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Over de Schrijverscentrale
Jaarlijks bereiken we met zo’n 4.500 schrijversactiviteiten 400.000 lezers, waarvan 260.000 jongeren.
Wij zijn hét landelijk aanspreekpunt voor advies en
bemiddeling bij schrijversbezoeken. Al onze kennis en
kunde zetten we in om literatuur en verhalen en de
expertise van auteurs te verspreiden door ontmoetingen te regelen voor organisaties en scholen. Omdat we
weten dat schrijvers ervoor zorgen dat je even in een
andere wereld stapt, om daarna, een ervaring en nieuw
perspectief rijker, terug te keren in die van jezelf.
De Schrijverscentrale adviseert bij het zoeken naar de
juiste schrijver voor uw publiek. We staan voor kwaliteit
en diversiteit van onze auteurs en werken samen met
vrijwel alle schrijvers en dichters van wie boeken gepubliceerd zijn bij literaire uitgeverijen.

Interesse of
meer informatie?
deschrijverscentrale.nl
020 – 623 4923
thema@deschrijverscentrale.nl

De Schrijverscentrale heeft jarenlange ervaring in het
bemiddelen en kent de schrijvers veelal persoonlijk.
Onze bemiddelaars zijn goed op de hoogte van het
werk van de auteurs en kunnen daarom goed meedenken om de juiste auteur(s) te vinden als spreker voor
uw evenement. Verder verzorgen we de praktische en
zakelijke afhandeling van de gemaakte afspraken.

inspirerende sprekers over actuele thema’s

Flexibele tarieven
Onze schrijvers bepalen zelf hun tarief voor de boeking
afhankelijk van het soort bijeenkomst, het gekozen format en de benodigde voorbereiding. Zodra wij weten
wat uw wensen zijn, kunnen wij een indicatie geven van
de kosten.

Nieuwe Prinsengracht 89
1018 VR Amsterdam

Schrijvers
over thema’s

Daarom nodig je een
schrijver uit
Schrijvers kunnen als geen ander uiting geven aan wat
er leeft. Voor hun boeken hebben ze thema’s onderzocht en binnenstebuiten gekeerd. Via de personages
in het verhaal kunnen zij de diverse kanten belichten,
zonder een oordeel uit te spreken. Met hun vermogen
om zich goed in onderwerpen te verdiepen, kunnen
schrijvers de dialoog aangaan, gelaagdheid en nuance
aanbrengen en bruggen slaan.

Welk thema?

Lezing, interview, debat of
tafelgast

Toont origineel
perspectief

Daagt uit

Slaat bruggen

Neemt je mee in
het verhaal

Motiveert

Voegt
waarde toe

Verbaast

Ontroert

Prikkelt

Gaat
dialoog aan

Maatschappelijke ontwikkelingen zorgen ervoor dat we ons steeds vaker bezighouden
met grote thema’s die vragen om inhoudelijke discussie, reflectie en afstemming. De
Schrijverscentrale stimuleert de toegevoegde waarde van schrijvers in dit debat. Met
Schrijvers over Thema’s verbinden we organisaties met bekroonde auteurs, dynamische
sprekers en veelzijdige denkers om denkbeelden, beleidsthema’s en evenementen te
verdiepen en te verrijken. De auteurs die verbonden zijn aan Schrijvers over Thema’s
helpen organisaties constructief te discussiëren over onderwerpen die ertoe doen.

Dit doet de schrijver voor je
Verbreedt je blik

Bent u op zoek naar een inspirerende spreker voor uw evenement? Iemand die een
andere kijk heeft op een actueel thema dat speelt in uw organisatie? Een schrijver kan
een ander, origineel licht laten schijnen op actuele onderwerpen en maatschappelijke
thema’s die leven in de samenleving of in uw organisatie. De Schrijverscentrale vindt
samen met u de juiste schrijver voor uw evenement of publiek.

We kunnen actief meedenken over actuele en urgente
thema’s voor uw bijeenkomst. Zoals de toenemende
ongelijkheid. Of het nu om identiteit, sociale, economische, digitale, inkomens- of maatschappelijke
ongelijkheid gaat. Ook voor thema’s zoals integratie,
milieu, gender, armoede en meer kennen wij auteurs
die passen bij uw evenement.

Geeft
richting

Een schrijver als
spreker voor uw
evenement

Wilt u met uw team, collega’s of studenten in gesprek
gaan over thema’s of onderwerpen die ons raken of
gevoelig liggen? Of wilt u een jaarlijkse programmering
waarbij schrijvers binnen uw organisatie maatschappelijke thema’s bespreken? Zo waait er een frisse wind
door complexe thematiek en krijgt u nieuwe invalshoeken aangereikt. De bijdrage van onze schrijvers aan een
bijeenkomst kan op allerlei manieren worden vormgegeven. Van een lezing of interview tot deelname aan
een debat of als tafelgast; alles is bespreekbaar.

Welk thema speelt binnen uw organisatie en welke
schrijver past daarbij? Graag horen we wat uw behoefte
is en kijken we samen met u en de schrijver naar een
originele invulling van uw evenement.

deschrijverscentrale.nl

Ongelijkheid
Ongelijkheid is in Nederland een overkoepelend thema dat veel
mensen raakt. Of het nu gaat om identiteit, sociale, economische,
digitale, inkomens- of maatschappelijke ongelijkheid. We hebben
er allemaal mee te maken.
Organisaties die aandacht aan ongelijkheid of gerelateerde thema’s
besteden, vinden bij Schrijvers over Thema’s auteurs die hierin
gespecialiseerd zijn. Zij dragen vanwege hun werk of persoonlijke
achtergrond op inspirerende wijze bij aan uw evenement.

