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Dit kwalitatief onderzoek peilt naar de drijfveren van personen met een cultureel diverse achtergrond 

om te schrijven, de drempels die ze ervaren wanneer ze willen deelnemen aan een creatief 

schrijfproject, hun ervaringen met een cultureel schrijfproject en of creatieve schrijfprojecten het 

integratieproces kunnen versoepelen. Door middel van semigestructureerde interviews werden 

dertien respondenten met een cultureel diverse achtergrond bevraagd die deelnamen aan een 

creatief schrijfproject. Via thematische analyse werden de data uit die interviews verwerkt in het 

analyse-programma MAXQDA. Dit onderzoek vindt drie drijfveren om creatief te schrijven. De eerste 

drijfveer is wat Kingston (2006) het therapeutisch schrijven noemde. Daarnaast tonen de resultaten 

aan dat maatschappelijk engagement een drijfveer is om creatief te schrijven. De laatste drijfveer 

heeft tot doel om meer begrip te creëren voor de eigen cultuur en religie. Dit onderzoek vindt twee 

soorten drempels die de respondenten ervaren wanneer zij willen deelnemen aan een creatief 

schrijfproject. De drempels zijn zowel praktisch als gevoelsmatig van aard. De ervaringen van de 

respondenten over creatieve schrijfprojecten worden in dit onderzoek opgedeeld in ervaringen op 

microniveau (uitlaatklep voor hun gedachten en gevoelens, realistischer en positiever zelfbeeld) en 

ervaringen op macroniveau (culturele ‘niet-‘ diversiteit van literatuur in het algemeen en de culturele 

‘niet-‘ diversiteit binnen creatieve schrijfprojecten). De resultaten van dit onderzoek suggereren het 

idee dat creatieve schrijfprojecten wel degelijk een invloed kunnen hebben op de sociaal-culturele 

dimensie van integratie en de dimensie van sociale cohesie. Daardoor is het mogelijk dat creatieve 

schrijfprojecten wel degelijk het integratieproces versoepelen. Deze positieve resultaten kunnen 

meegenomen worden bij inburgeringstrajecten. 

 

Kernwoorden: creatief schrijven, drijfveren, drempels, ervaringen, integratie  
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DEEL 1: Inleiding 

 

1 Probleemstelling 

 

Het onderzoek naar creatief schrijven en de effecten van creatief schrijven leeft vooral in de 

Angelsaksische wereld. Iyengar en Smith (2016) omschrijven creatief schrijven als een authentieke 

expressie om betekenisvolle en unieke perspectieven vast te leggen die gedeeld kunnen worden met 

anderen. Creatief schrijven bevat onder andere het vakmanschap van verhalen te vertellen (Iyengar 

& Smith, 2016), maar eveneens van poëzie en poetry slam. Het vertellen van verhalen wordt de 

laatste decennia gezien als een leerstrategie voor de ontwikkeling van taalkundige geletterdheid 

(Dyson & Genishi, 1994), een cultureel geschikte methode om het effect van trauma’s aan te pakken 

(Geres, 2016; Kingston, 2006; Pennebaker & Sexton, 2009) en om maatschappelijk steun te 

bewerkstellen door de lezer een ander perspectief bij te brengen (Geres, 2016). Verder zou creatief 

schrijven bijdragen tot de ontwikkeling van de kritische vaardigheden van modern burgerschap (Mc 

Williams, 2017; Nussbaum, 2010) en zou creatief schrijven studenten leren omgaan met diversiteit 

(Vitalaki, Kourkoutas & Hart, 2018) 

 

Reeds in 2005 benadrukten onderzoekers de potentieel heilzame rol van programma's voor creatieve 

expressie, waarvan creatief schrijven een onderdeel was, binnen de school om het aanpassingsproces 

van kinderen met een cultureel diverse achtergrond te verbeteren en hen te helpen hun vroegere 

ervaringen te verwerken (Rousseau, Drapeau, Lacroix, Bagilishya & Heusch, 2005). Ook Geres 

(2016) ziet het vertellen van verhalen als een cultuur sensitieve strategie om de veerkracht van 

kinderen met een cultureel diverse achtergrond te verhogen. In het licht van de huidige 

superdiversiteit en de opkomst van minderheid-meerderheid steden (Crul, Schneider & Lelie 2013), 

zijn studies als die van Rouseau en anderen meer dan ooit relevant. Op 1 januari 2016 telde de als 

vreemdeling geboren bevolking 2.206.259 personen, dat was 20% van de 11.209.044 inwoners van 

België (Myria, 2017). Ondanks dit gegeven van diversiteit kunnen personen met een cultureel diverse 

achtergrond in Vlaanderen vaak niet volwaardig en evenredig deelnemen aan onze samenleving 

(Vlaamse Overheid, Agentschap Binnenlands Bestuur & Statistiek Vlaanderen, 2018).  

 

Vanuit een gemeenschaps- en cultuurpsychologisch perspectief kunnen we integratie begrijpen als 

een actief en multidimensionaal proces waarbij personen met een migratieachtergrond een kritisch 

bewustzijn vormen, capaciteiten en kansen krijgen om hun omgeving te beïnvloeden en om zichzelf 

te betrekken in activiteiten die zowel henzelf als hun omgeving transformeren (Paloma, García-

Ramírez, De la Mata & El Jebary, 2010). Het model van Vancluysen en Van Craen  (2010) 

onderscheidt drie dimensies van integratie: structurele integratie, sociaal-culturele integratie en 

sociale cohesie. In deze conceptualisering verwijst structurele integratie naar de positie van personen 

met een cultureel diverse achtergrond in het economische en politieke domein. Sociaal-culturele 

integratie omvat de positie van personen met een cultureel diverse achtergrond in het sociale en 

culturele domein (Vancluysen & Van Craen, 2010). Vancluysen en Van Craen (2010) plaatsen 
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integratie in de bredere context van sociale cohesie: integratie kan individuen die door economische, 

politieke, culturele en sociale verschillen verdeeld zijn, verbinden binnen een gemeenschap. De 

literatuurstudie beschrijft de effecten van creatieve schrijfprojecten in het model van Vancluysen en 

Van Craen. Dit model wordt gebruikt om de invloed van creatieve schrijfprojecten op het 

integratieproces van personen met een cultureel diverse achtergrond te bestuderen. 

Zoals hierboven reeds aangehaald, vonden de meeste onderzoeken naar creatief schrijven en naar 

de effecten van creatief schrijven plaats in de Angelsaksische wereld. Dit onderzoek zoomt in op 

Vlaanderen. Hoe ervaren personen met een cultureel diverse achtergrond in Vlaanderen 

schrijfprojecten? In welke mate bevorderen schrijfprojecten het integratieproces van personen met 

een cultureel diverse achtergrond? Het doel van dit onderzoek is enerzijds om te peilen naar de 

ervaringen van personen met een cultureel diverse achtergrond met betrekking tot creatieve 

schrijfprojecten. Anderzijds wil dit onderzoek een zicht krijgen op welke invloed creatieve 

schrijfprojecten hebben op het integratieproces van personen met een cultureel diverse achtergrond.   
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2 Literatuurstudie  

 

De literatuurstudie behandelt de concepten die centraal staan in dit onderzoek. Het eerste hoofdstuk 

van de literatuurstudie bespreekt de algemene effecten van creatief schrijven. In het tweede 

hoofdstuk volgen de effecten van creatief schrijven specifiek voor personen met een cultureel diverse 

achtergrond. Om te bestuderen welke invloed creatieve schrijfprojecten hebben op het 

integratieproces van personen met een cultureel diverse achtergrond, is het nodig de begrippen 

acculturatie en integratie te verduidelijken. Die begrippen komen aan bod in het derde hoofdstuk 

van de literatuurstudie. In het laatste hoofdstuk van de literatuurstudie worden de gevonden effecten 

van creatief schrijven gelinkt aan het model van integratie van Vancluysen en Van Craen. 

 

 

2.1 De effecten van creatief schrijven  

 

De psychologen Pennebaker en Sexton voerden in 2009 een meta-analyse uit omtrent de effecten 

van creatief schrijven in de bestaande onderzoeken uit de periode van 1980 tot 2009. De bestudeerde 

onderzoeken maakten gebruik van het schrijfparadigma: deelnemers schreven over hun diepste 

gedachten en gevoelens aangaande een traumatische gebeurtenis (Pennebaker & Sexton, 2009).  

De onderzoekers vonden een aantal gezondheidsverbeteringen bij de participanten van de 

onderzoeken uitgevoerd met het schrijfparadigma. Concreet zijn deze gezondheidsverbeteringen: 

minder bezoeken aan artsen of gezondheidscentra, minder gemiste werkdagen onder de 

werknemers, minder dagen doorgebracht in het ziekenhuis na een operatie, verbeteringen van de 

bloeddruk en een verbeterde slaapkwaliteit (Pennebaker & Sexton, 2009). Op het gebied van 

geestelijke gezondheid resulteerde schrijven in een vermindering van depressie en een verbetering 

van het zelfbeeld (Pennebaker & Sexton, 2009). Naast deze gezondheidsverbeteringen ontdekten 

Pennebaker en Sexton (2009) andere voordelen van creatief schrijven: studenten die de 

schrijfoefening voltooiden, behaalden hogere cijfers dan hun leeftijdsgenoten, deelnemers die 

ontslagen waren van hun baan waren sneller in staat een nieuwe baan te verwerven en bij de 

testgroep stelden ze een verbetering van het werkgeheugen vast. Daarnaast merken Pennebaker en 

Sexton (2009) op dat creatief schrijven een doeltreffende methode is om mensen te leren omgaan 

met trauma's. Persoonlijke trauma’s beschadigen mensen door het normale cognitieve functioneren 

te ondermijnen en hun sociale relaties te verstoren (Pennebaker en Sexton, 2009). Onze beroeringen 

onder woorden brengen, transformeert onze ervaringen en laat ons anders omgaan met deze 

ervaring (Pennebaker en Sexton, 2009). Ook Kingston (2006) pleit voor het traumaverwerkende 

effect van schrijven. In haar verzamelwerk ‘Veterans of War, Veterans of Peace’ bundelt Kingston 

(2006) talrijke creatieve verhalen en poëzie geschreven door veteranen die diep door de oorlog 

getroffen werden. De verhalen kwamen tot stand in schrijfworkshops die Kingston aan de veteranen 

gaf. Kingston (2006) beoogt dat trauma veroorzaakt door oorlog door kunst te kunnen helen.   
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Processing chaos through story and poem, the writer shapes and forms experience, and 

thereby, I believe, changes the past and remakes the existing world. The writer becomes a 

new person after every story, every poem; and if the art is very good, perhaps the reader is 

changed, too (Kingston, 2006, p.1-2). 

 

In ‘Veterans of War, Veterans of Peace’ benadrukt Kingston (2006) het belang van storytelling als 

volgt: we vertellen en we luisteren naar verhalen om te leven, om bewust te blijven, om ons met 

elkaar te verbinden, om gevolgen te begrijpen, om de geschiedenis te bewaren, om de beschaving 

te hervormen. Naast het helend aspect van schrijven, brengt Kingston hier het emanciperende aspect 

van schrijven naar voren. Verhalen hebben het potentieel om ongehoorde stemmen te versterken 

(Dyson & Genishi, 1994). Ook volgens Geres (2016) kunnen vertelde verhalen maatschappelijke 

steun bewerkstellen door de lezer een ander perspectief bij te brengen. Op die manier zet de schrijver 

zich bewust of onbewust in voor sociale verandering.  

 

Vitalaki, Kourkoutas en Hart (2018) volgden in een recente studie twee primaire scholen op die 

verschillende lessenreeksen storytelling, rollenspelen en creatief schrijven invoerden. Tijdens de 

lessen storytelling vertelden de studenten persoonlijke of imaginaire verhalen. Tijdens het creatief 

schrijfmoment begeleidden de leerkrachten klasdiscussies voor het selecteren van de favoriete 

thema’s van de studenten en vervolgens konden de studenten hierover schrijven. De studenten 

speelden op basis van hun geschreven verhalen een rollenspel. De lessenreeksen namen elke week 

drie uur in beslag gedurende zes maanden van elk schooljaar. Op basis van de verzamelde data en 

de evaluatie hiervan concluderen Vitalaki en anderen (2018) dat (1) de studenten gedurende de 

lessenreeks leerden over expressie en gevoelens door zich in te leven in een personage en een fictief 

verhaal, (2) dat de studenten respect leerden opbrengen voor diversiteit door de geschreven 

constructie van hun verhaal en (3) de veerkracht van de kinderen en hun sociaal-emotionele 

vaardigheden zoals empathie, zelfbewustzijn en zelfregulering verder werden ontwikkeld.  

 

McWilliams (2017) haalt eveneens het stimulerend effect van creatief schrijven op de ontwikkeling 

van empathie voor verschillende standpunten aan. Tijdens het schrijfproces moet de schrijver 

immers verschillende opties overwegen, woorden vinden en het onderwerp vanuit verschillende 

perspectieven bekijken (Runco, 2009). McWilliams (2017) beweert dat creatief schrijven de 

‘sociologische verbeeldingskracht’ bevordert. Dit is het vermogen om na te denken over de 

gecompliceerde sociale en culturele krachten die steevast de politiek beïnvloeden (McWilliams, 

2017). Nussbaum (2010) ziet literatuur als de hoeksteen van de democratie, omdat literatuur de 

onderliggende gevoelens genereert die nodig zijn voor een gezond democratisch bestel. Creatief 

schrijven helpt studenten de kritische vaardigheden van modern burgerschap te ontwikkelen. Zo 

leren ze denken over het nieuws en over politieke journalistiek in termen van verhalen (Nussbaum, 

2010). Creatief schrijven helpt studenten zich te ontpoppen tot kritische denkers (McWilliams, 2017). 
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2.2 De effecten van creatief schrijven op personen met een andere 

culturele achtergrond 

 

Rousseau en anderen voerden in 2005 een studie uit in twee basisscholen met een cultureel diverse 

populatie. De studenten van deze basisscholen kregen twaalf wekelijkse sessies creatieve expressie 

van twee uur. De sessies liepen steeds tijdens de schooluren. De activiteiten combineerden verbale 

en non-verbale vormen van expressie: naast creatief schrijven konden de studenten zich aanvullend 

uitdrukken door middel van bijvoorbeeld een tekening. In een van de sessies werd de studenten 

gevraagd om een karakter naar keuze de vier stadia van een migratieproces te laten doorlopen: het 

leven in het land van herkomst, de reis, het land van aankomst en de toekomst (Rousseau e.a., 

2005). Deze studie onderstreept de potentieel heilzame rol van programma's voor creatieve 

expressie binnen de school om het aanpassingsproces van kinderen van buitenlandse herkomst te 

verbeteren en hen te helpen hun vroegere ervaringen te verwerken (Rousseau e.a., 2005). Ook 

Geres (2016) ziet storytelling als een cultuur sensitieve strategie om de veerkracht van kinderen met 

een migratieachtergrond te verhogen. Eerst en vooral geeft het de kinderen een stem (Geres, 2016). 

Daarnaast kunnen traditionele en persoonlijke verhalen worden gebruikt bij jongeren met een 

migratieachtergrond om emotioneel welzijn op drie gebieden te verbeteren: het bepalen van de eigen 

identiteit na migratie, het ontwikkelen van een gevoel van hoop voor de toekomst en, zoals Kingston, 

Pennebaker en Sexton al schreven, het helen van trauma (Geres, 2016).  

