
 

 

RONDETAFELGESPREK AUTEURS EN COMMISSIELEDEN 

17/11/2022, LETTERENHUIS, ANTWERPEN 

DE EERSTE KEER 

Voor het eerst organiseerden de Vlaamse Auteursvereniging en Literatuur Vlaanderen een 
ontmoeting tussen auteurs en commissieleden over de werkbeurzen. We bepaalden samen enkele 
thema’s, twee auteurs en twee commissieleden zetten de avond in met elk een statement, daarna 
praatten we in kleinere groepjes verder door.  

Los van wat er gezegd werd, en alle input die VAV en Literatuur Vlaanderen uit deze ontmoeting 
meenemen, was iedereen het erover eens: met elkaar in gesprek gaan was verrijkend. Dat dat in alle 
openheid kon, dat zowel auteurs als commissieleden zich voor elkaar openstelden, dat ervoer 
iedereen als heel positief. Dat is alvast het eerste to-dopunt dat we meenemen: dit moeten we vaker 
doen. 

Voor de rondetafelgesprekken bepaalden we drie onderwerpen: communicatie tussen auteurs en 
commissieleden, de rol van poëtica’s en het modern schrijverschap of de ‘literaire persoonlijkheid’. 
Van daaruit ging het vaak een heel andere kant uit, heel wat andere onderwerpen kwamen ter 
sprake. Hieronder proberen we de belangrijkste inzichten, vragen, verzuchtingen en tips samen te 
vatten.  

COMMUNICATIE 

HET DOSSIER 

Auteurs schrijven een dossier zoals ze denken dat het moet. Ze hebben daarbij het gevoel dat ze aan 
zelfobjectivering moeten doen, eerder dan het vanuit zichzelf te laten vertrekken.  

 Commissieleden geven dan weer aan dat het voor hen net heel zinvol en nuttig is om 
persoonlijkheid, eigenheid in een dossier te zien.  

TIP VOOR AUTEURS Geef in je dossier gerust ook achtergrondinformatie over je 

denkproces mee. Het kan ook een momentopname zijn met daarin een caleidoscoop 

aan ideeën, als je je bijvoorbeeld op het moment van de deadline van de werkbeurzen 

tussen verschillende projecten in bevindt. 

- Sommige auteurs hebben het gevoel dat je alleen gehonoreerd wordt wanneer de meeste 
zaken uit je plan al volledig uitgekiend zijn (bv. wie je personages zijn of welk soort boek je 
precies zult schrijven). Auteurs die meer ‘al doende’ te werk gaan en/of het schrijfproces 
‘gewoon willen laten gebeuren’, vallen hierdoor uit de boot. 

TIP VOOR AUTEURS Geef in dat geval toch alvast enkele momentopnames mee, schets 

een beeld van waar je nu staat, wat je twijfels en intenties zijn, en hoe je zal verdergaan. 

Het traject dat je wil afleggen moet inderdaad nog niet volledig gekend zijn, maar je 

moet de commissie wel iets kunnen geven om te beoordelen, iets waar ze hun 

vertrouwen in je werkproces op kunnen bouwen. 

Niet iedereen is zo goed in dossiers te schrijven. En dan gaat het niet alleen over illustratoren, die 
aangeven eerder in beelden dan in woorden te denken. Maar ook over auteurs die niet goed weten 
hoe aan zo’n dossier te beginnen.  

 In het verleden gaf de VAV al workshops over hoe je dat aanpakt, een dossier schrijven. 
Misschien kan ze dit – in samenwerking met Literatuur Vlaanderen – nog een keer doen? 

 Moeten we denken aan andere manieren om een dossier in te dienen? Bijvoorbeeld een live 
presentatie voor de commissie, in de vorm van een filmpje, vertrekkend vanuit illustraties, …  



 

 

 Sommige auteurs raden aan om het artikel 10 tips voor een sterk werkplan te lezen op de 
website van Literatuur Vlaanderen, dat voor hen verhelderend was. Misschien kan hier ook 
iets bij staan over wat verstaan wordt onder ‘literaire persoonlijkheid’ (zie ook verder)? 

Zowel auteurs als commissieleden zouden elkaar tijdens het schrijven of lezen van een dossier iets 
willen vragen. Bij auteurs gaat het over wat commissieleden nodig hebben om tot een gedegen 
besluit te komen. Commissieleden zouden soms meer informatie willen vragen.  

