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Wat is Positieve Wat is Positieve 
GezondheidGezondheid

Algemeen
Positieve Gezondheid is een benadering van 
gezondheid die uitgaat van veerkracht en eigen regie. 
Bij Positieve Gezondheid is de afwezigheid van ziekten 
en beperkingen niet meer het uitgangspunt, maar het 
vermogen om je aan te passen en je eigen regie te 
voeren. Het gaat om veerkracht in het licht van fysieke, 
emotionele en sociale uitdagingen van het leven. 

Arts en onderzoeker Machteld Huber is de bedenker 
van dit concept van gezondheid. Zij is oprichter 
van het Institute for Positive Health (iPH). Uit haar 
onderzoek bleek dat het bij mensen niet alleen gaat 
om hun lichamelijke gezondheid, ze vinden vooral een 
betekenisvol leven belangrijk. Kun je je bijvoorbeeld 
voldoende redden? Voel je je gelukkig of misschien juist 
eenzaam? En is er misschien medische zorg nodig of 
steun uit je omgeving? Het gaat erom dat jij je gezond 
en energiek voelt, op de manier die bij jou past. Dat is 
Positieve Gezondheid.

Positieve Gezondheid omvat zes pijlers die mensen alle 
zes even belangrijk vinden. Deze pijlers van Positieve 
Gezondheid zijn:

 Lichaamsfuncties – Ik voel me gezond en fit

 Mentaal welbevinden – Ik voel me vrolijk

 Zingeving – Ik heb vertrouwen in mijn eigen 
toekomst

 Kwaliteit van leven – Ik geniet van mijn leven

 Meedoen – Ik heb goed contact met andere mensen

 Dagelijks leven – Ik kan goed voor mezelf zorgen

De betekenis van de pijlers wordt zichtbaar gemaakt in
een spinnenwebmodel. Dat kan er zo uitzien:

• Sociale contacten
• Serieus genomen worden
• Samen leuke dingen doen
• Steun van anderen
• Erbij horen
• Zinvolle dingen doen
• Interesse in de maatschappij

• Zorgen voor jezelf
• Je grenzen kennen
• Kennis van gezondheid
• Omgaan met jd
• Omgaan met geld
• Kunnen werken
• Hulp kunnen vragen

• Genieten
• Gelukkig zijn
• Lekker in je vel zi en
• Balans
• Je veilig voelen
• Hoe je woont
• Rondkomen met je geld

• Onthouden
• Concentreren
• Communiceren
• Vrolijk zijn
• Jezelf accepteren
• Omgaan met verandering
• Gevoel van controle

• Zinvol leven
• Levenslust
• Idealen willen bereiken
• Vertrouwen hebben
• Accepteren
• Dankbaarheid
• Blijven leren

• Je gezond voelen
• Fitheid
• Klachten en pijn
• Slapen
• Eten
• Condi
• Bewegen

© Ins  tute for Posi  ve Health (iPH) | iph.nl |Gespreksinstrument 1.0

 Tips Tips ter inspiratie: 
•	 Website Positieve Gezondheid
•	 Praatplaat Positieve Gezondheid

https://mijnpositievegezondheid.nl/
https://www.ggdgv.nl/voor-professionals/samen-voor-gezond/positieve-gezondheid/
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Waarom aan de slag met 
Positieve Gezondheid
In Nederland werken steeds meer partijen, waaronder 
zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten, GGD-en en 
onderwijsinstellingen vanuit een breed perspectief op 
gezondheid. Dit geldt ook voor bibliotheken op het 
gebied van gezondheidsvaardigheden.

De organisaties en initiatieven die met deze concepten 
werken, blijken enthousiast en gemotiveerd om 
gezondheid op een bredere manier te benaderen. 
De manier waarop zij deze concepten invullen, verschilt 
sterk. Voor de een is het vooral een manier om indivi-
duele burgers op een andere manier te benaderen, 
voor de ander is het juist een aanzet om over de 
grenzen van de eigen organisatie of het eigen domein 
heen te kijken en naar gelijkgestemden te zoeken om 
mee samen te werken. Daarmee stimuleert deze brede 
kijk samenwerking tussen verschillende lokale en/of 

regionale partijen zoals zorg- en welzijnsorganisaties, 
zorgverzekeraars, gemeenten en bibliotheken.