Schrijvers over Thema’s

Maatschappelijke ontwikkelingen zorgen ervoor dat we ons steeds vaker
bezighouden met grote thema’s die vragen om inhoudelijke discussie,
reflectie en afstemming. Schrijvers over Thema’s verbindt organisaties
met bekroonde auteurs, dynamische sprekers en veelzijdige denkers om
evenementen te verdiepen en te verrijken.

Nelleke Noordervliet

schrijver en columnist
“Ongelijkheid is een zegen.
Ongelijkheid is een vloek. We
kunnen niet genoeg van elkaar
verschillen maar soms worden
de verschillen onrecht. Wat doen
schrijvers ermee? Schrijvers geven
een werkelijkheid weer, zien de
zegen en de vloek. Soms zijn ze
de kanariepiet in de kolenmijn,
onthullen wat nog komen gaat.”

Karin Amatmoekrim

schrijver en letterkundige
“In mijn werk, bijvoorbeeld
als Correspondent Verzwegen
Geschiedenis, onderzoek ik de
historische herkomst van sociale
ongelijkheid. Daarbij staat vaak de
perceptie van de ander centraal;
hoe kijken we naar cultuur,
etniciteit, gender en geaardheid,
en op welke manieren hebben
onze opvattingen invloed op de
hedendaagse samenleving.”

Abdelkader Benali

schrijver en programmamaker  
“Ongelijkheid leidt tot ontwrichting,
het kan ook leiden tot creatie. Het
leidt tot verzet en tot lijdzaamheid.
Hoe gaan we met ongelijkheid om
in het onderwijs, arbeidsmarkt en
publieke ruimte? Het gesprek rond
ongelijkheid moet in elke generatie
opnieuw worden begonnen, en elke
generatie moet nieuwe oplossingen
zoeken.”

Alex Boogers

Valentijn Hoogenkamp

Lale Gül

Maartje Wortel

Suzanna Jansen

Haroon Ali

schrijver
“Als kind uit een laaggeletterd milieu,
opgegroeid in een lage sociale klasse,
die te lang niet werd opgemerkt,
opboksend tegen vooroordelen en
onderwijsapartheid heb ik mijn portie
ongelijkheid mogen ervaren. Ik heb
getijgerd, geploeterd, geworsteld,
en mijzelf omhoog geknokt, dwars
door alles heen. Voor mij was er geen
andere weg.”

schrijver
“Mijn werk gaat vrijwel altijd over
het verschil tussen de binnenwereld
en de buitenwereld. Het gaat erom
hoe jij de ander ziet en hoe de
ander jou ziet en hoe daar vaak een
groot verschil tussen kan zitten.
Verschillen zijn belangrijk, ook om je
identiteit te bepalen, maar hoe kun je
ervoor zorgen dat het verschil geen
pijnpunt wordt, dat de manier waarop
iedereen op een bepaalde manier
anders is niet verward wordt met
ongelijkheid?”

schrijver en kunstenaar
“In mijn proza en theaterteksten
hou ik beklemmende stereotypes
tegen het licht en vraag me af wat
er nodig is voor verandering. Door
me te verdiepen in ongelijkheid op
het gebied van gender, stel ik vragen
over de gevolgen van seksisme voor
mannen, vrouwen en non-binaire
personen.”

schrijver
“Ik heb gezien hoe hardnekkig de
erfenis van armoede is. Welke ellende
het aanricht, generaties lang. Hoeveel
vooroordelen er nog altijd bestaan
over mensen die het zelf niet redden.
Vanuit de historie zie je hoe sociale
erfbaarheid van armoede werkt,
en hoe je achtergrond je toekomst
beïnvloedt, ook nu. Wie arm is
heeft pech, geen schuld. Ik vind het
belangrijk dat we dat niet vergeten bij
het inrichten van onze samenleving.”

Over de Schrijverscentrale
De Schrijverscentrale is hét landelijk
aanspreekpunt voor advies en bemiddeling
bij schrijversbezoeken en adviseert bij
het zoeken naar de juiste schrijver voor
uw publiek. We staan voor kwaliteit en
diversiteit van onze auteurs en werken
samen met vrijwel alle schrijvers en
dichters van wie boeken gepubliceerd zijn
bij literaire uitgeverijen.

schrijver en columnist
“Ik heb in mijn opvoeding veel
ongelijkheid ervaren tussen mij
en mijn broer en neven, omdat zij
mannen waren en meer mochten.
Maar ook tussen mij en andere
leerlingen op school, waarvan de
ouders wel Nederlands spraken,
geletterd waren of zelfs geschoold.
Ongelijkheid is vaak pijnlijk en
onzichtbaar.”

schrijver en journalist
“Als Pakistaans-Nederlandse,
homoseksuele ex-moslim werd
ik vaak in hokjes geduwd die niet
pasten. Toch bepalen die classificaties
hoe mensen naar elkaar kijken.
Daarom vind ik het interessant om
te onderzoeken hoe individuen
zich verhouden tot groepen, welke
identiteiten hun levens vormgeven,
en hoe die labels mensen kunnen
verbinden én verdelen.”

Interesse of meer
informatie?  
Ga naar www.deschrijverscentrale.nl
bel 020 – 623 4923 of mail
thema@deschrijverscentrale.nl

