 
Dus dit is dan een beeld met de korte testimonial erbij.

Youtube: we plaatsen de filmpjes van de startende schrijvers op het kanaal van Cre-
atief schrijven. Om de 2 weken een nieuw filmpje.

Twitter: we lanceren de campagne om een spotlightmoment te verdienen ook op 
twitter. De meest originele tweets winnen een spotlightmoment op de schrijfdag.
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Marketingplan

Budget
Door onze posters en video’s te verspreiden via facebook en youtube 
kost dit niets.

We houden het bij de printmedia van de voorafgaande jaren:
2500 stuks voor de A5 flyer
400 programmaboekjes (20 pagina’s)
De opmaak zal voor alles te samen een week in beslag nemen
Fotografie van het campagnebeeld.

Het grootste deel van het budget zal gaan naar de ontwikkeling 
van de video’s, de website en het campagnebeeld:
1 week werk voor de website
1 week werk voor de voor de video
testimonials van de schrijvers (3 personen).

We voorzien geen deel van het budget voor de fotografie van de BV’s. 
Omdat bij het plaatsen van een gastspreker op de affiche een pas-
send beeld eventueel kan aangeleverd worden door het management 
van de spreker.

300 €
550 €

2000 €
800 €

2500 €
2500 €

900 €

Totaal
9550 €

FASE 1  
Vanaf 21/12/2015 (begin kerstvakantie)

• we zetten de affiches van de BV’s als eerste in, dit is 
ook een directe link naar de website van de testimo-
nials van de BV’s en de andere schrijvers. Er is dan 
genoeg tijd om veel verhalen te verzamelen waardoor 
mensen ook effectief een match kunnen maken.

• De affiches staan op facebook met de korte testimoni-
al erbij. Elke week plaatsen we een nieuwe affiche

• De website lanceren we dan ook al

FASE 3  
Vanaf 11/01/2016

• We lanceren het algemeen 
campagnebeeld. Er wor-
den dan ook flyers uitge-
deeld op de plaatsen waar 
ze dit andere jaren doen 
(BIB, station, scholen,…)

FASE 2  
Vanaf 04/01/2016

• We lanceren de filmpjes op youtube 
om de 2 weken. Deze kunnen dan op 
de facebook pagina gedeeld worden 
waardoor we er een wedstrijd aan kop-
pelen dat mensen een toegangsticket 
kunnen winnen.

FASE 4 
Vanaf 05/02/2016  
(laatste aanmoediging)

• Er wordt via facebook nog eens 
vermeld dat er een “spotlightmo-
ment” te winnen valt op de web-
site voor de persoon die de mees-
te likes op zijn post heeft
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BIJLAGEN

AV Scenario’s

JONGE NEDERLANDSTALIGE SINGER/SONGWRITER (LIEN MORIS)
door Cathy Borgions, Emile Henckaerts & Yannick Froyen

1. INT. Concertzaal, backstage
We zien sfeerbeelden van Lien die zich klaarmaakt om op een  
podium te stappen. Er zijn geen directe beelden van haar gezicht.
Sfeerbeelden van het podium zelf, close-up van de spotlights,…
Lien die haar teksten nog eens aan het overlopen is.

Op de achtergrond hoor je haar muziek (het nummer “Zijn we d’r 
bijna”), de lyrics verschijnen mee in de sfeerbeelden (motion 
tracking).

2. INT. Concertzaal, close up van de persoon backstage
De muziek wordt stiller en Lien zelf komt in beeld en vertelt wat 
haar heeft aangezet om in de spotlight te staan en waarom  
schrijven zo belangrijk voor haar is.

3. INT. Concertzaal, close up van de persoon on stage
Het filmpje eindigt met een close up van de persoon die een micro-
foon vastgrijpt, de spotlights gaan aan (schijnen direct in de ca-
mera) en we gaan over in een wit scherm.
De muziek speelt nog heel zachtjes door.

4. Logo van de SCHRIJFDAG
We zijn overgegaan in een wit scherm waar nu het logo en de nodige 
partners verschijnen.
Er komt informatie te staan over hoe je kan inschrijven.
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NEDERLANDSTALIGE DICHTER (JEE KAST):
door Cathy Borgions, Emile Henckaerts & Yannick Froyen

1. EXT. Hasselt centrum
We zien sfeerbeelden van datgene wat Jee inspireert. Wandeling 
doorheen de stad, de wind die door de bomen waait, de golven in 
een plas water,...
We volgen hem hoe wandelt. Terwijl wordt er een gedicht voorge-
lezen door Jee. De tekst verschijnt mee in de achtergrond (motion 
tracking).
Er speelt heel zacht achtergrond muziek af, met geluiden van de 
omgeving.

             JEE 
Ik ben nog steeds
je liefde op papier.
Een stem van welleer,
een ridder op een paard
voor een storm ver van hier.

Ik ben overal geweest.
Oost, west, noorden zoek.
Een barstje in een ponton,
elke kern heeft een center,
elk huisje heeft een vloek.

Ik heb nog steeds die liefde op papier.
Don Quichotte zonder molen,
tastzin van een blinde, 
durf reizen zonder dolen.

Ik ben over geweest
en het meest van al hier.
Ik kras namen in steden,
sleep pen over papier,
avontuurlijk bestaan 
in woorden gevat.
Ik verdrink gelukzalig in een waan.

Een rijke woordenschat.

2. INT. Concertzaal, close up van de persoon on stage
We wandelen verder richting een podium (zoals een poetry slam).
Hij stap het podium op en van het moment dat hij een microfoon 
vastneemt gaan de spotlights aan.

3. Logo van de SCHRIJFDAG
We zijn overgegaan in een wit scherm waar nu het logo en de nodige 
partners verschijnen.
Er komt informatie te staan over hoe je kan inschrijven.
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BIJLAGEN

Enquêtevragen

1. Tot welke leeftijdscategorie behoor je? ja/nee
• 10-20 jaar
• 20-30 jaar
• 30-40 jaar
• 40-50 jaar
• 50-60 jaar
• 60 plusser 

2. Behoort schrijven tot je interesses en/of hobby’s? ja/nee 

3. Zo ja, tot welk vakgebied kan je jouw schrijfinteresse toewijzen?
• Regisseur/scenarist
• Singer/songwriter
• Auteur
• Amateurschrijver 
• Dichter
• Docent
• Andere 

4. Ben je bekend met de Vzw Creatief Schrijven? ja/nee 

5. Zo ja, hoe welke manier ben je hiermee voor de eerste keer in contact 
gekomen? 

6. Ben je bekend met de Schrijfdag die ze jaarlijks organiseren?  ja/nee 

7. Zou je hiervoor interesse hebben om dit bij te wonen?  ja/nee 

8. Op welke manier ontvang je hier graag informatie over? 
• Sociale media (zoals facebook,...)
• Newsletter
• De website van Creatief Schrijven
• Gedrukte flyer
• Andere 

9. Vind je het moeilijk om te netwerken binnen de schrijfwereld? ja/nee 

10. Zo ja, hoe zou je graag willen dat Creatief Schrijven hier een meerwaarde 
kan betekenen voor jou?