Bibliotheken zijn een (potentieel) waardevolle 
samenwerkingspartner voor gemeenten en partijen 
die zich bezig houden met gezondheid vanwege 
het bereik, locaties dichtbij de burgers en kennis van 
laaggeletterdheid. Daarmee kan de bibliotheek een 
(laagdrempelige) aanvulling zijn op andere bronnen van 
informatie of deze informatie op een laagdrempelige 
manier bij de burger brengen alsook vindbaar en 
doorzoekbaar maken. Voor de bibliotheek zelf is 
inzetten op gezondheid een manier om invulling te 
geven aan de maatschappelijke rol en de positie in 
de samenleving te versterken.

Bibliotheken leggen zich steeds meer toe op het 
stimuleren van zelfredzaamheid van inwoners en 
kunnen van daaruit een belangrijke rol vervullen in 

een samenwerking met partners die het concept van 
positieve gezondheid omarmen.

Doelgroep
De doelgroep bestaat uit maatschappelijk geïnteresseerde 
(jong)volwassenen die zich persoonlijk willen blijven 
ontwikkelen.

 Tips Tips ter inspiratie: 
•	 Filmpje over Positieve Gezondheid bij
 deTweedeVerdieping. 
•	 Artikel ‘Wat doen bibliotheken aan 
 Positieve Gezondheid’.

https://www.youtube.com/watch?v=4lI-WDOjE0U
https://welzijndewolden.nl/wat-doen-bibliotheken-aan-positieve-gezondheid/


1. Collectie aanbieder 
Het aanbieden van collectie, fysiek en digitaal. 
De bibliotheek stelt de (digitale) collectie over positieve 
gezondheid laagdrempelig beschikbaar zodat burgers 
en eventueel specifiek mantelzorgers en vrijwilligers 
zich kunnen informeren.
•	 Bibliotheekcollectie: Gezin en Gezondheid
•	 Podcasts: zie Get Started Guide over Podcasts

2. Kennis- en informatiemakelaar 
Informerend en adviserend door het verzamelen en 
aanbieden van informatie middels kennisdossiers en/
of voorlichtingen. Voor inwoners en partners vervaardigt 
de bibliotheek in begrijpelijke taal kennisdossiers en/of 
maakt de lokale informatie op het gebied van positieve 
gezondheid toegankelijk voor burgers. Ook kunnen 
inhoudelijke experts voorlichting geven over bepaalde 
thema’s. 
•	 Apotheek: alles over medicijnen, betrouwbare 

informatie van de apotheker.   
•	 Steffie gezond: over gezond eten en goed bewegen.
•	 Laaggeletterden en migranten: over onjuist gebruik 
 van medicatie en therapie-ontrouw onder migranten.

3. Community Facilitator 
Ruimte bieden aan andere organisaties om activiteiten 
te organiseren gericht op het informeren en adviseren 

van hun doelgroep of het verbeteren van hun 
(gezondheids)vaardigheden. Denk aan de volgende 
activiteiten:
•	 Preventie door het bevorderen van (gezondheids)

vaardigheden middels het bieden van programmering, 
cursussen, lesmateriaal en taalcoaching; mensen 
doen kennis op, kunnen vragen stellen en ervaringen 
delen. Tevens kunnen ze hun vaardigheden om 
gezondheidsinformatie te begrijpen en gebruiken, 
verbeteren.

•	 Loketfunctie bieden: organiseren van een 
ontmoetingsplaats en samenwerking met lokale 
organisaties om mensen met vragen over positieve 
gezondheid naar door te verwijzen.

4. Community bouwer 
Geïsoleerde activiteiten zijn vervangen door 
Community’s van burgers of thematisch rondom 
Positieve Gezondheid Verbinding tussen partners en 
burgers wordt gestimuleerd om elkaar verder te 
helpen en blijvende contacten te laten ontstaan.
• Interactieve workshops waarin 

bibliotheekmedewerkers, deelnemers en 
professionals uit zorg, welzijn, cultuur en sport 
gezamenlijk een onderwerp uitdiepen en waar 
het ‘doenvermogen’ van deelnemers en de 
dagelijkse toepasbaarheid centraal staan (zie 
deTweedeVerdieping blz. 4). 

Positieve gezondheid - Get Started Guide 4

Rollen van de bibliotheekRollen van de bibliotheek
De wettelijke taakstelling van bibliotheken is onder andere het bieden van kennis en informatie alsook het bieden 
van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie. Bibliotheken organiseren in het kader van basisvaardigheden 
vele activiteiten in verschillende domeinen waaronder gezondheid. 