 

Reeds in 1994 vonden Dyson en Genishi dat storytelling niet meer kan ontbreken in het taal- en 

alfabetiseringsonderwijs, vooral niet in het licht van de toenemende sociaal culturele diversiteit van 

studenten in de klaslokalen. Door verhalen heen leren de leerkrachten en andere kinderen de cultuur 

kennen van kinderen met een migratieachtergrond (Dyson & Genishi, 1994). Daarnaast simuleert 

storytelling het leren van een taal (Geres, 2016). Het verwerven van een taal biedt ons de 

instrumenten voor het interpreteren van de niet-verbale aspecten, de onderliggende normen en 

waarden van een cultuur die de basis vormen voor sociale interactie (Cleveland, Laroche & 

Papadopoulos, 2015).  
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2.3 Acculturatie en integratie  

 

Redfield omschreef in 1936 acculturatie als “those phenomena which result when groups of 

individuals having different cultures come into continuous first hand contact with subsequent changes 

in the original cultural patterns of either or both groups” (Redfield e.a., 1936, p. 149-150). Deze 

definitie beschrijft acculturatie als de ontmoeting tussen meerdere culturen en alle praktische 

problemen die daarmee gepaard gaan als gevolg van verschillende gewoonten. Op individueel niveau 

kan acculturatie benaderd worden als de veranderingen die een individu ervaart wanneer hij in 

contact komt met een andere cultuur of door deel uit te maken van een cultuur die in een 

acculturatieproces zit (Graves, 1967).  

Recenter beschrijft Berry (2005) acculturatie als het dubbele proces van culturele en psychologische 

verandering als resultaat van het contact tussen twee of meerdere culturele groepen en hun leden. 

Hij erkent twee dimensies van acculturatie bij nieuwkomers: 1) de oriëntatie naar hun 

groepsvoorkeur om hun cultureel erfgoed en hun groepsidentiteit te behouden en 2) de oriëntatie 

naar een andere groepsvoorkeur om contact te houden met de ontvangende maatschappij (Berry, 

2011). Berry (2011) werkt in zijn acculturatiemodel vier verschillende acculturatiestrategieën uit. Er 

is sprake van assimilatie wanneer de nieuwkomer zijn cultuur van herkomst volledig verwerpt en 

zich helemaal onderwerpt aan de cultuur van de dominante groep. Separatie betekent dat de 

nieuwkomer zijn cultuur van herkomst volledig behoudt en de interactie met andere groepen 

vermijdt. Marginalisatie treedt op wanneer de nieuwkomer zich niet mengt met de dominante groep 

en nauwelijks of geen contact behoudt met de eigen groep. Integratie is het acculturatieproces 

waarbij de nieuwkomer erin slaagt de twee dimensies van acculturatie in harmonie te brengen (Berry, 

2011). De uiteindelijke acculturatiestrategie hangt niet alleen af van de voorkeuren of wensen van 

de niet-dominante groep (Berry, 2011). Een geslaagde acculturatie en de manier waarop acculturatie 

plaatsvindt in een maatschappij is niet exclusief de verantwoordelijkheid van de nieuwkomers 

(Paloma, García-Ramírez & De la Mata, 2010). De visie op nieuwkomers van de ontvangende 

maatschappij beïnvloedt eveneens het inburgeringsproces (Berry, 2011). 

Bij integratie nemen de twee culturen gewoontes van elkaar over zonder daarbij hun eigen culturele 

identiteit te verliezen (Plysier, 2003). Integratie kan dus begrepen worden als een staat van harmonie 

tussen de verwerving van bepaalde aspecten van de nieuwe cultuur en het behoud van primaire 

aspecten uit de cultuur van herkomst (Berry, 2005). Vanuit een gemeenschaps- en 

cultuurpsychologisch perspectief kunnen we integratie begrijpen als een actief en multidimensionaal 

proces waarbij personen met een migratieachtergrond een kritisch bewustzijn vormen, capaciteiten 

en kansen krijgen om hun omgeving te beïnvloeden en om zichzelf te betrekken in activiteiten die 

zowel henzelf als hun omgeving transformeren (Paloma, García-Ramírez, De la Mata & El Jebary, 

2010). In dit opzicht is integratie een reconstructieproces van zowel de persoonlijke- als de 

gemeenschapsidentiteit (Paloma e. a., 2010).  
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Vancluysen en Van Craen (2010) onderscheiden twee dimensies van integratie: structurele integratie 

en sociaal-culturele integratie. In hun conceptualisering verwijst structurele integratie naar de positie 

van personen met een cultureel diverse achtergrond in het economische en politieke domein, terwijl 

sociaal-culturele integratie de positie van personen met een cultureel diverse achtergrond in het 

sociale en culturele domein omvat (Vancluysen & Van Craen, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1. Integration and social cohesion: a conceptual framework, (Van Craen, Vancluysen & 

Ackaert, 2010). Overgenomen uit Integration and perceived discrimination: two competing 

hypotheses tested among persons of Moroccan and Turkish descent in Belgium (p. 7) door 

Vancluysen, K., & Van Craen, M., 2010. 

Hoewel Vancluysen en Van Craen (2010) onderscheid maken tussen structurele en sociaal-culturele 

integratie, kunnen deze twee processen in de praktijk met elkaar verweven zijn. Een vloeiende kennis 

van de meerderheidstaal kan bijvoorbeeld de onderwijsprestaties verbeteren en interetnische sociale 

contacten kunnen individuen helpen bij het vinden van werk. Bij het bestuderen van integratie 

moeten de relaties tussen de twee dimensies en de verschillende sub-dimensies zeer zorgvuldig 

overwogen worden (Vancluysen & Van Craen, 2010). Vancluysen en Van Craen (2010) plaatsen 

integratie in de bredere context van sociale cohesie: integratie kan individuen die door economische, 

politieke, culturele en sociale verschillen verdeeld zijn, verbinden binnen een gemeenschap.  
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2.4 Creatief schrijven en integratie: de effecten van creatief schrijven 

in het model van integratie volgens Vancluysen en Van Craen  

 

In dit hoofdstuk worden de gevonden effecten van creatief schrijven gelinkt aan het model van 

integratie van Vancluysen en Van Craen (zie figuur 1).  

 

 

1 Structurele integratie  

 

In bovenstaande literatuurstudie werd geen literatuur gevonden die suggereert dat creatief 

schrijven een invloed kan hebben op de beleving van de sociale veiligheid, de toegang tot de 

huizenmarkt en de deelname aan politiek bij personen met een cultureel diverse achtergrond.  

Wel zou volgens Pennebaker en Sexton (2009) creatief schrijven een invloed hebben op het 

krijgen van kansen op de arbeidsmarkt en op het vlak van educatie. Zij concluderen in hun 

metastudie dat de deelnemers die creatief schreven en die ontslagen waren van hun baan sneller 

in staat waren een nieuwe baan te verwerven. Daarbij misten de deelnemers minder werkdagen. 

Het zijn eveneens Pennebaker en Sexton (2009) die vaststellen dat studenten die creatief 

schreven hogere cijfers behaalden dan hun leeftijdsgenoten.  

 

 

2 Sociaal culturele integratie 

 

Als eerste stimuleert creatief schrijven volgens Geres (2016) het leren van een taal. Daarnaast 

wordt creatief schrijven door verschillende onderzoekers gezien als een cultureel geschikte 

methode om het effect van trauma aan te pakken (Kingston,2006; Pennebaker & Sexton, 2009, 

Geres, 2016). De studie van Rousseau en anderen (2005) onderstreept eveneens de potentieel 

heilzame rol van programma's voor creatieve expressie binnen de school om het 

aanpassingsproces van kinderen van buitenlandse herkomst te verbeteren en hen te helpen hun 

vroegere ervaringen te verwerken. Daarbij aansluitend ziet Geres (2016) storytelling als een 

cultuur sensitieve strategie om de veerkracht van kinderen met een migratieachtergrond te 

verhogen. Het geeft de kinderen een stem en een gevoel van hoop voor de toekomst (Geres, 

2016). Ook Vitalaki en anderen (2018) beargumenteren dat creatief schrijven de veerkracht van 

de studenten in hun studies verhoogde. Als laatste zou creatief schrijven de studenten stimuleren 

om de kritische vaardigheden van modern burgerschap te ontwikkelen (Nussbaum, 2010). 

Creatief schrijven helpt studenten zich dus te ontpoppen tot kritische denkers (McWilliams, 2017). 
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3 Sociale cohesie 

 

Geres (2016) ziet storytelling als een cultuur sensitieve methode om jongeren met een 

migratieachtergrond te helpen bij het bepalen van de eigen culturele identiteit. Creatief 

schrijven helpt volgens hem om de culturele identiteit te versterken. Daarnaast resulteert creatief 

schrijven in een vermindering van depressie en een verbetering van het zelfbeeld (Pennebaker & 

Sexton, 2009). Op vlak van solidariteit kunnen vertelde verhalen volgens Geres (2016) 

maatschappelijke steun bewerkstellen door de lezer een ander perspectief bij te brengen. In de 

studie van Vitalaki, Kourkoutas en Hart (2018) leerden studenten van twee primaire scholen 

respect opbrengen voor diversiteit door de geschreven constructie van hun verhaal. Volgens 

McWilliams (2017) stimuleert creatief schrijven de ontwikkeling van empathie voor verschillende 

standpunten. Tijdens het schrijfproces moet de schrijver immers verschillende opties overwegen, 

woorden vinden en het onderwerp vanuit verschillende perspectieven bekijken (Runco, 2009). 

Ook Vitalaki en anderen (2018) vermelden in hun studie dat de studenten gedurende de 

lessenreeksen van creatief schrijven, rollenspelen en storytelling hun sociaal-emotionele 

vaardigheden zoals empathie, zelfbewustzijn en zelfregulering verder ontwikkelden. 

 

Door de gevonden effecten van creatief schrijven te linken aan het model van integratie van 

Vancluysen en Van Craen lijkt het theoretisch mogelijk dat creatief schrijven inderdaad bijdraagt aan 

het soepeler verlopen van het integratieproces van personen met een cultureel diverse achtergrond. 

De gevonden effecten zouden bijdragen aan zowel de sociale cohesie, de structurele integratie en de 

sociaal culturele integratie.   
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3 Onderzoeksvragen  

Volgens McWilliams (2017) stimuleert creatief schrijven de ontwikkeling van empathie voor 

verschillende standpunten. Daarbij kunnen studenten met behulp van creatieve schrijfprogramma’s 

leren respect op te brengen voor diversiteit (Vitalaki, e.a., 2018). In het licht van Berry’s overtuiging 

(2011) dat ook de visie van de ontvangende maatschappij op nieuwkomers het inburgeringsproces 

beïnvloedt, zijn dit zeker noemenswaardige bevindingen. Bovendien kan creatief schrijven gebruikt 

worden bij jongeren met een migratieachtergrond om emotioneel welzijn op drie gebieden te 

verbeteren (Geres, 2016): het bepalen van de eigen identiteit na migratie, het ontwikkelen van een 

gevoel van hoop voor de toekomst en het helen van trauma (Geres, 2016; Kingston, 2006; 

Pennebaker en Sexton, 2009). Creatief schrijven zou eveneens de veerkracht van kinderen met een 

andere culturele achtergrond verhogen (Geres, 2016; Vitalaki e.a., 2018). Toch is er in de literatuur 

weinig te vinden over de ervaringen van personen met een cultureel diverse achtergrond omtrent 

creatieve schrijfprojecten en omtrent de effecten van creatief schrijven op het integratieproces van 

personen met een cultureel diverse achtergrond. Dit onderzoek wil daarom de volgende 

onderzoeksvragen beantwoorden:  

 

1 Wat zijn de drijfveren om creatief te schrijven bij personen met een cultureel 

diverse achtergrond?  

 

2 Wat zijn de drempels die personen met een cultureel diverse achtergrond ervaren 

wanneer zij willen deelnemen aan een cultureel schrijfproject?  

 

3 Hoe ervaren personen met een cultureel diverse achtergrond een creatief 

schrijfproject? 

 

4 Wat zijn de effecten van een creatief schrijfproject op het integratieproces van 

personen met een cultureel diverse achtergrond? 
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DEEL 2: Data en methoden  

 

1 Dataverzamelingsmethode 

 

Dit was een exploratief onderzoek aangezien het onderzoeksonderwerp relatief nieuw was in 

Vlaanderen en er weinig literatuur over te vinden was (Baarda, de Goede & van der Meer-Middelburg, 

1996). Het doel van dit onderzoek was het verkrijgen van nieuwe inzichten en niet het verkrijgen 

van getalsmatige feiten. Het uitgangspunt van de analyse waren geen numerieke tabellen of 

grafieken, maar uitgeschreven interviews. Het onderzoek was daarom kwalitatief (Baarda, 2014). In 

dit kwalitatief onderzoek waren de respondenten personen met een cultureel diverse achtergrond die 

ervaring hadden met een of meerdere creatieve schrijfprojecten. De respondenten beantwoordden 

de vragen van een semigestructureerd interview. De semigestructureerde interviews droegen bij tot 

de grondige exploratie van de vooropgestelde onderzoeksvragen. Door middel van een 

semigestructureerd interview was het mogelijk een gedetailleerd beeld te schetsen van de ervaringen 

van de respondenten omtrent creatief schrijven. De interviewtechniek liet flexibiliteit toe aan zowel 

interviewer als respondent. Zo kon tijdens het interview doorgevraagd worden indien bijkomende 

informatie nodig was (Baarda e.a., 1996). De respondenten beantwoordden de semigestructureerde 

interviews individueel op één uitzondering na. De respondenten R4, R5 en R6 werden gezamenlijk 

geïnterviewd. Zij waren deelnemers van hetzelfde creatieve schrijfproject. 

Voorafgaand aan het interview ondertekenden alle respondenten een informed consent (zie bijlage 

3) waarin ze bevestigden vrijwillig deel te nemen aan het onderzoek. De respondenten gaven hun 

toestemming om het interview op een bandrecorder vast te leggen en de opnames verder te 

gebruiken in functie van het onderzoek. De respondenten kregen informatie over hun recht om op 

elk moment van het onderzoek hun deelname stop te zetten. Tenslotte werd de anonimiteit van de 

respondenten verzekerd en werd benadrukt dat alle gegevens anoniem verwerkt werden. De 

respondenten kregen elk een kopie van het informed consent mee. Op dit document stond het 

telefoonnummer en het e-mailadres van de interviewer, op die manier kon de respondent contact 

met de interviewer opnemen mocht hij achteraf nog vragen of bedenkingen hebben in verband met 

het interview. Na deze toelichting beantwoordde elke respondent de vragen van het 

semigestructureerd interview. 
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2 Respondenten 

 

Dertien respondenten met een cultureel diverse achtergrond die deelnamen aan een of meerdere 

creatieve schrijfprojecten beantwoordden de interviewvragen. In tegenstelling tot kwantitatief 

onderzoek ging het bij  dit kwalitatief onderzoek niet om grote aantallen respondenten (Baarda, 

Bakker, Boullart, Fischer, Julsing, Peters & van der Velden, 2018).  De diversiteit van de gevonden 

resultaten was van belang, niet de generaliseerbaarheid hiervan. De planning van de interviews ging 

door tot er sprake was van inhoudelijke verzadiging oftewel saturatie (Baarda e.a., 2018). Creatief 

Schrijven vzw bracht zeven respondenten aan. Daarnaast werd gebruik gemaakt van de 

sneeuwbalmethode: de respondenten kregen de vraag of zij andere personen kenden die eveneens 

de voor het onderzoek vereiste criteria bezaten (Baarda, de Goede & Van der Meer-Middelburg, 

2007). Het eerste inclusiecriterium voor de respondenten in dit onderzoek was de vereiste van een 

cultureel diverse achtergrond. Deze term diende in dit onderzoek aan te geven dat een van beide 

ouders van de respondent, of de respondent zelf, niet in België geboren was (zie tabel 1). De landen 

van herkomst waren respectievelijk Indonesië (1), Marokko (6), Guinee (1), Egypte (1), Bulgarije 

(1), Zambia (1), Mauritius (2). Acht van de dertien respondenten waren zelf in België geboren. 

