
Evaluatie Write & Unite 2016

Introductie
In 2016 vond de derde editie van de kinderverhalenwedstrijd Write & Unite; georganiseerd door Inclusive 
Works. 

Tussen 2015 – 2024 wordt het 'International Decade for People of African Descent' gevierd. Om het 

decennium mee te vieren, om de Nederlanders met een Afrikaanse afkomst in het zonnetje te zetten en om

bij te dragen aan inclusie van alle zwarte inwoners van Nederland, hebben wij voor het thema 'Kleurrijk 

Gelijk' gekozen.  Met het thema van deze kinderverhalenwedstrijd willen wij op een laagdrempelige en 

leuke manier aan dezelfde doelen bijdragen. Alsook de beginselen van gelijkwaardigheid en gelijkheid actief

uitdragen. In de uitnodigingstekst (en website) hebben wij, gedurende de wedstrijd, het thema 

verduidelijkt. Daarin is naar voren gekomen dat Write & Unite kinderverhalen zocht die de 

gelijkwaardigheid van mensen met verschillende huidskleuren; in het bijzonder van mensen met een zwarte

huidskleur, op een inspirerende manier aan de lezers overbrengen. Op deze manier strijden wij tegen deze 

vorm van racisme in de Nederlandse samenleving.

Kinderboeken zijn immers zeer belangrijk bij het creëren van denkbeelden bij kinderen. Maar veel van de 

bestaande kinderboeken zijn niet representatief meer voor onze huidige samenleving. 

Evaluatie

Tijdens de prijsuitreiking van 18 november 2016, werden evaluatieformulieren uitgedeeld tussen de 

ongeveer 80 aanwezige deelnemers. 38 evaluatieformulieren zijn ingevuld; helaas niet allemaal volledig. 

Soms omdat de persoon een aantal vragen niet heeft opgemerkt. Maar ook omdat de deelnemers soms een

vraag niet wilde beantwoorden; of deze niet goed kon beantwoorden met behulp van onze vier keuzes.

In het volgende tabel ziet de vragen en antwoorden

Vraag en mogelijke antwoord Aantal keer gekozen

1. De voorwaarden voor deelname aan de 

wedstrijd waren duidelijk

Erg slecht/ Volledige mee oneens 0

Slecht/ Oneens 0

Goed/ Eens 27

Erg goed/ Volledig mee eens 11

2. Het was makkelijk om een verhaal in te dienen

Erg slecht/ Volledige mee oneens 1

http://www.un.org/en/events/africandescentdecade/index.shtml
http://www.inclusiveworks.eu/Onze-expertise/Projecten/Write-Unite#.WFAOM2fX2Cg


Slecht/ Oneens 6

Goed/ Eens 20

Erg goed/ Volledig mee eens 11

3. De thema van de wedstrijd was leuk en relevant

Erg slecht/ Volledige mee oneens 0

Slecht/ Oneens 0

Goed/ Eens 7

Erg goed/ Volledig mee eens 29

4. Door deelname aan de wedstrijd ben ik anders 

gaan denken over de multiculturele samenleving

Erg slecht/ Volledige mee oneens 7

Slecht/ Oneens 7

Goed/ Eens 12

Erg goed/ Volledig mee eens 1

5. Deelname aan de wedstrijd versterkt de positie 

van zwarte mensen in Nederland

Erg slecht/ Volledige mee oneens 1

Slecht/ Oneens 4

Goed/ Eens 14

Erg goed/ Volledig mee eens 10

6. Ik doe graag mee aan Write & Unite 2018

Erg slecht/ Volledige mee oneens 0

Slecht/ Oneens 0

Goed/ Eens 8

Erg goed/ Volledig mee eens 23

Aanvullende feedback

Tijdens de prijsuitreiking, werd aan de deelnemers in de plenaire sessie gevraagd of zij anders waren gaan 

denken over de maatschappij, de positie van mensen van Afrikaanse afkomst of de (hoeveelheid) relaties 

tussen Nederlanders van Afrikaanse afkomst en autochtone Nederlanders. Degene die deze vragen 

beantwoorden hebben aangegeven niet anders te denken dat zij hiervoor dachten. Wel gaven zij aan dat 

initiatieven zoals deze belangrijk zijn voor andere mensen die weinig contact hebben met Nederlanders van 

Afrikaanse afkomst of ongeëmancipeerde ideeën hebben over mensen met Afrikaanse afkomst.
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