We komen uit op vier rollen die bibliotheken in het kader van dit thema kunnen vervullen, namelijk:

https://www.bibliotheek.nl/collectie/gezin-en-gezondheid.html
https://www.apotheek.nl/medicijnen
https://www.kijkopgezond.nl/
https://www.knmp.nl/patientenzorg/laaggeletterden-en-migranten
https://www.gc-nijkerk.nl/zet-een-stap-bijeenkomst/
https://www.nobb.nl/activiteiten/agenda-uden/evenement/8141-inloopspreekuur-ons-welzijn
https://iph.nl/wp-content/uploads/2020/01/factsheet-brede-gezondheidsconcepten_rivm_dec-2019a_def.pdf
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Stap 1Stap 1 

Wat is het doel?
Bepaal welk doel je als bibliotheek via het onderwerp 
positieve gezondheid wil behalen. Hoe gaat een succes-
volle Community bijdragen aan de brede doelstellingen 
van de bibliotheek. Daarna bepaal je wat het vraagstuk 
is vanuit de gemeenschap/dorp/wijk. Wat denk je dat 
je doelgroep met elkaar gemeen heeft, en wat zouden 
zij samen willen doen? Met een heldere doelstelling, 
waaraan mensen zich kunnen verbinden, kun je straks 
makkelijker met anderen in gesprek en hen uitnodigen 
om zich aan te sluiten bij de Community. Onderzoek (bv 
op de website van de gemeente) wat van belang is in het 
kader van positieve gezondheid. Ga gesprekken aan met 
sleutelfiguren en sluit aan bij de al bestaande initiatieven. 
Bekijk welke partners hierbij zijn aangesloten.

Resultaat
•	 Draagvlak binnen de gemeente en/of gemeenschap/

dorp/wijk met betrekking tot het thema.
•	 Draagvlak binnen de bibliotheek om het thema Positieve 

Gezondheid verder uit te breiden en te verdiepen.

Stap 2Stap 2
Hoe staat de bibliotheek erin?
Denk na of je uitvoering kunt geven aan het doel of 
vraagstuk. Krijg je collega’s mee en hiervoor enthousiast? 

Ga in gesprek met je leidinggevende en probeer 
antwoord te krijgen op de volgende vragen:
•	 Ligt er een opdracht vanuit de gemeente om een rol 

in dit thema te vervullen/is er een behoefte vanuit 
de gemeenschap/dorp/wijk? Deze vraag zou je al 
enigszins kunnen beantwoorden vanuit stap 1.

•	 Is er voldoende personele bezetting om dit vraagstuk 
op te pakken? Vraag hoeveel uren je eraan mag 
besteden en wat de financiële kaders zijn.

Resultaat
•	 Gedragen (financiële) kaders vanuit de bibliotheek 

om met het thema aan de slag te gaan.
•	 Collega’s zijn op de hoogte van het thema Positieve 

Gezondheid.

Aan de slagAan de slag 
vanuit de rol van Community 
Facilitator en bouwer

Deze Get Started Guide neemt je stap voor 
stap mee door het proces om vanuit de rol 
van Community Facilitator in gezamenlijkheid 
een (activiteiten)programma op te stellen. 
Vanzelfsprekend wordt ook een link gelegd 
met de andere rollen die zijn benoemd. 
Per stap worden voorbeelden genoemd ter 
inspiratie. 

 Tips Tips ter inspiratie: 
•	 Het doel kan zijn: Een Community die werkt 

aan een gezonde leefstijl en die daarmee 
bijdraagt aan een gezonde gemeenschap. 

•	 Een doel kan zijn: Het in gang zetten van 
een beweging vanuit positieve gezondheid 
waardoor de levenskwaliteit van bewoners 
verbetert en gezondheidsverschillen afnemen, 
zie dit onderzoek.

•	 Een manier waarop hieraan uitvoering kan 
worden gegeven: Stimuleren van een gezonde 
levensstijl door middel van een uitdagend en 
stimulerend programma-aanbod.

 Tips Tips ter inspiratie: 
•	 Neem je collega’s mee in het vraagstuk en 

bekijk wie enthousiast wordt.
•	 Mocht de rol van de bibliotheek nog niet 

duidelijk zijn dan kun je de mini-documentaire 
Zoektocht naar de Community Library laten 
zien in relatie tot de vraagstukken die leven in 
de gemeente of gemeenschap/wijk/dorp.