Slechts één van de respondenten beschikte tijdens het interview niet over de Belgische nationaliteit. 

Omwille van de anonimiteit van de respondenten kregen de respondenten een codenaam Rx ter 

vervanging van hun werkelijke naam.  

 

Tabel 1. Overzicht respondenten 

 

 

 

 

 

 

 

Respondent Geslacht Leeftijdsklasse Geboorteland Geboorteland moeder Geboorteland vader

R1 vrouw 35-39 jaar België Indonesië Indonesië

R2 vrouw n.b. België Marokko Marokko

R3 vrouw 20-24 jaar Nederland Marokko Marokko

R4 vrouw 15-19 jaar België België Marokko

R5 vrouw 15-19 jaar Marokko Marokko Marokko

R6 man 15-19 jaar België Marokko Marokko

R7 man 20-24 jaar Guinee Guinee Guinee

R8 man 45-49 jaar Egypte Egypte Egypte

R9 vrouw 15-19 jaar België Bulgarije Bulgarije

R10 vrouw 30-34 jaar Zambia Zambia Zambia

R11 man 30-34 jaar België België Mauritius 

R12 man n.b. België Mauritius België

R13 vrouw 25-29 jaar België Marokko Marokko

RESPONDENTEN 
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Het tweede criterium voor de respondenten was dat de respondent had deelgenomen aan een creatief 

schrijfproject. De respondenten volgden diverse schrijfprojecten van verschillende organisaties. De 

duur en intensiteit van de creatieve schrijfprojecten varieerde per project. R1 en R2 namen deel aan 

het project SESAM dat personen met een cultureel diverse achtergrond begeleidt bij het maken van 

een kinderboek. R3 volgde een cursus literaire creatie aan de academie. R4, R5 en R6 waren drie 

studenten die onder begeleiding van hun leerkracht Nederlands een verhalenbundel schreven. R7 

schreef gedichten voor een project van 11.11.11 dat werkte rond culturele diversiteit. R8 schreef 

een boek over zijn land van herkomst. R9 nam sinds jongs af aan deel aan de Wondere Pluim en 

schreef haar eigen filmscripts. R10 was onder andere dichter bij de Poëziebus. R11 had geresideerd 

bij het Mestizo Arts Festival en in de Vooruit voor verschillende schrijfprojecten. R12 was een coach 

voor het project Capital Slam en nam deel aan Lezart Urban, Les Paroles Urbaines. R13 schreef onder 

meer gedichten voor het project Spoorzoekers van het MAS naar aanleiding van vijftig jaar migratie.   
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3 Interviewschema 

 

Zoals hierboven reeds vermeld, diende een semigestructureerd interview als meetinstrument (zie 

bijlage 2). Aan de hand van elf semigestructureerde interviews werd een gedetailleerd beeld 

verkregen van de ervaringen van de respondent rond het onderwerp. Semigestructureerde 

interviews geven de interviewer meer flexibiliteit en vrijheid dan gestructureerde interviews, waarbij 

de interviewer zich strikt moet houden aan de vooropgestelde vragenlijst (Baarda e.a. 2007). De 

thema’s van de interviews en de interviewvragen zijn enerzijds gebaseerd op de literatuur uit 

voorgaande literatuurstudie. De studies van Pennebaker en Sexton (2009), Rousseau en andere 

(2005), Vancluysen en Van Craen (2010) en Vitalaki, Kourkoutas en Hart (2018) vormden de basis 

voor de interviewvragen. Anderzijds hielp een focusgroep met vijf docenten creatief schrijven bij het 

aanvullen van de interviewvragen (zie bijlage 1).  

 

Het interview bestond uit vijf delen: de introductie, de openingsvragen, de inleidende vragen, de 

kernvragen en de slotvragen. In de introductie stelde de interviewer zich nog eens voor en lichtte 

het doel van het onderzoek toe.  Verder werd uitgelegd waarom het belangrijk is het interview op 

een bandrecorder op te nemen. De audio-opnames verhoogden de betrouwbaarheid van het 

onderzoek (Baarda e.a., 2007). Het interview begon met enkele openingsvragen naar persoonlijke 

gegevens zoals leeftijd, geboorteland en het geboorteland van de ouders (Baarda e.a., 2007). De 

inleidende vragen wonnen meer informatie over het creatieve schrijfproject waaraan de respondent 

had deelgenomen en wanneer de respondent kennis maakte met creatief schrijven. De inleidende 

vragen hadden tot doel dat zowel de interviewer als de respondent zich op hun gemak voelde bij de 

interviewcontext (Baarda e.a., 2007). Daarna kon worden overgegaan op de kernvragen. Hieronder 

staat een tabel weergegeven van het interviewschema (zie tabel 2). Deze bevat de kernvragen en 

de centrale onderwerpen van de interviews.   

Tabel 2. Interviewschema 

 

Wat vond u van het schrijfproject? 

fijnste en minst fijnste herinnering

positieve en negatieve ervaringen

onzichtbare drempels en onbewuste vooroordelen

Op welke manier had het schrijfproject een invloed op u? 

belangerijkste voor- en nadelen van het project

invloed op dagelijkse leven

invloed op persoonlijke ontwikkeling

invloed op zelfbeeld

invloed op netwerk

verwerken van gevoelens

invloed schoolleven

invloed professionele leven

Wat betekent creatief schrijven voor u in uw toekomstige leven? 

blijvende effecten

toekomstplannen ivm creatief schrijven

INTERVIEWSCHEMA
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Het einde van het interview werd ingeleid met twee slotvragen: “Wat vind u het belangrijkste dat 

naar boven is gekomen uit het schrijfproject?” en “Is er iets dat uzelf nog wilt aanvullen?”. Na het 

beantwoorden van die slotvragen werd de respondent bedankt voor zijn deelname en werd de 

opnameapparatuur uitgezet. De duur van het semigestructureerd interview werd geschat op 60 

minuten. De reële duur van de semigestructureerde interviews lag tussen de 38 en de 92 minuten, 

met een gemiddelde van 58 minuten. De interviews vonden plaats  tussen april en december 2018.  
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4 Analyseprocedure  

 

De data uit de interviews werden geanalyseerd door middel van thematische analyses. Thematische 

analyse is een methode in kwalitatief onderzoek waarbij het mogelijk is om thema’s binnen de data 

te identificeren, te analyseren en te rapporteren. Bij de analyse van de interviews stond de betekenis 

centraal, met als doel de inhoud en complexiteit van de betekenissen te begrijpen (Braun & Clarke, 

2006). Bij de thematische analyse konden zes fasen onderscheiden worden, elk gekenmerkt door 

een toenemende reductie en abstractie waarbij de onderzoeksvraag voortdurend het uitgangspunt 

vormde voor de analyse (Braun & Clarke, 2006). De eerste fase van het analyseproces bestond uit 

het letterlijk uitschrijven van de verbale data. Het transcriberen van de interviews was een 

tijdrovende taak, toch was dit geen tijdsverlies omdat het uitschrijven een goede manier is om 

vertrouwd te geraken met de data. De tweede fase was het genereren van codes. De relevante 

tekstfragmenten kregen systematisch een code toegekend. De volgende drie fasen waren 

opeenvolgend: het zoeken van overkoepelende thema’s, het herzien van de thema’s en het 

benoemen en definiëren van de thema’s (Braun & Clarke, 2006). Dit onderzoek bevatte de volgende 

vier thema’s (zie tabel 3):  

• Drijfveren om creatief te schrijven 

• Drempels die de respondent ondervond wanneer die wou deelnemen aan een creatief 

schrijfproject 

• Ervaringen met betrekking tot creatieve schrijfprojecten  

• Effecten van creatieve schrijfprojecten op de drie dimensies van het integratieproces 

(sociale cohesie, sociaal culturele integratie en structurele integratie)  

 

De laatste fase was het produceren van het rapport (Braun & Clarke, 2006). De thematische analyse 

was geen lineair proces waarbij een fase afgerond was als er naar de volgende fase werd overgegaan. 

De thematische analyse was een recursief proces, waarbij de verschillende fasen vroegen om 

herhaling (Baarda e.a., 2007). Het analyseproces stopte wanneer de gegevens niet langer nieuwe 

inzichten genereerden (Moore, 2006). De verwerking van de thema’s en codes in de uitgeschreven 

interviews gebeurden in het statistisch programma MAXQDA. Dit onderzoek was een exploratief, 

kwalitatief onderzoek op basis van een beperkt aantal interviews, daarom waren de bekomen 

resultaten niet generaliseerbaar naar grotere bevolkingsgroepen (Williams & Morrow, 2009).  
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Tabel 3. Overzicht thema’s en subthema’s 

 

*De subthema’s vanuit de literatuur waarvoor geen bruikbare data werden gegenereerd in de 

interviews, werden hier met een sterretje weergegeven. 

 

  

DRIJFVEREN

therapeutisch schrijven

stem laten klinken 

meer begrip creëren

DREMPELS

tijd 

financieel

geldig paspoort

witte projecten

racistische ervaringen

oordeel anderen

ERVARINGEN

micro niveau

macro niveau

EFFECTEN

Sociale cohesie

identiteit

vertrouwen*

veiligheid*

solidariteit en empathie

discriminatie*

wederzijdse perceptie

verbondenheid

Sociaal cultureel

waarden, normen, opinies en overtuigingen 

sociale contacten

kunstgebruik*

taal

mediagebruik*

Structureel

politiek: burgerschap*

arbeidsmarkt

educatie*

huisvesting*

sociale veiligheid*

LABELLIJST
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DEEL 3: Resultaten 

In dit hoofdstuk komen de resultaten van de interviews aan bod. De resultaten worden besproken 

per onderzoeksvraag. Verschillende citaten van de respondenten illustreren en onderbouwen de 

resultaten. De betekenis ervan volgt in deel 4: Discussie en Conclusie. 

 

1  Wat zijn de drijfveren om creatief te schrijven bij personen 

met een cultureel diverse achtergrond? 

 

Er waren drie grote drijfveren bij de respondenten om te schrijven. Ten eerste gaven enkele 

respondenten aan dat schrijven voor hen een noodzaak is, zelfs een manier van overleven. Zij 

schreven voornamelijk uit een behoefte. Door te schrijven konden zij hun gevoelens uiten, een plaats 

geven en misschien zelfs verwerken. “Ik heb bepaalde dingen kunnen verwerken door mijn schrijven.” 

(R5). Dit leunt erg aan bij het therapeutische schrijven van Kingston (2006).  

 

R3: “Veel mensen denken dat het schrijven een doel is, maar het schrijven staat op zichzelf. Ik schrijf om het 

evenwicht in mezelf te herstellen. Of in de wereld. Ik zie dingen gebeuren of er gebeuren dingen met mij, 

waardoor ik uit dat evenwicht wordt gehaald en schrijven is een manier om dat evenwicht te herstellen, de wereld 

beter te begrijpen en troost te vinden voor mezelf. Iemand had ooit gezegd dat schrijven een overlevingsstrategie 

is en ik denk dat dat wel klopt. Dus het helpt bij het verwerken van mijn gevoelens en dat is eigenlijk ook het 

enige doel van het schrijven.” 

 

R13: “Het is ook door dat je het op papier zet, dat je leert er vanop een afstand naar te kijken. Dat is het 

therapeutische. Door dingen vanop een afstand te bekijken, geeft dat soms een heel andere dimensie. Eigenlijk 

geeft het gewoon nog meer mogelijkheid om iets te accepteren. Het proces van acceptatie gaat dan beter en 

vlotter. (…) Zo had ik eigenlijk heel vaak dingen waardoor dat ik de nood had -eigenlijk bijna een manier van 

overleven- van: ik moet dat hier op papier zetten of ik word gewoon gek.” 

 

Ten tweede verwerkten respondenten politieke boodschappen in hun scenario’s om hun stem te 

laten klinken. Dit gaat verder dan het therapeutische schrijven van Kingston. Zij schreven niet 

enkel voor henzelf. Zij wilden gelezen worden, zij wilden gehoord worden.  

R10: “Het meest waardevol? Ik denk dat het toch de bedoeling is dat er iemand dat leest. Dat vind ik belangrijk. 

Ja, dat het niet zo maar… Want ja we schrijven in het middelbaar, in het middelbaar schrijft iedereen voor zichzelf 

en in een dagboek en zo, maar dat is niet altijd de bedoeling dat iemand anders dat leest. Maar als je een tekst 

schrijft en je bent er tevreden over of er zit een bepaalde boodschap in die je wilt delen, dat is zonde dat die dan 

niet gelezen wordt natuurlijk.” 

 

Doel is bij hen om bewustwording te creëren bij anderen, een dialoog op te starten. “Mijn teksten zijn 

ook niet enkel provocerend. Er zit ook een verzoenende factor in en een uitgestoken hand om te praten.” (R10) 

en te streven naar veranderingen.  
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R9: “Dat is zeker een plek waar dat ik echt mijn frustraties en zo over dit systeem en de maatschappij en zo kan 

neerzetten. Omdat dat mij een stem geeft om zo iets te zeggen daarover (…) Ik ben graag bezig met politiek en 

de wereld van mijn standpunt te verbeteren zeg maar. Dus ik wil zo veel mogelijk een rol hebben hier en ik wil 

helpen. Dus ik probeer dan altijd een politieke boodschap te hebben in mijn werk, ook al is dat fictie. Zo dat 

mensen zich aangesproken voelen. En dat er verandering komt of zo.” 

 

Vaak was dat streven naar verandering een reactie op de politiek en de maatschappij. Zo 

triggerde de Egyptische revolutie van 2008 een respondent om te grijpen naar pen en papier.  

 

R8: “Ik heb alles gevolgd op tv hier in België. Dagelijks. Tot een bepaald beeld mij het idee gaf om te schrijven. 

Op een reportage op de televisie heb ik gezien dus, de presentator zat of stond tussen mensen op straat. Rond 

hem waren heel veel betogers. Het was chaotisch. In de verte achter hem zat een schoenenpoetser op de grond 

te kijken naar de mensen op straat. En de indruk op zijn gezicht zal ik nooit vergeten. Zo van: wat doen die 

eigenlijk? Met wat zijn die bezig? En toen kwam het idee in mijn hoofd: hoe zou zo iemand zich voelen? Een heel 

gewone Egyptenaar, iemand die nooit naar school is geweest. Misschien kan hij niet eens zijn naam opschrijven, 

maar hij is een burger, hij is een Egyptenaar. Hij heeft rechten zoals iedereen. Kan de revolutie voor zo iemand 

iets betekenen? Voor de gewone simpele Egyptenaar?”  

 

Als laatste haalden twee van de jongste respondenten aan dat zij het erg belangrijk vonden dat zij 

met hun schrijven andere mensen een inkijk gaven in hun cultuur. Hun beiden wortels lagen in de 

Marokkaanse cultuur en beiden waren ze zeer gelovig. Met hun schrijven wouden zij meer begrip 

creëren voor de Marokkaanse cultuur en hun religie. 