 Kunnen we niet gewoon met elkaar praten? Is het mogelijk om een mondelinge ronde te 
organiseren? Of is het mogelijk om op z’n minst de keuze te hebben om ofwel een 
mondelinge of schriftelijke aanvraag in te dienen? Kan Literatuur Vlaanderen een soort van 
‘spreekuur’ inrichten, waarbij auteurs kunnen langskomen met heel concrete vragen tijdens 
het schrijven van hun dossier?  

TIP VOOR AUTEURS Als je het als auteur belangrijk vindt dat de commissie ergens 

rekening mee houdt in haar beoordeling, aarzel dan niet om het in je dossier te 

schrijven. ‘Vertel het ons!’, zeiden verschillende commissieleden, ‘want als we het weten 

dan kunnen we het meenemen in onze beoordeling.’ 

- In het Kunstendecreet kunnen commissie(s) vragen stellen aan de aanvragers tijdens een 
mondeling gesprek. Dit gebeurt daar enkel op initiatief van de commissie, en het gesprek 
heeft niet de bedoeling om de plannen inhoudelijk (opnieuw) voor te stellen. Is dit 
toepasbaar op de beoordelingsprocedure voor werkbeursaanvragen? 

DE PROCEDURE 

Hoe worden de commissies samengesteld?  

 Kan dat ergens op de website een plek krijgen? 

 Is ook een andere manier van commissiesamenstelling mogelijk? In Nederland worden 
commissies ad hoc samengesteld: er zijn drie lezers per auteur. Doordat de samenstelling 
telkens wisselt, is er minder kans op het ontstaan van een ‘commissiepoëtica’.  

Waarom is er maar één deadline per categorie per jaar en waarom duurt de procedure zo lang?  

 Kan Literatuur Vlaanderen hier, bijvoorbeeld op de website, meer klaarheid over scheppen? 

 Pas halverwege het jaar weten auteurs met vijf of meer boeken of ze een werkbeurs krijgen 
en hoe hoog die is. Voor auteurs die een tweede job hebben, die ze eventueel willen 
afbouwen om meer te gaan schrijven, is dat geen makkelijke timing. Kan het sneller? 

Het verschil tussen categorie A en B lijkt louter numeriek: auteurs met 1 tot 4 boeken en auteurs 
met meer dan 5 boeken. Hanteert de commissie voor de twee categorieën andere 
beoordelingscriteria? Is ze strenger voor auteurs met meer boeken, of net coulanter?  

 Auteurs zouden het handig vinden als hierover iets op de website of in het reglement staat. 
Wat zijn de verwachtingen per categorie, waar verschillen die van elkaar? 

 Volgens de commissieleden kun je je als debutant wellicht moeilijker positioneren als auteur 
en heb je nog geen oeuvre te beschrijven. De dossiers – of wat commissieleden ervan 
verwachten - verschillen dus inderdaad meestal van elkaar. 

 Maar het is geen kwalitatieve opsplitsing, iemand met meer boeken is niet per se beter dan 
een debutant. 

TIP VOOR AUTEURS  Je kunt voor het schrijven van één boek meerdere keren een 

werkbeurs aanvragen, afhankelijk van de omvang van je project. De werkbeurzen zijn 

immers jaarbeurzen en geen projectbeurzen: je krijgt een subsidie om een jaar te 

werken aan één of meerdere projecten. 

https://www.literatuurvlaanderen.be/nieuws/hoe-schrijf-je-een-sterk-werkplan-10-tips


 

 

Wie een beurs krijgt toegekend, staat met naam en toegekend bedrag op de website van Literatuur 
Vlaanderen. Moet dat? 

 Literatuur Vlaanderen is een openbare instelling, en moet dus ook voldoen aan de 
openbaarheid van bestuur. Bovendien draagt de organisatie transparantie hoog in het 
vaandel, dus ja dat moet. 

 Het team noteert wel dat auteurs het niet altijd fijn vinden om op die manier op de website 
vermeld te staan. Zeker omdat door lezers niet altijd het verschil wordt gezien/begrepen 
tussen het bedrag dat toegekend wordt en het bedrag dat effectief uitbetaald wordt. Kan daar 
iets aan worden gedaan? 

NADERE MOTIVERING 

Een nadere motivering schrijven is niet makkelijk. Commissieleden geven aan dat het een hele 
puzzel is om van een gesprek met vijf (of meer) commissieleden, waar heel veel argumenten op tafel 
komen, te komen tot één gedragen tekst die de essentie weergeeft, een advies grondig motiveert én in 
de juiste toon geschreven is.  

