
Wat vonden jullie van Write for Rights? 
Afgelopen jaar organiseerden we samen voor de zesde keer Write for Rights, al noemden we het de 
eerste jaren natuurlijk nog Schrijfmarathon. 141 mensen vulden de enquête in. Hartelijk dank 
daarvoor. Met al jullie feedback proberen we dit project ieder jaar weer te verbeteren. Een paar 
opvallende resultaten:  

 
Een derde van alle deelnemers gaf aan dat ze de schrijfactie 
voor het eerst organiseerden, dat waren er veel meer dan in 
2017 toen 23% voor het eerst meedeed. Ook een derde 
deed het dit jaar voor de vierde keer, of zelfs vaker. We zijn 
erg blij met zowel de grote hoeveelheid nieuwe 
organisatoren als onze Write for Rights-veteranen. Dankzij 
jullie schreven we op meer locaties dan ooit (met de 
scholen erbij waren het er meer dan 1000).  
Voor de grote meerderheid (85%) voldeed Write for Rights 

aan hun verwachting. 14% gaf aan dat de verwachtingen niet helemaal ingelost werden, dit heeft 
meestal te maken met een lagere opkomst dan gehoopt. Voor komend jaar bekijken we op welke 
manier we jullie hierbij nog meer kunnen onder steunen. Ideeën zijn welkom! 
 
We waren natuurlijk erg benieuwd hoe jullie de naamsverandering 
van Schrijfmarathon naar het internationale Write for Rights 
hebben ervaren. Volgens meer dan 90% was er geen effect 
merkbaar, al hebben wel wat mensen weerstand tegen het Engels. 
Een positief effect werd gelukkig door meer mensen (6%) 
waargenomen dan een negatief effect (2%).  
 
Bijna iedereen is tevreden over de manier van aanmelden (96%) en het bestellen van materialen 
(95%) en ook over de materialen zelf en de levering (98%). Wel zijn er wat vragen over de manier 
waarop je de aantallen materialen kunt bepalen. We kijken of we dit duidelijker en makkelijker 

kunnen aangeven op de website. Naar aanleiding van eerdere 
evaluaties is het materiaal nu per stuk te bestellen en zijn de 
brieven korter. We lezen in de reacties dat jullie dit waarderen. 

Een aantal van jullie deed suggesties voor materialen die we al dan niet online beschikbaar kunnen 
maken zoals zwart-wit flyers, kleinere posters, een overzicht met de mensen voor wie we schrijven, 
een PowerPoint, kledingstickers. We bekijken aan welke wensen we kunnen voldoen. 
 
Het verzenden van brieven is 
altijd weer een enorme klus. 
Hoewel de grote meerderheid 
(95%) aangeeft tevreden te zijn 
over de werkwijze van 
koeriersbedrijf X2X lezen we in 
de opmerkingen dat het nog 
behoorlijk ingewikkeld is. We gaan kijken hoe we dit kunnen verbeteren. 
 
Op naar 2019 
Om te zorgen dat Write for Rights 2019 nog groter en beter wordt en nog soepeler verloopt willen 
we graag met jullie verder denken over mogelijkheden voor verbetering. Daarom houden we op 
zaterdag 13 april een inspiratiedag voor Write for Rights. Wil je hier bijzijn? Stuur een mailtje naar 
writeforrights@amnesty.nl. De dag vindt plaats in Utrecht of in Amsterdam. 
  

“We vonden de 
naamsverandering duidelijk, 

geeft precies aan wat het doel 
is van de schrijfactie” 

 

“Snel binnen en goed verpakt.” 

“Ik deed er wat langer over voor ik uitgevogeld had hoe ik nou precies 

alles moest noteren en verpakken (elk adres moest in een aparte 

envelop en dan samen in één envelop naar X2X), misschien kan dit 

nog beter beschreven worden in het vervolg. In welke soort 

enveloppen verstuurd mocht worden was wel duidelijk!” 

 

“Onze tip: Samenwerken met lokale 

verwante organisaties; we hadden 10 

organisaties die een eigen tafel hadden 

die met ons meeschreven; zij werden 

genoemd op onze affiches en in sociale 

media. We hebben ook 30 dagen lang 

elke dag een tweet de wereld ingestuurd 

rondom onze Write for Rights.” 
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