 

R5: “Ik wou eigenlijk ook een inzicht geven aan mensen die ons cultuur of geloof niet goed kennen. Dus dan wou 

ik ook een ander inzicht geven en aan de hand van wat ik als reactie heb gekregen, is me dat wel gelukt eigenlijk. 

En dat is voor mij al een heel groot doel dat ik heb bereikt.”  
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2 Welke drempels ervaren personen met een cultureel 

diverse achtergrond wanneer zij willen deelnemen aan een 

creatief schrijfproject?  

 

In onderstaand citaat haalde een van de respondenten onmiddellijk de eerste drie drempels aan, 

namelijk de drempel van tijd, de financiële drempel en de drempel van een geldig paspoort. 

Ten eerste gaf hij aan dat je over voldoende vrije tijd moet beschikken om te kunnen schrijven. 

Schrijven is een luxe als je moet zorgen dat je eten vindt. Daarnaast gaf hij de financiële drempel 

aan: bijna elke organisatie vraagt toch een bepaald inschrijvingsbedrag om deel te kunnen nemen 

aan een project. Daarnaast kon R7 niet overal aan deelnemen omdat hij niet beschikte over de 

Belgische nationaliteit.  

 

R7: “Maar ik heb minder tijd voor te schrijven nu. Ik heb veel zorgen. De situatie is niet zo goed. Ik moet voor 

eten zoeken, ik moet naar vrienden gaan. Ja, veel dingen. Ik schreef toen bij mijn vrije tijd, maar nu ben ik 

minder vrij. Ik ben druk.  

(…) 

Dat komt door mijn situatie dat ik dat niet zo maar kan uitgeven (over zijn boek).”  

I: “Heb je al eens gekeken naar bepaalde organisaties die kunnen helpen of zo?” 

R7: “Dat heb ik niet gekeken. Toch gaan die organisaties toch een beetje geld, of uw pas vragen. Het is een 

beetje ingewikkeld.” 

 

Daarnaast was er voor enkele respondenten een grote drempel om te participeren aan creatieve 

schrijfprojecten die voornamelijk een witte middenklasse aanspraken. Daar voelden enkelen zich een 

‘vreemde eend in de bijt’. Een van de respondenten haalde aan dat personen met een cultureel 

diverse achtergrond volgens haar niet vanzelf zullen deelnemen aan ‘witte projecten’. Ze stelde 

dat de bestaande projecten anders zouden moeten vorm worden gegeven als ze een meer divers 

publiek willen aanspreken.   

R1: “Ge voelt u ook wel een vreemde eend in de bijt. Wij hebben die vraag ook is gekregen van bibliotheken van: 

waarom komen ze niet? Hoe komt dat ze niet deelnemen aan de projecten? Maar ja, dat is ook niet gericht naar 

ons. Dat is naar een witte middenklasse en dan voelt ge u altijd zo wat, ook al is dat niet zo he, bekeken. Ge 

voelt u daar niet helemaal op uw plaats. Als dat wel gericht is gaan ze dat traject ook een heel andere vorm 

geven.” 

 

Omdat creatieve schrijfprojecten vaak een witte middenklasse aantrokken, zei een andere 

respondent dat ze bang was afgewezen te worden door haar hoofddoek. Omdat zij niet zeker 

wist of dat ze haar hoofddoek zou mogen aanhouden tijdens de lessen creatief schrijven, schreef ze 

zich dat jaar niet in voor een creatieve schrijfcursus op de academie.    

 

R3: “Eigenlijk had ik het jaar daarvoor me ook al aangemeld, een mailtje gestuurd, maar ik heb nooit echt reactie 

gehad op dat mailtje dus heb ik het een beetje aan de kant geschoven. Het was vooral de vraag – dat was 

natuurlijk heel dom van me, maar ik was bang om afgewezen te worden van zodra ik me ging inschrijven. Dus 

ik heb een mailtje gestuurd vooraf van: ben ik welkom? Dat ging vooral over mijn hoofddoek, ik had geen zin om 
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die voor drie uur in de week af te doen. En ik heb nooit reactie gehad op dat mailtje en blijkbaar heeft de directeur 

dat wel aan die leerkracht gevraagd van: vindt ge dat oké? En zij zei natuurlijk van: ja, tuurlijk, dat is geen 

probleem. En hij was dan vergeten om een mailtje terug te sturen, zei hij achteraf. Dan had ik het een beetje zo 

laten zitten.” 

 

Racistische ervaringen konden eveneens een drempel zijn om te participeren aan creatieve 

schrijfprojecten. In onderstaand citaat geeft een van de respondenten aan dat de racistische 

commentaren die zij naar haar hoofd geslingerd kreeg, een negatieve invloed hadden op haar 

zelfbeeld en haar zelfvertrouwen.  

 

R10: “Ik heb dit jaar nog getwijfeld om mee te werken en mee te gaan met de Poëziebus. Terwijl dat dat eigenlijk 

al vast lag van vorig jaar. En dat heeft te maken met zelfbeeld. Zelfvertrouwen. Dat dat soms een drempel is.”  

I: “Hoe komt dat?” 

R10: “Dat is door mijn jeugd en mijn kindertijd. Vaak heel veel gewoon op straat, zelfs nu nog, racistische 

commentaren en zo en dat je denkt van: oké ja: ik stel mij dan kwetsbaar op en ben je eigenlijk een open doel.” 

 

Als laatste drempel was er de angst voor de reactie en het oordeel van de lezer of luisteraar. De 

drie jongere respondenten vertelden tijdens hun gezamenlijk interview dat ze bang waren voor het 

oordeel van anderen. Ze waren bij aanvang van het schrijfproject vooral bang voor de reacties die 

op hun teksten zouden komen. Een andere respondent wou om die reden liever niet deelnemen aan 

poëzieavonden waar deelnemers een duidelijke andere politieke overtuiging hadden.  

R5: “Maar het is moeilijk ze, het is moeilijk. Ze hebben heel snel een oordeel over jou. Dat is moeilijk om dan 

een juist beeld naar buiten te brengen.”  

R4: “Ja, want zoals ge zei, ge moet heel sterk in uw schoenen staan om alsof te doen dat ge het niet hoort of 

ziet.”  

 

R13: “Er is iemand die maandelijks in Antwerpen een poëzieavond organiseert en op die avond komen er ook, 

ja… Op zich is dat niet zo een probleem, maar ik voel dat niet rijmen. Er is zo iemand met een felle N-VA 

overtuiging die daar ook teksten komt brengen soms. Ik hou me daar… Ik voel gewoon… Ik heb daar een keer 

mee gedaan en toen heb ik daar wat mensen leren kennen, en ik voelde mij zo niet helemaal op mijn gemak. 

(…) 

Maar ik weet wel van als ik die tekst zou brengen, die mega linkse tekst als ik die zou brengen, dat er misschien 

wat hoongelach zou zijn of zo. En ge wilt u helemaal op uw gemak voelen want dat is iets heel kwetsbaar dat ge 

toont.”  
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3 Hoe ervaren personen met een cultureel diverse     

achtergrond een creatief schrijfproject? 

 

3.1 Hoe ervaren personen met een cultureel diverse achtergrond een 

creatief schrijfproject op microniveau? 

In het hoofdstuk over drijfveren kwam al aan bod dat voor enkele respondenten in dit onderzoek 

schrijven voortkwam uit een nood om hun gevoelens te uiten en een plaats te geven. Dit is wat 

Kingston (2006) het therapeutische schrijven noemde. Enkelen van de andere respondenten bij 

wie het uiten van hun gevoelens niet per se het doel van hun schrijven was, beaamden dat zij door 

de creatieve schrijfprojecten een uitlaatklep hadden gevonden voor hun gedachten en gevoelens. 

Een van de respondenten gaf in onderstaand citaat aan dat de verschillende schrijfprojecten waaraan 

hij deelnam, hielpen bij het verwerken van het racisme uit zijn jeugd.   

 

R11: “Dat gaat ook om dingen een plaats te geven. Als ik dan specifiek kijk naar het racisme uit mijn jeugd (…) 

Doorheen het schrijven, is dat heel hard aanwezig geweest als verwerkingsproces of … (…) ik merk wel dat er 

dingen uit mijn jeugd dan terugkomen in mijn teksten. Dat ik zeg van: oké dat is iets dat ik meegemaakt heb en 

ik geef dat nu een plaats binnen die context en ik plak dat op een personage of zo en dan verwerkt ge dat of leert 

ge daar mee omgaan.” 

 

Pennebaker en Sexton (2009) ondervonden dat creatief schrijven een positief effect kan hebben op 

het zelfbeeld. Enkele respondenten gaven inderdaad aan dat ze door deel te nemen aan een creatief 

schrijfproject, een realistischer of positiever zelfbeeld konden vormen.   

R3: “Ja, uhm, vooral, dat klinkt nu misschien ene beetje raar om te zeggen, maar bij Kaat (leerkracht) had ik 

echt het gevoel dat ik speciaal was. Dat ik kon schrijven eerst en vooral, maar dat ik ook iets te zeggen had en 

dat dat gehoord mocht worden.” 

 

R13: “Hm, ook een laag zelfbeeld. Ik denk dat schrijven heel hard heeft geholpen om een realistisch zelfbeeld 

over mezelf te ontwikkelen. Om te kunnen zien want dat ik kon en wat dat mijn capaciteiten zijn. En ik had 

misschien wat meer bevestiging nodig en daarin hielp het mij.” 

 

Het positief effect op het zelfbeeld zou misschien iets te maken kunnen hebben met het feit dat de 

respondenten zo goed als allemaal erg trots waren op het schrijfproject dat ze gerealiseerd hadden. 

Hoewel dit geen vraag was in de interviews, viel het op hoe veel respondenten spontaan het woord 

‘trots’ in hun mond namen. Tabel 4 toont de zinnen die het woord ‘trots’ bevatten.   
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Tabel 4. Zoekresultaten voor het woord ‘trots’ 

 

Ook bij andere fragmenten van de interviews kwam, hoewel het woord ‘trots’ niet altijd letterlijk 

gebruikt werd, duidelijk naar voren hoe fier de meeste respondenten waren op hun gerealiseerd 

schrijfproject.  

 

R5: “Ge hebt één op de zoveel Marokkaanse of een Marokkaan die een boekje heeft geschreven en dan vind ik 

dat wel chapeau dat wij dat als jongeren - want hoe oud zijn wij? Negentien, twintig jaar – dat we dat toch al 

bereikt hebben.” 

 

 

3.2 Hoe ervaren personen met een cultureel diverse achtergrond een 

creatief schrijfproject op macroniveau? 

De respondenten uit dit onderzoek waren in het algemeen erg bezig met de culturele diversiteit van 

literatuur en de culturele diversiteit binnen creatieve schrijfprojecten. Veel van hen vonden de 

literaire wereld nog te veel een witte, mannelijke wereld. De participatiegraad in de literaire 

wereld van personen met een cultureel diverse achtergrond lag volgens de respondenten nog te laag.  

 

I: “Denk je dat zo een schrijfproject als SESAM noodzakelijk is?”   

R2: “Absoluut, omdat het uitgangspunt was dat de literatuur te wit is. Zowel in illustratie, als in inhoud, als in 

thema’s, maar ook illustratoren of auteurs, dat er te weinig schrijvers zijn met een andere achtergrond.” 

 

Enerzijds was het tekort aan personen met een cultureel diverse achtergrond binnen creatieve 

schrijfprojecten volgens de respondenten problematisch omdat literatuur deel uit maakt van het 

cultureel archief van de samenleving. “Omdat boeken zeggen ook gewoon iets over onze samenleving, 

zeggen eigenlijk heel veel over een samenleving. (…) Dat is ook wel denk ik een weerspiegeling van de 

maatschappij. Ik heb het gevoel je in die boeken ook wel andere verhalen aan bod laat en andere stemmen. Dus 

absoluut is dat iets waardoor dat ik zeg van: op die manier kan je andere verhalen laten gelden.”(R2). Anderzijds 

brengt de beperkte participatie van personen met een cultureel diverse achtergrond in creatieve 

schrijfprojecten volgens de respondenten een tekort van cultureel diverse rolmodellen in de 

literaire wereld met zich mee. “De rolmodellen bevinden zich dan vooral in sport, met de Rode Duivels en dat 

zijn ook allemaal mannen, dus dat ik ook weer niet echt representatief. Maar het korte antwoord is sowieso nee. 

Er is absoluut geen representativiteit van positieve rolmodellen met een migratieachtergrond. En dat mag zeker 

Document Preview Page Paragraph

INTERVIEW 13 Ik ben er trots op, maar ge wilt niet dat sommige dingen meteen, van dag één geweten zijn. 1 55

INTERVIEW 11 R: Ja, positieve zin, ja, ja dat ik geschrokken ben van mezelf dat ik dingen op papier zet dat ik 

denk… dat ik toch wel ook trots ben of zo.

1 99

INTERVIEW 10 Ja, en vijf jaar geleden had ik beslist van: kijk nu heb ik mijn stijl gevonden en nu ben ik trots 

op wat ik schrijf en mag iedereen het lezen en horen en zo is het eigenlijk begonnen.

1 53

INTERVIEW 8 R: Ja en trots zijn om dat boek aan de mensen te laten zien. 1 115

INTERVIEW 4, 5, 6 

Borgerhout

Toen ik dat echt had en ik liet dat lezen door mensen en ik kreeg de feedback, toen had ik wel 

zo iets van: oké, ja, daar moogt ge wel trots op zijn.

1 111

INTERVIEW 4, 5, 6 

Borgerhout

Maar uiteindelijk, ja, zijt ge toch wel trots als dat boekje uitkomt en dat dat daar op tafel ligt 

en de mensen komen eens zien en…

1 131

INTERVIEW 3 Dat maakt dat je nog meer uit jezelf wil halen en elkaar trots maakt. 1 135

INTERVIEW 1 Waar dat ik mee bezig ben en waar dat ik trots op kan zijn. 1 83

Search results
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veel meer.”(R11). Twee respondenten die deelnamen aan een schrijfproject dat werkte rond de 

diversiteit van kinderliteratuur, waren ervan overtuigd dat eveneens kinderen nood hebben aan 

culturele rolmodellen in verhalen en de erkenning van hun cultuur in de literatuur.   

R1: “ En heel belangrijk naar kinderen in het algemeen om zichzelf in de literatuur te herkennen. Ik zie nog steeds 

mijn andere nichtjes, hun rolmodel is nog steeds het blonde prinsesje. (…) Mylo Freeman, een Nederlandse 

schrijfster, die heeft ons als coach wat geholpen. En zij vond het zo choquerend dat een meisje met een Afrikaanse 

origine die deelnam aan een theaterstuk de prinses niet wou spelen. Ze zeiden van: jij mag de prinses zijn. En 

zij zei: nee ik kan de prinses niet zijn, dat kan niet, dat mag niet. En dan vroegen ze aan haar: waarom niet? Zij 

zei: ik ben zwart, ik kan toch geen prinses zijn? En toen is er bij de schrijfster ook iets gaan ontstaan van: oké 

dan moeten we ervoor zorgen dat dat wel kan.”  

R2: “Ik weet nog dat mijn neefje mijn boekje aan het lezen was en dat hij zei: hé daar staat in uw boek moskee. 

(…) Dat was precies erkenning omdat dat echt gedrukt stond. Ja wat dat dat doet met het zelfvertrouwen van 

kinderen. Het maakt wel iets los hoor.” 

Twee van de vrouwelijke respondenten in dit onderzoek trokken de lijn door naar de 

vrouwenbeweging.  