- In de nadere motivering moet het juiste gewicht aan de juiste zaken worden gegeven. In de 
communicatie lijkt het nu soms alsof sommige dingen doorslaggevend waren, maar dat is 
dan niet altijd het geval geweest. Kunnen de commissieleden daar al tijdens de vergaderingen 
beter over nadenken: wat maakt nu precies het verschil, zowel positief als negatief? 

Een nadere motivering lezen is heel confronterend. Auteurs geven aan dat een motivering soms 
ronduit choquerend kan zijn, in de kleren blijft hangen.  

 Het is een vaak administratieve tekst, waarbij het niet altijd duidelijk is wat de commissie nu 
eigenlijk bedoelt.  

 Aan de andere kant zijn er ook auteurs die zeggen dat ze het heel waardevol vinden om een 
motivering te lezen. Ze nemen er tips uit mee.  

 De toon van de communicatie van Literatuur Vlaanderen over de beslissing van een 
werkbeurs klinkt voor sommige auteurs altijd wat administratief en vervelend, zelfs als het 
over een positieve beslissing gaat. 

De nadere motivering geeft te weinig informatie over hoe je je dossier beter kunt maken. 

 Los van inhoudelijke motivering krijgen sommige auteurs ook graag feedback over hoe ze 
hun dossier vormelijk beter kunnen aanpakken bij een volgende aanvraag. 

Waarom krijgt niet iedereen sowieso een nadere motivering? In samenspraak met VAV doet 
Literatuur Vlaanderen dat bewust niet meer, nadat dit door een heel aantal auteurs als niet wenselijk 
werd gezien. Maar: je kunt altijd een andere motivering opvragen. 

TIP VOOR AUTEURS  Vraag een nadere motivering aan als je feedback wilt krijgen van 

de commissie over je dossier. Het maakt niet uit of de beslissing positief of negatief is, 

een motivering kun je altijd opvragen. 

Een werkbeurs aanvragen stelt een auteur in een emotioneel kwetsbare positie. 

 Een negatieve beoordeling heeft een grote emotionele impact op auteurs.  

 Zo is een auteur in een depressie beland na een lagere werkbeurs, een andere auteur geeft 
aan dat ze in een bepaald genre niet meer actief is door een negatieve beoordeling.  



 

 

POËTICA 

Auteurs hebben het gevoel dat ze in een werkplan helder hun poëtica moeten beschrijven. Terwijl 
ze vaak niet op zo’n abstract niveau over zichzelf als auteur nadenken.  

 Hun reacties gaan van ‘Ik heb geen poëtica en als ik hem wel heb wil ik het niet weten’ tot ‘ik 
vind het makkelijker om te schrijven over wat ik al gedaan heb dan over wat ik nog ga doen. 

 Anderen zijn zich net heel bewust van hun poëtica, maar weten niet hoe ze die moeten 
overbrengen in een dossier. Ze hebben moeite met de zakelijke formulering, vinden een 
dossier een ‘te bot instrument’ en hebben het gevoel dat ze in een gesprek meer tot de kern 
zouden komen.  

 Een auteur vindt het moeilijk om in te schatten in hoeverre multidisciplinaire projecten een 
plek mogen krijgen in een plan, en laat die momenteel weg.  

 Commissieleden geven aan dat ze vooral overtuigd willen worden door een plan. Als je het 
gevoel krijgt dat er iets leeft aan de andere kant van het papier, dat er zowel ernst als plezier 
zit, dan kom je al een heel eind. In dat opzicht hoeft een poëtica dus niet zo gestructureerd 
uiteengezet te worden als sommige auteurs denken. 

Auteurs geven aan dat het volgens hen afhangt van wie in de commissie zit of ze een subsidie 
krijgen of niet. Ze uitten ook de bezorgdheid over de afwezigheid van een academisch profiel in 
sommige commissies, die vaak het oeuvre kent en niet alleen het laatste werk. 

In hoeverre staat het huidige systeem het toe om iets totaal anders te doen dan je al hebt gedaan?  

 Vanuit de commissie komt vaak het advies om toch vooral bij de leest te blijven. Dat is niet 
bevorderlijk voor je schrijverschap, vinden auteurs. 