•	 Bekijk ook deel 2 van de mini-documentaire 
over hoe de nieuwe bibliotheek impact maakt.

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/gezonde-wijk-en-omgeving/programmas/project-detail/preventie-5-deelprogramma-2-wonen-en-leven-in-een-gezonde-wijk-en-omgeving/positieve-gezondheid-kent-geen-grenzen-in-de-wijkpositive-health-beyond-boundaries-in-community-ca/
https://vimeo.com/322774348
https://vimeo.com/483967169
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Stap 3Stap 3 

Ga erop uit, zoek de verbinding!
Wanneer je weet wat het doel is vanuit de gemeente 
of wanneer het vraagstuk duidelijk is vanuit de 
gemeenschap/dorp/wijk, ga je in gesprek met de 
doelgroep. Zie stap 3 van de Routekaart voor de 
Community Librarian. Je doel in deze stap is het 
samenstellen van een werkgroep. Dit doe je door het 
enthousiasmeren van partijen of individuen die zich 
willen aansluiten bij de Community. Je hebt je goed 
voorbereid zodat je het verhaal van de bibliotheek 
duidelijk kunt vertellen in relatie tot het thema Positieve 
Gezondheid.

Resultaat
•	 Enthousiaste vertegenwoordigers van partijen 

of individuen die graag meedenken en meedoen 
om met het thema aan de slag te gaan en zich 
committeren aan het vraagstuk.

•	 Een werkgroep bestaande uit enthousiaste personen 
afkomstig van die partners.

Stap 4Stap 4 

Invulling geven aan een gezamenlijk 
programma over Positieve Gezondheid
Er is een werkgroep samengesteld uit de diverse partijen 
en individuen die je in stap 3 hebt gesproken. Op basis 
van het vraagstuk wordt een programma van activiteiten 
opgesteld, bedoeld om impact te maken. Je maakt 
hierbij afspraken over waar je samen naar toe werkt (de 
doelstelling) wanneer deze behaald is, en hoe je dit meet 
(KPI’s: Kern Prestatie Indicatoren). 

Resultaat
Er zijn afspraken gemaakt over de (financiële) kaders 
over het programma en ieders inbreng. Er is een 
programma van activiteiten waaraan elke partner 
een bijdrage levert, zodat er een goede verdeling van 
verschillende rollen is (rol 1 Collectie aanbieder en 
2 Kennis- en informatiemakelaar. Zie bijvoorbeeld: 
Netwerk bij BiblioPlus en Samenwerkingspartners bij de 
bibliotheek Dommeldal) Met de partners is afgesproken 
op welke manier dit vraagstuk/de samenwerking na 
afloop van dit programma wordt voortgezet. 
Er wordt nagedacht over het aansluiten/ontwikkelen 
van een Community over Positieve Gezondheid (rol 4 
van Community bouwer). Zie bijvoorbeeld: Samenwel 
bij de bibliotheek Rivierenland (ook in relatie tot 
laaggeletterden). Het is goed om de rol van Community 
bouwer in deze fase al te betrekken. Een Community 
bouwen begint al tijdens het programma.

Stap 5Stap 5 

Uitvoeren programma over 
Positieve Gezondheid 
Elke partner voert een onderdeel van het programma 
uit. 

Resultaat
Het programma is uitgevoerd en heeft bijgedragen aan 
het oplossen van het vraagstuk door het behalen van de 
vooropgestelde doelen/resultaten.

 Tips Tips ter inspiratie: 
Laat de vertegenwoordigers van partners een 
gezamenlijke intentieverklaring tekenen waarbij 
ze aangeven dat ze willen samenwerken op dit 
thema. Denk aan de volgende instanties:
•	 Gemeente(ambtenaren die zich met het thema 
 bezig houden);
•	 Ouderenverenigingen (KBO, Studiekringen);
•	 Welzijnsverenigingen;
•	 Lokale netwerkpartners vanuit zorg/
 maatschappelijke organisaties 
 (Zorgvoorelkaar, Zorgbelang);
•	 Huisartsencentra;
•	 GGD.

Stappenplan

 Tips Tips ter inspiratie: 
•	 Om impact te maken heeft het de voorkeur 

om het programma langere tijd te laten 
bestaan (minimaal 1 jaar).

•	 Organiseer iets frequent, bijvoorbeeld (twee)
maandelijks, zodat het in beweging blijft; dit 
wekt vertrouwen op in de Community, zo 
weten leden wat ze kunnen verwachten.