R1: “Ik weet wel nu, stel dat ik het opnieuw mocht doen. Voor mij speelt dat wel wat mee, ik zou opnieuw nu 

voor een meisje kiezen, geen jongen. Omdat ik ook de parallellen zie met de vrouwenbeweging. En dat je daar 

zo een kruising van kunt maken, dat je daar een kruisbestuiving van kunt maken tussen mensen met een 

migratieachtergrond en meisjes.”  

R10: “Want wij lezen ook al eeuwen poëzie van witte mannen. Het is niet noodzakelijk dat wij ons kunnen vinden 

in hun leefwereld of in hun emoties of in hun seksuele verlangens, dat je daardoor niet -objectief gezien- een 

tekst mooi kan vinden. Ik ben heel erg fan van Charles Baudelaire en van Shakespeare, maar ik heb helemaal 

niets gemeen met die mensen. Niet op fysiek vlak, niet op cultureel vlak, zelfs niet op historisch vlak. Dus als je 

je kan identificeren met mensen die in een volledig ander tijdperk leefden, kan je je toch identificeren met mensen 

die vandaag leven, maar in een ander lichaam?” 

 

Over of een schrijfproject waar ze aan zouden deelnemen al dan niet de nadruk moet leggen op 

diversiteit, waren de meningen van deze groep respondenten verdeeld. Voor de ene was het 

noodzakelijk dat het schrijfproject waar zij zich voor engageert een link heeft met diversiteit en 

herkomst, voor de ander hoefde dit dan weer helemaal niet. 

R1: “Het moet altijd wel de link hebben met diversiteit en herkomst. Dat is wel een voorwaarde bij mij.” 

R2: “Ik zou het misschien onnatuurlijk vinden moest er in mijn boek geen enkel verhaal over diversiteit in voor 

komen. Ik weet het niet goed. Of dat voor mij dan zou zijn alsof ik het zou weggommen of zo. Maar aan de 

andere kant, als ik ’s morgens op sta, dan denk ik ook niet: ah ja ik ben een persoon met een cultureel diverse 

achtergrond.”  

 

R11: “Uhm en ik wil me ook bezighouden die niet behoren tot die dingen waar ik voor moet strijden en dat is 

participatie en zichtbaarheid en erkenning en dingen zo dat je gewoon uhm, ja au sérieux genomen wordt als 

persoon met een migratieachtergrond. Dat zijn de dingen die op zich… Dat is geen keuze. (…) Het is geen keuze 

te moeten vechten voor mijn rechten. Maar op een bepaald punt zou ik ook wel graag die rechten hebben, zo dat 

ik er niet meer voor moet vechten en dan kan ik me bezig houden met dingen die me interesseren ook. Los van 

die dingen waar ik verplicht voor moet voor gaan. (…) Maar zolang dat ik moet bezig zijn met het vergaren van 
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rechten -niet alleen voor mij, maar ook voor mijn gezin, voor mijn familie, voor mijn vriendenkring-, zolang dat 

die er niet zijn, heb ik geen keuze om met veel andere dingen bezig te zijn. Dat zijn wel dingen die ik zeg omdat 

ze gezegd moeten worden. Uhm en als ik ze niet zeg dan is dat ook nadelig voor mij bij wijze van spreken. Niet 

om het egoïstisch te benoemen, maar het is wel zo van: ja activisme is heel vaak een keuze voor sommige 

mensen, maar het is geen keuze om voor jezelf op te komen.”  

I: “Zou je jezelf dan als een activist omschrijven?” 

R11: “Nee, nee. ik ben een gedwongen activist. Er is geen andere… Er is geen keuzemogelijkheid.” 

 

In bovenstaand citaat haalde een van de respondenten duidelijk aan dat hij zich niet alleen wou 

engageren voor schrijfprojecten rond diversiteit. Hij had nog veel andere interesses. Maar hij voelde 

zich gedwongen om toch over thema’s als diversiteit en rechten te schrijven omdat hij moest 

opkomen voor zichzelf, zijn familie en andere personen met een cultureel diverse achtergrond.  
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4    Wat zijn de effecten van een creatief schrijfproject op het   

integratieproces van personen met een cultureel diverse 

achtergrond?  

 

4.1 Structurele integratie: de arbeidsmarkt 

 

De deelname aan een schrijfproject kon volgens enkele respondenten gezien worden als een opstap 

naar een professionele carrière in de literaire wereld.  

 

R2: “Dat dat eigenlijk de ideale springplank is om in contact te komen met die reguliere uitgeverij. Want ik wist 

ook niet hoe dat werkt met een uitgeverij, dus dat dat echt een opstap kan zijn. Een opstap naar meer 

professionaliteit.” 

 

Wanneer er gevraagd werd in het interview naar de blijvende effecten van het schrijfproject 

antwoorde een respondent het volgende: “Op professioneel niveau omdat je wordt uitgenodigd en omdat je 

nog altijd, ook al is dat boek drie jaar geleden gepubliceerd, dat je nog altijd de uitnodiging krijgt om eens te 

gaan voorlezen ergens of misschien te gaan modereren of een workshop te geven of zo.”(R2). De professionele 

effecten van een creatief schrijfeffect, zijn volgens de respondenten dus best langdurig. Naarmate 

de respondenten meer ervaring opdeden, kregen zij enerzijds op vlak van vergoeding steeds beter 

betaald, en anderzijds kregen zij steeds meer de kans om deel te nemen aan grotere culturele 

projecten.  

 

R10: “In het  begin deed ik heel veel vrij podia, maar nu doe ik enkel maar betaalde opdrachten, dus dan zie je 

dat je evolueert. En ook meer culturele projecten. Zo heb ik vorig jaar in oktober mee gedaan aan een productie 

van de KVS met de Brussels Jazz Orchestra.” 

 

. 

 

4.2 Sociaal culturele integratie 

 

4.2.1 Waarden, normen, opinies en overtuigingen 

 

Volgens een van de respondenten maakt kunst in het algemeen iemand weerbaarder omdat je leert 

om te gaan met drempels.  

 

R12: En ook omdat kunst eigenlijk iets is, kunst in het algemeen he… Als je iets moet maken of je moet iets 

schrijven of je moet iets in elkaar steken of je moet iets improviseren, dan kom je als persoon altijd drempels 

tegen. En daar moet je mee leren omgaan, je moet je leren aanpassen. En dat is eigenlijk bij veel dingen die met 

kunst te maken hebben, daar leer je eigenlijk van kleins af, hoe jonger dat je dat aanleert hoe meer weerbaar 

dat je bent voor problemen later omdat je inventiever bent in de oplossingen die je hebt tegenover problemen. 

Dus het zou een zeer belangrijk onderdeel kunnen zijn eigenlijk voor veel jongeren. 
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Enkele respondenten in dit onderzoek haalden spontaan aan dat zij kritischer zijn geworden door 

te schrijven.  

 

R1: “Ik heb enorm veel bijgeleerd door die cursussen enzovoort, ik ben daar ook kritischer geworden. Het is niet 

dat ik het allemaal, ik hebt het allemaal heel positief ervaren, maar ik denk dat ik daardoor ook wel wat kritischer 

sta tegenover bepaalde zaken en op die manier geëvolueerd ben.” 

 

R12: “Ik doe niets anders dan mezelf in vraag stellen en dan alles in vraag te stellen. (…) Ik zit op café, ik lees, 

ik zoek dingen op. Ik ben aan het nadenken van: waar gaat het naartoe? Ik ben kritischer gaan nadenken over 

bepaalde thema’s.” 

 

Wanneer de interviewer vroeg naar het belangrijkste persoonlijk voordeel van een schrijfproject, 

antwoordde een van de respondenten dat ze dankzij het researchwerk dat ze doet als ze een tekst 

schrijft dingen bijleert. Ook andere respondenten gaven aan dat de verschillende schrijfprojecten 

hun wijzer hebben gemaakt.  

 

R10: “Dat ik zelf ook dingen leer, bijleer. Ik probeer altijd nieuwe beelden en referenties te gebruiken, culturele 

referenties, historische referenties, mythologische referenties. (…) En om niet altijd te hervallen in dezelfde 

beelden, de zelfde referenties probeer ik altijd zo nieuwe elementen te introduceren en daarvoor moet ikzelf ook 

research doen. Omdat ikzelf ook wil dat het correct is. Dus dat vind ik ook heel belangrijk, dat ik door het schrijven 

ook zelf dingen bijleer.” 

 

De respondenten gaven verschillende redenen waarom creatief schrijven hun wijzer maakte. Ten 

eerste door research te voeren naar hun onderwerp. “Alleen al op Google heb ik heel veel gezocht naar 

dingen. Daardoor heb ik heel veel informatie verzameld, heel veel dingen te weten gekomen die ik niet wist” 

(R8). Ten tweede door te discussiëren met hun mededeelnemers van het schrijfproject.  “Ik heb heel 

veel geleerd van mijn collega deelnemers. (…) We hebben heel wat discussies gehad en ik heb heel veel van hen 

geleerd eigenlijk.”(R1). Als laatste gaven de respondenten aan wijzer te zijn geworden omdat zij door 

het schrijven hun gevoelens leerden beleven in plaats van weg te stoppen.  “Schrijven heeft mij ook, ik 

denk wat rijper gemaakt en een beetje wijzer dan dat ik zou zijn als ik niet zou schrijven. Door je eigen gevoelens 

op te schrijven en die ook echt te incasseren want ge kunt gevoelens heel makkelijk wegstoppen.”(R9).  

 

Enkele respondenten haalden aan dat hoe ze naar de wereld en zichzelf keken, veranderde 

gedurende het schrijfproject. Dit gaat dan specifiek over hun zelfbeeld en het beeld van de 

wereld dat zij hebben.  

 

R3: “Mijn hele leven is verandert. En vooral hoe ik naar dat leven keek is veranderd.” 

 

R9: “Het is allemaal begonnen bij het schrijven. Dat heeft super hard geholpen met mijn visie te verbreden. Om 

zo een nieuwe blik op de wereld te krijgen als het ware om het zo wat cheesy te zeggen.”  

 

R13: “Maar het is ook gewoon nodig om de wereld te begrijpen vind ik. En het heeft me heel rijk gemaakt. Het 

is een andere manier om naar de dingen te kijken.” 
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4.2.2 Sociaal netwerk 

 

Bijna alle respondenten in dit onderzoek gaven aan nieuwe sociale contacten te hebben verworven 

door deel te nemen aan een creatief schrijfproject. Ze leerden mensen kennen waarmee ze anders 

misschien nooit mee in contact zouden zijn gekomen.  

 

R3: “En ook het feit dat ik met mensen omging, ik was daar de jongste, dus dat waren allemaal mensen die echt 

al volwassen waren, dus dat maakte wel dat je in contact komt met mensen waar je nooit mee in contact was 

gekomen als je niet aan die schrijfcursus begonnen was. En die je ook op een bepaald leven begrijpen en je zien 

als gelijkwaardig of niet denken van: oh, dat naïeve kleine meisje. Dat vond ik wel fijn om in zo een omgeving te 

mogen schrijven.” 

 

Bij de schrijfprojecten in groep bouwden de respondenten vriendschappelijke banden op met de 

mededeelnemers. Hoe langer de duur van het project, hoe hechter die band kon worden.  

R12: “De uniciteit van die projecten is eigenlijk gewoon dat, het proces is in groep en mensen bouwen een band 

op. (…) Ze zijn een groep geworden en zijn bijna een familietje geworden. (…) Die ontwikkelen vriendschappen 

die heel lang duren of die zelfs levenslang zijn. Ik denk dat dat het unieke is van zo een project eigenlijk.”  

 

Deze sociale contacten en vriendschapsrelaties hielpen volgens de respondenten om bepaalde 

connecties te leggen en zich voort te bewegen in een netwerk waar ze zonder het schrijfproject 

geen toegang tot zouden hebben gevonden. “Ge komt in een netwerk waar dat je eigenlijk in eerste instantie 

geen toegang tot hebt.”(R2).  

 

 

4.2.3 Taal 

 

Enerzijds ging de taalkennis van de respondenten er dankzij de schrijfprojecten op vooruit in de zin 

dat de respondenten konden terugvallen op een bredere woordenschat. De respondenten hadden 

het gevoel dat ze zich dankzij de schrijfprojecten beter konden uitdrukken.    

R9: “Dat heeft mij erg geholpen. Hoe ik mijzelf kan verwoorden, daar ben ik echt blij mee nu. Dan heb je mensen 

die de kans niet hebben om een brede woordenschat te ontwikkelen. Dan beperkt dat u zo wat. Dan woont ge 

wel hier, dan zijt ge wel hier geboren, maar dan kunt ge u nog steeds zo niet honderd percent uiten. Dat kan ik 

nu wel, waar ik super blij mee ben.”  

 

R11: “Schrijven zorgt ervoor dat ik mezelf helder kan uitdrukken.” 

Anderzijds gaven de respondenten aan dat ze door de intensiviteit van de schrijfprojecten ook op 

een andere, meer beeldende manier gingen denken en zichzelf uitdrukken. 

R10: “ik merk dat ik door de laatste tijd meer, of veel intensiever bezig te zijn met poëzie, ik veel meer in 

poëtische beelden denk. (…) Dat was bijvoorbeeld dagelijks dat ik iets zei dat mensen zeiden van: dat is gewoon 
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het begin van een gedicht. Je begint gewoon op een bepaalde manier te denken of beelden te gaan interpreteren 

en vanzelf naar een mooie manier te zoeken om iets uit te drukken.” 

  

 

4.3 Sociale cohesie 

 

De creatieve schrijfprojecten waar de respondenten aan deelnamen, hadden voor enkele 

respondenten een invloed op hun identiteit. Deze invloed uitte zich in twee manieren. Enerzijds 

konden respondenten hun eigen culturele identiteit beter definiëren door het schrijfproject.  

“Persoonlijk heeft dat me misschien ook wel geholpen om te definiëren wie dat ik ben en wat dat ik wil. En ook 

mijn toekomstperspectief” (R13). Anderzijds gaf het schrijfproject de respondenten een nieuwe 

identiteit, namelijk de identiteit als schrijver. ”Je krijgt een extra identiteit he, als schrijver” (R2).   

 

Daarnaast konden de creatieve schrijfprojecten waar de respondenten aan deelnamen volgens de 

respondenten meer empathie te weegbrengen. De respondenten ervoeren dat gedeelde teksten de 

perceptie van de luisteraar konden veranderen.  

R10: “Dan merk je aan reacties van mensen in het publiek of de reacties op teksten die je schrijft, dat mensen 

erdoor geraakt zijn. Zelfs als ze niet hetzelfde standpunt hebben als jij, maar dat het toch iets met hen doet. En 

dat die proberen om jou te begrijpen. (…) En ze gaan misschien niet hun volledige standpunt veranderen of toch 

niet over heel de lijn, maar je merkt toch wel dat je dichter bij elkaar komt.” 

 

R13: “Zo een projecten kunnen heel veel doen, misschien alleen al omdat je erkenning vindt in de teksten van 

mensen of omdat je luistert naar andermans leven om er meer empathisch mee te kunnen omgaan.” 

Als laatste gaven de respondenten aan dat de creatieve schrijfprojecten eveneens konden zorgen 

voor een gevoel van verbondenheid.  

R12: “Als mensen reageren, dan wil dat zeggen dat ze iets voelen, en dat wil zeggen dat ze op dat moment mee 

zijn in je verhaal (…) dan voel je wel die verbondenheid.” 