 Moeten literaire plannen volgens een commissie inhoudelijk of maatschappelijk relevant zijn 
vooraleer ze gehonoreerd kunnen worden? Is een puur vormexperiment in dat opzicht 
bijvoorbeeld ook valabel? Commissieleden geven aan dat ze vooral willen lezen hoe de auteur 
zich verhoudt tot het werk dat die verricht en het onderwerp dat die onderzoekt. 

 Soms lijkt het of je na een genreswitch ineens niets meer waard bent, of je van nul moet 
beginnen. Auteurs missen soms een bepaald vertrouwen van de commissie in hun kunnen, 
bijvoorbeeld op basis van wat ze in andere genres al hebben bewezen. 

 Het lijkt soms alsof auteurs ‘zo goed zijn als het laatste werk’, en dat het oeuvre te weinig 
meetelt. Literatuur Vlaanderen volgt te vaak de marktideologie, klinkt het, en steunt te 
weinig het nemen van risico’s. 

TIP VOOR AUTEURS  Stuur genoeg materiaal mee wanneer je een ander genre gaat 

beoefenen en daar nog geen boek van kunt voorleggen. Toon de commissie, 

bijvoorbeeld aan de hand van een uitgebreid fragment, hoe je het wilt aanpakken, 

welke stijl je hanteert, enzovoort. 

In hoeverre staat het huidige systeem het toe dat je trouw blijft aan wat je doet en wat je met je 
uitgever bent overeengekomen, ook al ziet de commissie het anders? 

- Binnen elk genre zijn er bepaalde (modieuze) tendensen die elk jaar verschillen. Auteurs 
geven aan dat ze druk voelen om te veranderen, zowel van de commissie als van hun 
uitgevers. Moet hier ruimte zijn voor een gesprek of zijn dit reflecties die gewoon in het 
werkplan kunnen worden opgenomen? 

 

 



 

 

Is het makkelijker om auteurs te beoordelen op basis van hun oeuvre en ingediende publicaties 
per genre dan op hun poëtica?  

- Sommige auteurs geven aan een poëticale lijn te hebben die de verschillende genres die ze 
beoefenen overkoepelt. Ze vrezen dat de genrecommissies, die los van elkaar functioneren, 
niet voldoende communiceren over deze poëticale rode draad en dus ook het zicht op het 
volledige auteurschap verliezen. 

- Is het relevant om van poëtica een systematisch gespreksonderwerp te maken tijdens 
commissievergaderingen. Hoe neemt een commissie dit dan mee in de beoordeling?  

 

MODERN SCHRIJVERSCHAP / LITERAIRE PERSOONLIJKHEID 

Wat is ‘literaire persoonlijkheid’ eigenlijk? 

 Auteurs zien het vooral als een opsomming van nevenactiviteiten. 

 Het is niet duidelijk hoeveel ruimte nevenactiviteiten mogen innemen in het werkplan. 
Beschouwen commissieleden die activiteiten niet gewoon als tijd die je niet spendeert aan het 
schrijven van je boek? 

 Volgens commissieleden is het net wel nuttig om het multidisciplinaire van een 
schrijverspraktijk mee te nemen in je werkplan.  

 Sommige auteurs stippen aan dat ze om den brode ook opdrachten moeten aannemen. In 
hun werkplan willen ze enerzijds een volledig beeld van hun auteurschap schetsen, maar 
anderzijds ook een duidelijke focus leggen op hun persoonlijke projecten. 

TIP VOOR AUTEURS  Vertel de commissie met welke projecten je allemaal bezig bent. 

Door je multidisciplinaire praktijk toe te lichten, kader je je positie binnen het literaire 

veld. Als illustrator kun je gerust ook meegeven welk opdrachtwerk op je pad is 

gekomen.  

- Modern schrijverschap kan erg breed zijn en ook activiteiten omvatten die niet literair zijn, 
maar waaruit auteurs wel inspiratie halen voor hun literair werk, bv. andere kunstvormen. 
Het is niet helemaal duidelijk in hoeverre dit uiteengezet mag worden in een werkplan.  

- Boeken die verschijnen in een andere taal dan het Nederlands, worden nu niet meegenomen 
in de beoordeling, terwijl ze volgens de auteurs toch ook deel uitmaken van hun 
schrijverschap. 

In hoeverre is het wenselijk dat de literaire persoonlijkheid wordt meegenomen in het werkplan 
en in de beoordeling van de commissie?  