R13: “Ik merk dat er zo veel nood is aan verbondenheid, aan zo samen sterk staan. Dat kunt ge voelen. En als 

we samen naar een tekst luisteren, dat sterkt de geesten aan.” 
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DEEL 4: Discussie en Conclusie 

 

1 Bespreking van de resultaten 

Dit onderzoek wou een antwoord formuleren op vier onderzoeksvragen. De eerste onderzoeksvraag 

peilde naar de drijfveren om creatief te schrijven bij personen met een cultureel diverse achtergrond. 

De tweede onderzoeksvraag beschreef de drempels die de respondenten ondervonden wanneer ze 

wilden deelnemen aan creatief schrijfproject. De derde onderzoeksvraag betrof hun ervaringen 

tijdens een creatief schrijfproject. De laatste onderzoeksvraag ging dieper in op de effecten van een 

creatief schrijfproject op hun integratieproces. Dit hoofdstuk bespreekt de bekomen resultaten op 

deze vier onderzoeksvragen.   

 

1.1 Wat zijn de drijfveren om creatief te schrijven bij personen met een 

cultureel diverse achtergrond?  

 

De resultaten tonen drie grote drijfveren bij de respondenten om creatief te schrijven. De eerste 

drijfveer is wat Kingston (2006) het therapeutisch schrijven noemde. Door te schrijven kunnen de 

respondenten hun gevoelens uiten, een plaats geven en misschien zelfs verwerken. Een tweede 

drijfveer waarom de respondenten in dit onderzoek creatief schrijven is om hun stem te laten klinken. 

Doel is bij hen om bewustwording te creëren bij anderen, een dialoog op te starten en te streven 

naar veranderingen. Vaak is dat streven naar verandering een reactie op de politiek en de 

maatschappij. Vertelde verhalen zouden maatschappelijke steun bewerkstellen door de lezer een 

ander perspectief bij te brengen (Geres, 2016). Op die manier zet de schrijver zich bewust of 

onbewust in voor sociale verandering (Geres, 2016). Voor enkele van de respondenten in dit 

onderzoek is dat streven naar verandering een bewuste drijfveer. De laatste drijfveer heeft tot doel 

meer begrip te creëren voor de eigen cultuur en religie.  

 

 

1.2 Wat zijn de drempels die personen met een cultureel diverse 

achtergrond ervaren wanneer zij willen deelnemen aan een 

cultureel schrijfproject?  

 

Doorheen de interviews komen zes drempels naar voren die de respondenten ervaren wanneer zij 

willen deelnemen aan een creatief schrijfproject. De eerste drie drempels die naar voren komen in 

dit onderzoek zijn erg praktische drempels: weinig beschikbare tijd, weinig financiële middelen en 

geen geldig paspoort. Daarnaast ondervinden de respondenten eerder gevoelsmatige drempels. 

Respondenten geven aan dat zij een drempel ervaren om te participeren aan creatieve 

schrijfprojecten die voornamelijk een witte middenklasse aanspreken. Daar voelen ze zich een 

‘vreemde eend in de bijt’. Racistische ervaringen (racistische opmerkingen, uitsluiting op basis van 
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huidskleur of religieuze tekens) kunnen eveneens een drempel zijn om te participeren in creatieve 

schrijfprojecten. Als laatste drempel is er de angst voor een negatieve reactie of een negatief oordeel 

van de lezer of luisteraar.  

 

 

1.3 Hoe ervaren personen met een cultureel diverse achtergrond een 

creatief schrijfproject? 

 

Op microniveau ervaren respondenten de creatieve schrijfprojecten als een plaats waar zij een 

uitlaatklep vinden voor hun gedachten en gevoelens. Een van de respondenten geeft zelfs aan dat 

de verschillende schrijfprojecten waaraan hij deelnam, hielpen bij het verwerken van het racisme uit 

zijn jeugd. Pennebaker en Sexton (2009) merkten eerder al op dat creatief schrijven een 

doeltreffende methode is om mensen te leren omgaan met trauma's. Onze beroeringen onder 

woorden brengen, transformeert onze ervaringen en laat ons anders omgaan met deze ervaring 

(Pennebaker en Sexton, 2009). Ook Kingston (2006) pleitte reeds voor het traumaverwerkende 

effect van schrijven. Daarnaast ondervonden Pennebaker en Sexton (2009) dat creatief schrijven 

een positief effect kan hebben op het zelfbeeld. Enkele respondenten geven inderdaad aan dat ze 

door deel te nemen aan een creatief schrijfproject, een realistischer en positiever zelfbeeld vormden. 

Het positief effect op het zelfbeeld zou misschien iets te maken kunnen hebben met het feit dat de 

respondenten zo goed als allemaal erg trots zijn op het schrijfproject dat ze gerealiseerd hebben.  

 

Op macroniveau zijn de respondenten uit dit onderzoek in het algemeen erg bezig met de culturele 

diversiteit van literatuur en de culturele diversiteit binnen creatieve schrijfprojecten. Veel van hen 

vinden de literaire wereld nog te veel een witte, mannelijke wereld. De participatiegraad in de literaire 

wereld van personen met een cultureel diverse achtergrond ligt volgens de respondenten nog te 

laag. Enerzijds is het tekort aan personen met een cultureel diverse achtergrond binnen creatieve 

schrijfprojecten volgens de respondenten problematisch omdat literatuur deel uit maakt van het 

cultureel archief van de samenleving. Het cultureel archief is een collectie van gedachten en 

gevoelens die gematerialiseerd worden in literatuur, muziek, cultuur en politieke discours (Wekker, 

2016). Dit culturele archief bevat historische en koloniale ideeën, houdingen en gevoelens tegenover 

personen met een cultureel diverse achtergrond (Wekker, 2016). Het kolonialisme is formeel voorbij, 

maar het kolonialisme leeft nog voort in onze denkbeelden. Wanneer er een hogere participatiegraad 

zou zijn van personen met een cultureel diverse achtergrond bij creatieve schrijfprojecten, zouden 

er meer tegenverhalen geschreven worden tegen die koloniale denkbeelden. Anderzijds brengt de 

beperkte participatie van personen met een cultureel diverse achtergrond in creatieve 

schrijfprojecten volgens de respondenten een tekort van cultureel diverse rolmodellen in de literaire 

wereld met zich mee.  

 

Over of een schrijfproject waar ze aan zouden deelnemen al dan niet de nadruk moet leggen op 

diversiteit, zijn de meningen van deze groep respondenten verdeeld. Voor de ene is het noodzakelijk 

dat het schrijfproject waar zij zich voor engageert een link heeft met diversiteit en herkomst, voor 

de andere hoeft dit dan weer helemaal niet.  
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1.4 Wat zijn de effecten van een creatief schrijfproject op het 

integratieproces van personen met een cultureel diverse 

achtergrond? 

 

Het integratiemodel van Vancluysen & Van Craen (2010) beschrijft drie dimensies van integratie: 

structurele integratie, sociaal culturele integratie en sociale cohesie.  Voor de dimensie van 

structurele integratie werd in voorgaande literatuurstudie geen literatuur gevonden die suggereert 

dat creatief schrijven een invloed kan hebben op de beleving van de sociale veiligheid, de toegang 

tot de huizenmarkt en de deelname aan politiek bij personen met een cultureel diverse achtergrond. 

Eveneens in de verkregen data van de interviews worden geen resultaten gevonden die wijzen op 

een invloed op die aspecten. Wel wijzen de resultaten op een invloed van creatieve schrijfprojecten 

op de positie van de participant op de arbeidsmarkt. In dit onderzoek kan de deelname aan een 

schrijfproject volgens enkele respondenten gezien worden als een opstap naar een professionele 

carrière in de literaire wereld. De professionele effecten van een creatief schrijfproject zijn volgens 

de respondenten best langdurig. Naarmate de respondenten meer ervaring opdoen, krijgen zij 

enerzijds op vlak van vergoeding steeds beter betaald, anderzijds krijgen zij steeds meer de kans 

om deel te nemen aan grotere culturele projecten. Dit ligt in lijn met Pennebaker en Sexton (2009) 

die in hun metastudie besloten dat deelnemers die creatief schreven en die ontslagen werden van 

hun baan sneller in staat waren een nieuwe baan te verwerven. 

 

Voor de dimensie van sociaal culturele integratie zou creatief schrijven ten eerste het leren van een 

taal stimuleren (Geres, 2016). De respondenten uit dit onderzoek bevestigen deze bevinding. 

Enerzijds gaat de taalkennis van de respondenten er dankzij de schrijfprojecten op vooruit in de zin 

dat de respondenten kunnen terugvallen op een bredere woordenschat. Anderzijds geven de 

respondenten aan dat ze door de intensiviteit van de schrijfprojecten op een andere, meer beeldende 

manier denken en zichzelf uitdrukken. Over de  invloed van creatieve schrijfprojecten op de waarden, 

normen, opinies en overtuigingen van de participanten werden zowel in de literatuur als in dit 

onderzoek verschillende bevindingen gevonden. In de literatuur onderstreept de studie van Rousseau 

en anderen (2005) de potentieel heilzame rol van programma's voor creatieve expressie binnen de 

school om het aanpassingsproces van kinderen van buitenlandse herkomst te verbeteren en hen te 

helpen hun vroegere ervaringen te verwerken. Daarbij aansluitend ziet Geres (2016) storytelling als 

een cultuur sensitieve strategie om de veerkracht van kinderen met een migratieachtergrond te 

verhogen. Vitalaki, Kourkoutas en Hart (2018) beargumenteren eveneens dat creatief schrijven de 

veerkracht van de studenten in hun studies verhoogde. Volgens een van de respondenten maakt 

kunst in het algemeen iemand weerbaarder omdat je leert om gaan met drempels. Nussbaum (2010)  

en McWilliams (2017) wezen op  vorming van kritische vaardigheden door creatieve 

schrijfpogramma’s. Enkele respondenten in dit onderzoek halen inderdaad spontaan aan dat zij 

kritischer zijn geworden door te schrijven. Naast een kritischere blik, geven de respondenten aan 

wijzer te zijn geworden door de creatieve schrijfprojecten. De respondenten geven verschillende 
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redenen waarom creatief schrijven hun wijzer maakt. Ten eerste door research te voeren naar hun 

onderwerp. Ten tweede door te discussiëren met hun mededeelnemers van het schrijfproject. Als 

laatste geven de respondenten aan wijzer te zijn geworden omdat zij door het schrijven hun 

gevoelens leren beleven in plaats van deze weg te stoppen. Wat eveneens naar boven komt in dit 

onderzoek is de positieve invloed van creatieve schrijfprojecten op het zelfbeeld van de 

respondenten. Daarnaast wijzen de resultaten op een invloed van creatieve schrijfprojecten op het 

sociale netwerk van de participanten. Bijna alle respondenten in dit onderzoek geven aan nieuwe 

sociale contacten te hebben verworven door deel te nemen aan een creatief schrijfproject. Bij de 

schrijfprojecten in groep bouwen de respondenten vriendschappelijke banden op met de 

mededeelnemers. Hoe langer de duur van het project, hoe hechter die band kan worden. Deze sociale 

contacten en vriendschapsrelaties helpen volgens de respondenten om bepaalde connecties te leggen 

en zich voort te bewegen in een netwerk waar ze zonder het schrijfproject geen toegang tot zouden 

hebben gevonden. Deze bevindingen zijn niet direct terug te vinden in de literatuur. 

 

Voor de dimensie van sociale cohesie werd het vertellen van verhalen in de literatuur gezien als een 

cultuur sensitieve methode om jongeren met een migratieachtergrond te helpen bij het bepalen van 

de eigen culturele identiteit (Geres 2016). Creatief schrijven helpt volgens hem om de culturele 

identiteit te versterken. De creatieve schrijfprojecten waar de respondenten aan deelnamen, hadden 

voor enkele respondenten effectief een invloed op hun identiteit. Deze invloed uit zich op twee 

manieren. Enerzijds kunnen de respondenten hun eigen culturele identiteit beter definiëren door het 

schrijfproject.  Anderzijds geeft het schrijfproject de respondenten een nieuwe identiteit, namelijk 

de identiteit als schrijver. In de literatuur haalden Geres (2016), McWilliams (2017) en Vitalaki, 

Kourkoutas en Hart (2018) aan dat creatieve schrijfprojecten de ontwikkeling van solidariteit en 

empathie positief beïnvloeden. Volgens de respondenten kunnen de creatieve schrijfprojecten waar 

zij aan deelnamen inderdaad meer empathie teweegbrengen. De respondenten ervaren dat gedeelde 

teksten de perceptie van de luisteraar kunnen veranderen. Als laatste geven de respondenten aan 

dat creatieve schrijfprojecten kunnen zorgen voor een gevoel van verbondenheid.  

 

  



38 
 

2 Bespreking van het onderzoek 

 

Dit onderzoek beschrijft de drijfveren van personen met een cultureel diverse achtergrond om te 

schrijven, de drempels die ze ervaren wanneer ze willen deelnemen aan een creatief schrijfproject, 

hun ervaringen met een cultureel schrijfproject en of creatieve schrijfprojecten hun integratie kan 

versoepelen. Variabelen zoals geslacht en leeftijd worden in dit onderzoek niet gecontroleerd of 

gestandaardiseerd. Daardoor zijn de gevonden effecten onmogelijk aan te tonen voor de volledige 

populatie van personen met een cultureel diverse achtergrond die deelnamen aan een creatief 

schrijfproject (Williams & Morrow, 2009). In dit onderzoek is er dus geen sprake van externe 

validiteit. Wel is er in dit onderzoek sprake van ecologische validiteit. Dit kwalitatief onderzoek blijf 

immers dicht bij de werkelijkheid (Baarda e.a., 2018). Dertien respondenten met een cultureel 

diverse achtergrond die deelnamen aan een of meerdere creatieve schrijfprojecten beantwoordden 

de interviewvragen. Dertien respondenten is een werkbaar aantal voor dit diepgaand en tijdrovend 

kwalitatief onderzoek. In tegenstelling tot kwantitatief onderzoek gaat het bij kwalitatief onderzoek 

niet om grote aantallen respondenten (Baarda e.a., 2018). In dit kwalitatieve onderzoek is de 

diversiteit van de gevonden resultaten van belang, niet de generaliseerbaarheid van de resultaten. 

De planning van de interviews ging door tot er sprake was van inhoudelijke verzadiging oftewel 

saturatie (Baarda e.a., 2018).  
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3 Aanbevelingen voor verder onderzoek 

 

De bekomen resultaten van dit onderzoek zijn fragmenten van wat de hele populatie zou kunnen 

vertellen over dit onderwerp. Daarom is het aangeraden om een grootschaliger kwantitatief 

vervolgonderzoek uit te voeren met gestandaardiseerde variabelen. Zowel de variabelen van de 

respondenten als die van de creatieve schrijfprojecten kunnen in een vervolgonderzoek 

gestandaardiseerd worden. In een vervolgonderzoek zouden de respondenten bijvoorbeeld 

gecategoriseerd kunnen worden op basis van geslacht en leeftijd. Ook de duur en de intensiviteit 

van de schrijfprojecten zou gestandaardiseerd kunnen worden. De gevonden resultaten van dit 

kwalitatief onderzoek kunnen gebruikt worden voor opstellen van een survey voor het verder 

kwantitatief vervolgonderzoek. 