- Aangezien een werkbeursaanvraag een momentopname is die slechts één keer per jaar 
opgemaakt wordt, vinden sommige auteurs dat het een caleidoscoop moet bieden waarin 
alles opgenomen wordt waarmee een auteur bezig is. In die zin vinden ze het logisch dat de 
literaire persoonlijkheid een belangrijkere rol speelt bij het aanvragen van een jaarlijkse 
werkbeurs dan bv. bij een projectbeurs. Daarom moeten de commissies al die informatie dan 
ook als dusdanig meenemen in de beoordeling. 

- Sommige auteurs vinden dat de publicaties het belangrijkste beoordelingscriterium moeten 
zijn. Niet alle auteurs hebben er behoefte aan om nog aan andere literaire activiteiten, zoals 
evenementen, deel te nemen. Ze vinden dat dergelijke elementen mogen worden 
meegenomen in de beoordeling, maar niet als het een verplichting wordt. 

- Ook manieren waarop auteurs hun werk in de wereld brengen (bv. tentoonstellingen, 
Instagram, columns,…) en voor een nieuw doelpubliek zorgen, dragen bij tot de literaire 



 

 

persoonlijkheid, net zoals bv. omkaderende maatschappelijke activiteiten, en zouden volgens 
sommige auteurs dus ook gehonoreerd moeten worden. 

- Auteurs en commissieleden zijn het erover eens dat elementen die bijdragen tot de literaire 
persoonlijkheid een dossier moeten kunnen versterken, maar niet kunnen verzwakken als ze 
ontbreken. Er zijn immers auteurs die zich wel enkel willen concentreren op de 
schrijfpraktijk zelf. 

- Auteurs ervaren hun schrijverschap vaak als versnipperd, omdat ze ook opdrachten moeten 
aannemen die voor een inkomen zorgen.  

Het maken van boeken is vaak niet meer de enige bezigheid van auteurs. In hoeverre ervaren de 
auteurs het beeld van hedendaags kunstenaarschap als dwingend? 

- Commissieleden geven aan dat ze met deze elementen rekening houden in de beoordeling 
van het werkplan. De publicaties blijven de kern van het dossier uitmaken, maar omdat de 
nevenactiviteiten verband houden met het werk van de auteurs, nemen de commissies ze wel 
mee in rekening. 

- Sommige auteurs ervaren nevenactiviteiten als een noodzakelijk kwaad, anderen vinden dat 
ze het schrijverschap kunnen versterken. 

- Sommige auteurs vinden dat de werkbeurzen te weinig ruimte bieden voor transdisciplinair 
experiment. Ze zijn soms zoekend op welke manier ze hun werk tot stand willen laten komen 
en via welke media ze met hun taal aan de slag gaan. Op dit moment bieden de 
talentontwikkelingsbeurzen ruimte voor dit soort van cross-over kunstenaarschap. Maar die 
subsidie vergoedt enkel de kosten van auteurs, terwijl ze zelf ook voor dit soort van projecten 
tijd willen kunnen kopen. 

Bij genreoverschrijdende dossiers speelt het aspect van ‘literaire persoonlijkheid’ een grote rol. 

 Divers samengestelde dossiers maken het moeilijker voor commissieleden om het overzicht 
te bewaren.  

 Auteurs geven ook aan dat genreoverschrijdende dossiers ook zorgen voor complexe 
constructies waarbij de beoordeling van het werkplan, hun publicatie(s) en literaire 
persoonlijkheden vaak bij verschillende commissies liggen.  

 Is het niet logischer om met een gemengde commissie te werken, eerder dan met oordelen 
van de verschillende betrokken commissies?  

Wat doen we met schrijverschap dat zich niet zo rationeel in een plan laat vatten?  

 Zou het kunnen dat het werkplanmodel een mannelijk model is om een dossier te maken?  

 Ontdekkend schrijverschap is moeilijk in een werkplan te vatten. Daarom wijzen sommige 
auteurs op het belang van vertrouwen op basis van het oeuvre. Sinds het belang van het 
werkplan volgens het reglement vergroot is, hebben sommige auteurs het gevoel dat ze 
minder vertrouwen krijgen van de commissies. 

Wat met auteurs die al een heel oeuvre hebben opgebouwd? Moet de commissie er dan niet op 
vertrouwen dat het wel goed zal zitten met de kwaliteit van het werk dat ze in hun werkplan 
vooropstellen? 