 

Dit onderzoek suggereert het idee dat creatieve schrijfprojecten wel degelijk een effect kunnen 

hebben op de dimensie van sociaal-culturele integratie en op de dimensie van sociale cohesie. Voor 

het effect van creatieve schrijfprojecten op de dimensie van structurele integratie biedt dit onderzoek 

minder concrete resultaten. Toch is een vervolgstudie, in het licht van de huidige superdiversiteit en 

de opkomst van minderheid-meerderheid steden (Crul e.a., 2013), zeker aan te raden. Een 

vervolgstudie kan zich laten inspireren door het onderzoek van Rousseau en anderen (2005). In 

verschillende scholen kunnen studenten met een cultureel diverse achtergrond een lessenreeks 

creatief schrijven krijgen. Na de deelname aan de lessenreeks vullen de studenten een 

gestandaardiseerde vragenlijst in. Er moet eveneens een controlegroep aanwezig zijn. Die 

controlegroep zal dan bestaan uit studenten met een culturele diverse achtergrond die geen 

lessenreeks creatief schrijven krijgen op school. De focus van het onderzoek moet dan liggen op de 

effecten van creatief schrijven op de dimensies van integratie (structurele integratie, sociaal culturele 

integratie en sociale cohesie).  
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4 Beleids- en praktische aanbevelingen 

 

Dit onderzoek geeft een zicht op de drempels die personen met een cultureel diverse achtergrond 

ervaren wanneer zij willen participeren aan een creatief schrijfproject. Door deze drempels weg te 

werken, kunnen creatieve schrijfprojecten de participatie van personen met een cultureel diverse 

achtergrond verhogen. De eerste drempels die naar voren komen in dit onderzoek zijn erg praktische 

drempels: weinig beschikbare tijd, weinig financiële middelen en geen geldig paspoort. Creatieve 

schrijfprojecten kunnen misschien moeilijk iets veranderen aan de beschikbaarheid van tijd en het 

hebben van een geldig paspoort. De drempel van weinig financiële middelen kunnen creatieve 

schrijfprojecten daarentegen deels zelf aanpakken. Zo zouden creatieve schrijfprojecten bijvoorbeeld 

partner kunnen worden van de UITPAS. De UITPAS wil de vrijetijdsparticipatie stimuleren via een 

puntenspaarsysteem: de houder van de UITPAS krijgt één punt per deelname aan een UITPAS-

activiteit (Vlaamse regering, 2011). De UITPAS biedt een korting op het vrijetijdsaanbod dat het 

UITPAS-label draagt. Dankzij de UITPAS zijn de financiële en praktische drempels voor 

vrijetijdsparticipatie opvallend gedaald (Vlaamse regering, 2011). Daarnaast ondervinden de 

respondenten eerder gevoelsmatige drempels. Respondenten geven bijvoorbeeld aan dat zij een 

drempel ervaren om te participeren aan creatieve schrijfprojecten die voornamelijk een witte 

middenklasse aanspreken. Ook op deze gevoelsmatige drempels is het antwoord: meer inzetten op 

participatie. Om de participatie van jongeren met een cultureel diverse achtergrond bij creatieve 

schrijfprojecten te verbeteren, zouden er bijvoorbeeld creatieve schrijfprojecten en -cursussen 

kunnen worden ingebed binnen de schoolcontext. Hierdoor zou de drempel voor jongeren met een 

cultureel diverse achtergrond aanzienlijk worden verlaagd daar zij dan niet zelf actief moeten zoeken 

naar organisaties die creatieve schrijfprojecten aanbieden.  

Verder lijkt creatief schrijven een bijdrage te leveren in twee dimensies van integratie: de sociaal 

culturele integratie en de sociale cohesie. Deze positieve resultaten kunnen meegenomen worden bij 

inburgeringstrajecten. Creatief schrijven biedt in dit onderzoek echter geen antwoord op de dimensie 

van structurele integratie. Het belang van structurele integratie mag echter niet vergeten worden. 

Het politiek beleid moet geschikte methodes voorzien voor het soepel verlopen van de structurele 

integratie bij personen met een cultureel diverse achtergrond.    
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5 Conclusie 

 

Wat opvalt bij de gevonden drijfveren van de respondenten is dat veel van hen verder gaan dan het 

therapeutisch schrijven. Ze schrijven om gehoord te worden. Ze schrijven om hun stem als burger 

van deze samenleving te kunnen uiten.  

Dit onderzoek toont zes drempels die de respondenten ervaren om deel te nemen aan creatieve 

schrijfprojecten. De eerste drie drempels die naar voren komen in dit onderzoek zijn erg praktische 

drempels (geen beschikbare tijd, weinig financiële middelen en geen geldig paspoort). Naast deze 

drie praktische drempels ondervinden de respondenten ook gevoelsmatige drempels. Zo geven 

respondenten bijvoorbeeld aan dat zij een drempel ervaren om te participeren aan creatieve 

schrijfprojecten die voornamelijk een witte middenklasse aanspreken. Deze drempel toont aan dat 

de diversiteit van participanten binnen creatieve schrijfprojecten en de omgang met het gegeven van 

diversiteit binnen creatieve schrijfprojecten nog steeds geen evidentie is. Creatieve schrijfprojecten 

zullen moeten blijven inzetten op hun diversiteitswerking om personen met een cultureel diverse 

achtergrond te betrekken bij hun projecten.  

De ervaringen van de respondenten over creatieve schrijfprojecten worden in dit onderzoek 

opgedeeld in ervaringen op microniveau en ervaringen op macroniveau. Op microniveau ervaren 

respondenten de creatieve schrijfprojecten als een plaats waar zij een uitlaatklep vinden voor hun 

gedachten en gevoelens. Eveneens ondervinden de respondenten dat zij door het creatief 

schrijfproces een realistischer en positiever zelfbeeld ontwikkelen. Op macroniveau zijn de 

respondenten uit dit onderzoek in het algemeen erg bezig met de culturele diversiteit van literatuur 

en de culturele diversiteit binnen creatieve schrijfprojecten. Dit toont wederom aan dat de diversiteit 

van participanten binnen creatieve schrijfprojecten nog steeds geen evidentie is. 

De checklist van de pijlers van integratie volgens Vancluysen & Van Craen (2010) blijft doorheen dit 

onderzoek vrij onvolledig. Sommige effecten kwamen bij enkele respondenten naar boven, terwijl 

andere effecten helemaal niet aan bod kwamen gedurende de interviews. Voor het effect van 

creatieve schrijfprojecten binnen de dimensie van structurele integratie biedt dit onderzoek niet echt 

concrete resultaten. Wel zouden creatieve schrijfprojecten een positief effect hebben op de positie 

op de arbeidsmarkt van de participant. De gevonden effecten bij de dimensies van sociaal-culturele 

integratie en sociale cohesie zijn talrijker. Bij deze twee dimensies bevestigen de gevonden resultaten 

in de literatuur en het onderzoek elkaar en vullen elkaar tevens aan. Dit onderzoek suggereert het 

idee dat creatieve schrijfprojecten een effect kunnen hebben op de sociaal-culturele dimensie van 

integratie en de dimensie van sociale cohesie. Daardoor is het mogelijk dat creatieve schrijfprojecten 

wel degelijk het integratieproces versoepelen. Om dit met zekerheid te kunnen stellen is er echter 

een grootschaliger vervolgonderzoek nodig.   
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Bijlagen 

 

1 Interviewschema focusgroep 

 

INTRODUCTIE 

 

Samen met Creatief Schrijven vzw, de Wetenschapswinkel, mezelf en mijn promotor Prof. Liesbeth 

De Donder zetten we momenteel de lijnen uit voor een onderzoek naar de effecten van 

schrijfinitiatieven bij personen met een cultureel diverse achtergrond. Het doel van dit onderzoek is 

inzicht te krijgen op welke manier schrijven kan bijdragen aan het integratieproces van personen 

van buitenlandse herkomst.  

Het doel van deze focusgroep is door middel van jullie expertise en ervaring een kader te vormen 

om die brede onderzoeksvraag beter af te bakenen, om te peilen waar jullie interesses liggen en 

wat voor jullie een meerwaarde zou zijn van het onderzoek 

Later zal ik personen van andere herkomst die een langdurige schrijfcursus gevolgd hebben 

individueel interviewen.  

Mag ik u er op wijzen dat dit gesprek op band wordt opgenomen voor de verdere verwerking. De 

gegevens worden anoniem verwerkt. Persoonsnamen zullen worden gecodeerd om anonimiteit te 

verzekeren. Om zowel het gesprek als de registratie zo optimaal mogelijk te laten verlopen stel ik 

voor een aantal afspraken te maken. Indien u het woord wilt nemen, vraag ik u dit aan mij te 

signaleren door uw hand op te steken. Het door elkaar praten tijdens de discussie maakt het 

uitschrijven zeer moeilijk. Mag ik u ook vragen om telkens u het woord neemt uw naam te 

noemen, zodat ik achteraf een accuraat verslag kan maken.  

Hebt u nog vragen?  

 

VOORSTELLINGSRONDE 

Namen + functies deelnemers groepsinterview 

Eerst zou ik u willen vragen uw naam en beroep te zeggen. Eventueel ook de organisatie waaraan 

u verbonden bent.   
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INTERVIEW 

1. Met de onderzoeksvraag ‘Bevordert schrijven het integratieproces’ beogen we als 

doelgroep personen met een migratieachtergrond. Die doelgroep is erg breed.  Is het 

volgens u zinvol om die brede doelgroep op te splitsen?  

 

1.1 Zo ja: Op basis van welke criteria denkt u dat het aangeraden is de doelgroep af te 

 bakenen? (religie/ herkomst van een bepaald land/ tijd in België/ andere taal dan het 

 Nederlands als moedertaal/…)   

 

1.2  Wat zou de meerwaarde kunnen zijn van de doelgroep op te delen?  

 

1.3  Zou er volgens u informatie verloren kunnen gaan door de doelgroep op te delen? 

 

1.4 Kan u een afspiegeling geven van de doelgroep waaraan u les geeft?  

  1.2.1 Welke talen worden er gesproken door de deelnemers van uw lessen?  

 1.2.2  Welke nationaliteiten hebben de deelnemers van uw lessen?  

  1.2.3 Welke religieuze achtergronden hebben de deelnemers van uw lessen? 

 1.2.4  Welke tijdsperioden verblijven de deelnemers van uw lessen reeds in België? 

 

 

2. Het algemene doel van het onderzoek is te achterhalen welke rol (creatief) schrijven kan 

spelen op het integratieproces van personen met een migratieachtergrond.  

 

2.1 Welke positieve ervaringen hebt u omtrent cursussen (creatief) schrijven/ NT2 met een 

 cultureel diverse groep? 

 2.1.1 Wanneer? Wat? Positief voor wie? 

 2.1.2 Oorzaken? Door wie? Door wat? 

 2.1.3 Welke elementen zorgden ervoor dat deze ervaring positief is bijgebleven? . 

 

2.2 Welke negatieve ervaringen hebt u omtrent cursussen (creatief) schrijven/ NT2 met een 

 cultureel diverse groep? 

 2.2.1 Wanneer? Wat? Positief voor wie? 

 2.2.2 Oorzaken? Door wie? Door wat? 

 2.2.3 Hoe mee omgegaan? Hoe die negatieve ervaringen aangepakt? 

 2.2.4 Welke elementen zorgden ervoor dat deze ervaring negatief is bijgebleven? 

 

2.3 Wat betekent volgens u een cursus (creatief) schrijven / NT2 voor het toekomstige leven 

 van personen van andere herkomst? 

 2.3.1 Ziet u blijvende effecten van een cursus (creatief) schrijven/ NT2? Zo ja: welke?  

 2.3.2 Wat is volgens u de meerwaarde van een cursus (creatief) schrijven/ NT2 voor 

  nieuwkomers? 

  2.3.2.1. Wat is de meerwaarde op korte termijn? 
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  2.3.2.2  Wat is de meerwaarde op lange termijn? 

 2.3.4 Kan volgens u een cursus (creatief) schrijven/ NT2 nieuwkomers helpen integreren 

  in de samenleving? Waarom wel/niet? 

  3.4.3.1  Op welke componenten/aspecten van het re-integratieproces?  

 

2.4  Op welke manier kan (creatief) schrijven volgens u het waardevolst worden ingezet binnen 

 een lespakket NT2? 

 

 

3. Wat is volgens u interessant om te bevragen bij personen met een migratie achtergrond? 

Waarom? 

 

3.1 Wanneer zou het onderzoek voor u relevant zijn? Waarom? 

 

3.2 Aan welke kennis hebt u als professional nood? 

 2.2.1  Welke kennis zou u van pas komen tijdens uw lessen?   

 

3.3 Wie zou ik volgens u het best bevragen voor dit onderzoek? Waarom? 

 2.3.1  Welke bepaalde instanties/organisaties zijn volgens u interessant om te  

  bevragen? Waarom? 

 2.3.2  Welke bepaalde beroepsfuncties/ personen zijn volgens u interessant om te  

  bevragen? Waarom? 

 

3.4 Wanneer zou dit onderzoek voor u geslaagd zijn? 

 

 

AFSLUITENDE VRAAG 

 

We hebben heel wat dingen besproken vandaag. Als laatste vraag zou ik u willen vragen: van alles 

dat we hebben besproken: wat was het belangrijkst voor u en waarom? 

 

 

AFSLUITING + BEDANKING 

Dit was de laatste vraag. Hebt u nog iets gemist, of is er iets wat u graag zou toevoegen?  
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2 Interviewvragen  

 

INTRODUCTIE 

 

Ik ben Margo, masterstudente Culturele Agogiek aan de VUB. Samen met Creatief Schrijven vzw, 

de Wetenschapswinkel, mijn promotor Prof. Liesbeth De Donder voer ik momenteel een onderzoek 

uit dat peilt naar de ervaringen van schrijfinitiatieven bij personen met een cultureel diverse 

achtergrond. 

 

Graag neem ik dit gesprek op band op voor de verdere verwerking. De gegevens worden anoniem 

verwerkt. Persoonsnamen zullen worden gecodeerd om anonimiteit te verzekeren. Hebt u nog 

vragen?  

 

 

INTERVIEW 

 

OPENINGSVRAGEN 

 

Sociale achtergrond  

In welk land bent u geboren?  

Wat is het geboorteland van uw moeder?  

Wat is het geboorteland van uw vader?   

 

 

INLEIDENDE VRAGEN  

 

Zoals u weet, wil ik vooral mensen interviewen die deelnamen aan een project rond creatief 

schrijven. U hebt ook aan zo een project meegedaan? Kan u mij daar iets over vertellen?  

• Wanneer, waar, hoe zag dat project er uit, met wie… 

 

Hoe maakte u kennis met het creatief schrijven?  

• Waarom bent u daarmee begonnen? (met creatief te schrijven?) 

 

 

 

KERNVRAGEN 

 

1 Wat vond u van het schrijfproject?  

• Wat is voor u de fijnste herinnering aan het schrijfproject? 

• Wat is voor u de minst fijne herinnering aan het schrijfproject? 

• Welke positieve ervaringen had u omtrent het schrijfproject?  

o Wanneer? Wat? Positief voor wie? 
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o Oorzaken? Door wie? Door wat? 

o Hoe mee omgegaan? Hoe die positieve ervaringen aangepakt? 

o Welke elementen zorgden ervoor dat deze ervaring positief is bijgebleven? 

• Welke negatieve ervaringen had u omtrent het schrijfproject?  

o Wanneer? Wat? Positief voor wie? 

o Oorzaken? Door wie? Door wat? 

o Hoe mee omgegaan? Hoe die negatieve ervaringen aangepakt? 

o Welke elementen zorgden ervoor dat deze ervaring negatief is bijgebleven? 

• Hoe voelde u zich gedurende het schrijfproject?  

o Hoe komt dat?  Waardoor?  

• Kende u nog mensen die deelnamen aan het schrijfproject?  

• Zou u het project aanraden aan anderen?  

o Waarom wel/ niet?  

o Als u het project (niet) zou aanraden: wat zou u dan zeggen? Als reden geven?  

• Zou u in de toekomst nog eens willen deelnemen?  

o Waarom wel/ niet? 

• Zijn er onzichtbare drempels en onbewuste vooroordelen die u belemmeren deel te nemen 

aan schrijfprojecten? 

 

2  Op welke manier had het schrijfproject een invloed op u?  

• Wat vond u waardevol aan dit schrijfproject?  

o Wat was voor u een meerwaarde? 

▪ Kan u een situatie beschrijven waarvoor het project voor u waardevol was?  

▪ Wat? Waar? Wanneer? Wie was er betrokken? Hoe is dit verlopen?  

▪ Waarom was dit voor u een waardevol moment?  

o Is een dergelijk project volgens u noodzakelijk? Waarom?  

o Wat maakt het schrijfproject volgens u uniek?  

• Wat zijn volgens u de belangrijkste voordelen verbonden aan het project?  

• Wat zijn volgens u de belangrijkste nadelen verbonden aan het project? 

• Op welke wijze had het schrijfproject een invloed op uw dagelijkse leven?  

• Op welke wijze had het schrijfproject een invloed op uw persoonlijke ontwikkeling?  

• Op welke wijze had het schrijfproject een invloed op uw zelfbeeld? 

• Op welke wijze had het schrijfproject een invloed op uw zelfvertrouwen?  

• Hebt u veel nieuwe contacten leren kennen via het creatief schrijfproject? 

• Voelt u zich door het schrijfproject meer verbonden met anderen?  

• Hoe ervaarde u de groepsindeling bij het creatief schrijfproject?  

• Hebt u het gevoel dat je in deze samenleving uw stem kan luiden? Dat u uzelf vrij kan 

uiten?  

o Kan u zich makkelijker uiten dankzij creatief schrijven?   

• Helpt creatief schrijven u bij het verwerken van bepaalde gevoelens? Zo ja: op welke 

manier? 

• In welke taal schrijft u?  

o Is de taal waarin je schrijft verandert sinds het schrijfproject?  
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• In welke taal leest u?  

o Is de taal waarin je leest verandert sinds het schrijfproject? 

• Heeft creatief schrijven een invloed gehad op uw schoolleven? Zo ja: op welke manier? 

• Heeft creatief schrijven een invloed gehad op uw professionele leven? Zo ja: op welke 

manier?  

• Hoe zou u actief burgerschap omschrijven?  

o Bent u naar uw mening zelf een actieve burger? Waarom wel/niet? 

o Is dat verandert sinds het schrijfproject? 

• Wie zijn uw culturele referentiepunten/ rolmodellen?  

o Zijn die verandert sinds het schrijfproject?   

o Waarom speken zij u aan?  

 

3  Wat betekent creatief schrijven voor u in uw toekomstige leven?  

• Ziet u blijvende effecten van het schrijfproject? Zo ja: welke?  

o Wat is volgens u de meerwaarde van het schrijfproject? 

▪ Wat is de meerwaarde op korte termijn? 

▪ Wat is de meerwaarde op lange termijn? 

• Doet u nog mee aan projecten rond creatief schrijven of bent u van plan in de toekomst 

nog iets te doen hierrond? 

 

SLOTVRAAG 

Wat vind u het belangrijkste dat naar boven is gekomen uit het schrijfproject?  
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3 Informed consent 

 

 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

Doel van het onderzoek 

 

Ik ben Margo, masterstudente Culturele Agogiek aan de Vrije Universiteit Brussel. Samen met 

Creatief Schrijven vzw, de Wetenschapswinkel, mijn promotor Prof. Liesbeth De Donder voer ik 

momenteel een onderzoek uit dat peilt naar de ervaringen van schrijfinitiatieven bij personen met 

een cultureel diverse achtergrond.  

 

Verloop van het gesprek 

 

Het interview wordt afgenomen door de masterstudente Agogische Wetenschappen. Hierbij wordt 

een audio-opname gemaakt. Het interview vindt plaats op een locatie dat de respondent en de 

interviewer op voorhand hebben afgesproken. Er zijn geen goede of foute antwoorden. Alle 

antwoorden op de vragen zijn een meerwaarde voor het onderzoek. Het interview zal ongeveer 60 

minuten in beslag nemen. 

 

Behandeling van de gegevens 

 

Het interview wordt op band opgenomen voor de verdere verwerking. De gegevens worden anoniem 

verwerkt. Persoonsnamen zullen worden gecodeerd om anonimiteit te verzekeren. De audio zal 

worden uitgeschreven en daarna worden vernietigd. De gegevens worden uitsluitend voor analyse 

en/of wetenschappelijke presentaties gebruikt. 

 

U heeft het volste recht te weigeren aan dit onderzoek mee te werken en om tijdens het interview 

af te zien van verdere medewerking. Hiervoor dient u geen reden op te geven.  

 

Contactgegevens 

 

Indien u vragen en/of opmerkingen hebt, kan u contact opnemen met Margo Hollemans 

 

T: 0472/45.42.97 

E: margo.hollemans@gmail.com 

mailto:margo.hollemans@gmail.com
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Door het ondertekenen van dit document, verklaart u op de hoogte te zijn van de aard van het 

onderzoek en bent u bereid hieraan deel te nemen. Wij bedanken u alvast voor uw medewerking! 

 

Ik ondergetekende, .........................................................................., verklaar hierbij dat ik, als 

deelnemer aan een onderzoek binnen de Vrije Universiteit Brussel: 

 

(1) de informatiebrief heb gelezen. Die geeft uitleg over de aard van het onderzoek. Op elk 

ogenblik wordt me de mogelijkheid geboden om bijkomende informatie te verkrijgen. 

(2) totaal vrijwillig deelneem aan het onderzoek. 

(3) op de hoogte ben van de mogelijkheid om mijn deelname aan het onderzoek op ieder moment 

stop te zetten.  

(4) toestemming geef tot een audio-opname van het interview. 

 

 

Voor akkoord,  

 

 

Gelezen en goedgekeurd te ................................................... (plaats) op 

.......................................... (datum) 

 

 

Handtekening van de onderzoekers:  

 

................................................................................................ 

 

 

Handtekening van de respondent:  

 

................................................................................................... 

 



50 
 

Referenties 

 

Baarda, B., Bakker, E., Boullart, A., Fischer, T., Julsing, M., Peters, V., & van der Velden, T. 

(2018). Basisboek kwalitatief onderzoek: handleiding voor het opzetten en uitvoeren van 

onderzoek (4th ed.). Groningen/Houten, The Netherlands: Noordhoff. 

Baarda, D. B., de Goede, M. P. M., & Van der Meer-Middelburg, A. G. E. (1996). Basisboek open 

interviewen: praktische handleiding voor het voorbereiden en afnemen van open interviews. 

Groningen, Nederland: Stenfert Kroese. 

Baarda, D. B., de Goede, M. P. M., & Van der Meer-Middelburg, A. G. E. (2007). Basisboek 

interviewen: handleiding voor het voorbereiden en afnemen van interviews (Herz. ed.). Groningen, 

Nederland: Wolters-Noordhoff. 

Baarda, D. B. (2014). Dit is onderzoek! Handleiding voor kwantitatief en kwalitatief onderzoek (Rev. 

ed.). Groningen/Houten, The Netherlands: Noordhoff. 

Berry, J. W.. (2005). Acculturation: Living successfully in two cultures. International journal of 

intercultural relations, Vol. 29(6), 697-712. 

Berry, J. W.. (2011). Integration and Multiculturalism: Ways towards Social Solidarity. Papers on 

Social Representations, Vol. 20, 1-21. 

Braun, V., & Clark, V. (2008b). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in 

Psychology. Geraadpleegd van https://www.tandfonline.com/action/cookieAbsent 

Brown, H. D.. (2006). Principles of language learning and teaching (5e ed.). Harlow, Verenigd 

Koninkrijk: Pearson Longman. 

Cleveland, M., Laroche, M., & Papadopoulos, N. (2015). You are what you speak? Globalization, 

multilingualism, consumer dispositions and consumption. Journal of business research, Vol. 68, 542-

552. 

Crul, M., Schneider, J., & Lelie, F. (2013). Superdiversiteit: Een nieuwe visie op integratie. 

Amsterdam: VU University Press. 

Dyson, A. H., & Genishi, C. (1994). The need for story. Geraadpleegd van 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED365991.pdf 

Forgeard, J.C. M., Kaufman, S.B. & Kaufman, J.C. (2013). The psychology of creative writing. 

Geraadpleegd van 

https://pdfs.semanticscholar.org/2cd2/ecaf3f243ff7a3c735656d1469c59ef358ec.pdf 

Geres, K. (2016). Resilience through storytelling in the EAL Classroom. TESL Canada journal, Vol. 

33(10), 62-85. 

Graves, T. D.. (1967). Acculturation, access and alcohol in a thri- etnic community. Geraadpleegd 

van http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1525/aa.1967.69.3-4.02a00030/epdf 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1525/aa.1967.69.3-4.02a00030/epdf


51 
 

Greene, M. (1994). Multiculturalism, community, and the arts. In A. H. Dyson, & C. Genishi 

(Red.), The need for story (pp. 11-27). Geraadpleegd van 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED365991.pdf 

Iyengar, K. M., & Smith, H. L. (2016). Asian Indian American Children's Creative Writing: An 

Approach for Cultural Preservation. Educational Studies, 52(2), 95–118. 

https://doi.org/10.1080/00131946.2016.1142993 

Kingston, M. H.. (2006). Veterans of war, veterans of peace. Kihei, Hawaii: Koa Books. 

McWilliams, S. (2017). Creative Writing and the Study of Politics. PS: Political Science & 

Politics, 50(4), 1094-1098. Geraadpleegd van https://www-cambridge-

org.myezproxy.vub.ac.be/core/services/aop-cambridge-

core/content/view/0A13A57B33BD309BA1F1572B3F50DE20/S1049096517001275a.pdf/creative_w

riting_and_the_study_of_politics.pdf 

Moore, N. (2006). Analysing qualitative data. In N. Moore (Red.), How to Do Research (pp. 152–

158). Londen, Verenigd Koninkrijk: Facet. 

Myria. (2017). Migratie in cijfers en in rechten 2017. Geraadpleegd van 

http://www.myria.be/files/MIGRA2017_NL_AS.pdf 

Nussbaum, M. C. (2010). Not for profit: why democracy needs the humanities. New Jersey, 

Verenigde Staten van Amerika: Princeton University Press. 

Paloma, V., García-Ramírez, M., De la Mata, M., & Association AMAL- Andaluza. (2010). Acculturative 

integration, self and citizenship construction: The experience of Amal-Andaluza, a grassroots 

organization of Moroccan women in Andalusia. International journal of intercultural relations, Vol. 

34, 101-113. 

Pylsier, S. (2003). Kinderen met een tweede huid, onthaal van kinderen op de vlucht. Apeldoorn, 

Nederland: Garant. 

Redfield, R., Linton, R., & Herskovits, M. J.. (1936). Memorandum for the study of 

acculturation. American Anthropologyst, 38(1), 149-152. 

Rousseau, C., Drapeau, A., Lacroix, L., Bagilishya, D., & Heusch, N. (2005). Evaluation of a classroom 

program of creative expression workshops for refugee and immigrant children. Journal of child 

psychology and psychiatry, 46(2), 180-185. 

Runco, M. A. (2009). Writing as an Interaction with Ideas. In S. B. Kaufman, & J. C. Kaufman 

(Reds.), The psychology of creative writing (pp. 180-195). Cambridge, Groot-Brittannië: Cambridge 

University Press. 

Sexton, J.D., & Pennebaker, J. W., (2009). The Healing Powers of Expressive Writing. In S. B. 

Kaufman, & J. C. Kaufman (Reds.), The psychology of creative writing (pp. 264-274). Cambridge, 

Groot-Brittannië: Cambridge University Press. 

https://www-cambridge-org.myezproxy.vub.ac.be/core/services/aop-cambridge-core/content/view/0A13A57B33BD309BA1F1572B3F50DE20/S1049096517001275a.pdf/creative_writing_and_the_study_of_politics.pdf
https://www-cambridge-org.myezproxy.vub.ac.be/core/services/aop-cambridge-core/content/view/0A13A57B33BD309BA1F1572B3F50DE20/S1049096517001275a.pdf/creative_writing_and_the_study_of_politics.pdf
https://www-cambridge-org.myezproxy.vub.ac.be/core/services/aop-cambridge-core/content/view/0A13A57B33BD309BA1F1572B3F50DE20/S1049096517001275a.pdf/creative_writing_and_the_study_of_politics.pdf
https://www-cambridge-org.myezproxy.vub.ac.be/core/services/aop-cambridge-core/content/view/0A13A57B33BD309BA1F1572B3F50DE20/S1049096517001275a.pdf/creative_writing_and_the_study_of_politics.pdf


52 
 

Vancluysen, K., & Van Craen, M. (2010). Integration and perceived discrimination: two competing 

hypotheses  tested among persons of Moroccan and Turkish descent in Belgium. Geraadpleegd van 

http://adapt.it/adapt-indice-a-z/wp-content/uploads/2014/04/Vancluysen_craen.pdf 

Vitalaki, E., Kourkoutas, E., & Hart, A. (2018). Building inclusion and resilience in students with and 

without SEN through the implementation of narrative speech, role play and creative writing in the 

mainstream classroom of primary education. International Journal of Inclusive Education, 22(12), 

1306–1319. https://doi.org/10.1080/13603116.2018.1427150 

Vlaamse Overheid, Agentschap Binnenlands Bestuur, & Statistiek Vlaanderen. (2018). Vlaamse 

migratie- en integratiemonitor 2018(D/2018/3241/138). Geraadpleegd van 

https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/vlaamse-migratie-en-integratiemonitor-2018 

Vlaamse Regering, (2011). Nota aan de leden van de Vlaamse Regering: Uitrol van de UiTPAS in 

Vlaanderen en addendum beheersovereenkomst CultuurNet Vlaanderen. Geraadpleegd van 

https://cjsm.be/sites/cjsm/files/uitpas-nota-vlaamse-regering.pdf 

Wekker, G. (2016). White Innocence, Paradoxes of Colonialism and Race. Durham, Verenigd 

Koninkrijk: Duke University Press. 

Williams, E. N., & L. Morrow, S. (2009). Achieving trustworthiness in qualitative research: A pan-

paradigmatic perspective. Geraadpleegd van http://dx.doi.org/10.1080/10503300802702113 

 

Lijst van figuren 

 

Figuur 1. Integration and social cohesion: a conceptual framework, (Van Craen, Vancluysen & 

Ackaert, 2010). Overgenomen uit Integration and perceived discrimination: two competing 

hypotheses tested among persons of Moroccan and Turkish descent in Belgium (p. 7) door 

Vancluysen, K., & Van Craen, M., 2010 

Tabel 1. Overzicht respondenten 

 

Tabel 2. Interviewschema 

 

Tabel 3. Overzicht thema’s en codes 

 

Tabel 4. Zoekresultaten voor het woord ‘trots’ 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1080/13603116.2018.1427150
http://dx.doi.org/10.1080/10503300802702113

	kaftWWMargoHollemans
	JA Margo Hollemans, PE, Culturele Agogiek