 Tips Tips ter inspiratie: 
Start met een kick-off met het thema Positieve 
Gezondheid, waarbij alle partners aanwezig 
zijn. De kick-off van de bibliotheek Dommeldal 
zou voor corona een bijeenkomst zijn, maar is 
verschoven en veranderd in een webinar.

Voorbeelden van activiteiten:
•	 Activiteiten over Positieve Gezondheid bij 
 bibliotheek deTweedeVerdieping
•	 Basisworkshop Positieve Gezondheid 
 bij bibliotheek deTweedeVerdieping
•	 Workshop Lekker Slapen bij 
 bibliotheek deTweedeVerdieping
•	 Workshops 'Zelfredzaamheid voor senioren'
 bij de bibliotheek Midden-Brabant
•	 Inloopspreekuur over dieet, voeding en 
 lifestyle bij bibliotheek Rivierenland

https://community-librarian.cubiss.nl/routekaart-voor-de-community-librarian/ga-kennismaken-ga-erop-uit
https://community-librarian.cubiss.nl/routekaart-voor-de-community-librarian/ga-kennismaken-ga-erop-uit
https://www.biblioplus.nl/nieuws/positieve-gezondheid.html
https://www.heeze24.nl/home/artikel/16276/Positieve-Gezondheid-Heeze-Leende
https://samenwel.nl/
https://iph.nl/uit-de-praktijk-hoe-bereik-je-laaggeletterden-met-positieve-gezondheid/
https://dommeldal.op-shop.nl/422/positieve-gezondheid-de-kick-off/11-03-2020
https://dommeldal.op-shop.nl/773/positieve-gezondheid-in-gemeente-heeze-leende-webinar/19-11-2020
https://www.detweedeverdieping.nu/themes/positieve-gezondheid/
https://www.detweedeverdieping.nu/agenda/basisworkshop-positieve-gezondheid/
https://www.detweedeverdieping.nu/agenda/workshop-positieve-gezondheid-lekker-slapen/
https://www.bibliotheekmb.nl/agenda/1811-nov/workshop-senioren-positieve-gezondheid.html
https://rivierenland.op-shop.nl/1645/inloopspreekuur-over-dieet-voeding-en-lifestyle/20-11-2018
http:// 
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a) Bepaal het Community concept en ga op zoek 
naar ambassadeurs
Net zoals bij stap 3, ga je bij het vormen van een 
Community op zoek naar mensen uit je doelgroep die 
enthousiast zijn over je doelstelling en zich intrinsiek 
gedreven voelen hier invulling aan te geven. Een 
Community vormen doe je samen, jouw doel in deze 
stap is dan ook het vinden van ambassadeurs die samen 
met jou de Community gaan vormen en andere leden 
gaan activeren. De activiteiten vormen een ideale plek 
om potentiële ambassadeurs te vinden. Zonder een 
groep ambassadeurs, minimaal 5, wordt het lastiger 
om een Community te ontwikkelen.
 
b)  Toets je Community concept
Stel een lijst samen met namen van potentiële 
ambassadeurs. Dit zijn mensen die je hebt gesproken 
die enthousiast zijn over jouw doelstelling en zich 
eventueel wel in zouden willen zetten. Met hen ga je 
het gesprek aan. Door middel van informele interviews 
kun je hen beter leren kennen en hun betrokkenheid 
vergroten. Bekijk hier tips voor interviewvragen.
 
c)  Afspraken met je kerngroep van ambassadeurs
Deze stap is zo belangrijk omdat je deelnemers zo 
snel mogelijk medeverantwoordelijk wil maken voor 
de totstandkoming van de Community. Om de groep bij 
elkaar te krijgen, organiseer je een kick-off voor de 

ambassadeurs en andere geïnteresseerden. Hierin maak 
je ze deelgenoot van de plannen van de organisatie. 
Je koppelt de resultaten van de interviews terug, en 
vraagt hen om commitment voor het bouwen van de 
Community. Om de keuze bij wat ze zouden kunnen 
betekenen wat makkelijker te maken, kun je hen laten 
kiezen uit een aantal standaard Community-taken: 
online moderator, gastheer (heet nieuwe leden welkom), 
verbinder (helpt leden met vragen), organisator (organiseert 
maandelijks een bijeenkomst) of kennismakelaar (deelt 
eens per week een relevante link, event, etc). 
 
d) Schrijf je communicatiestrategie
Nu heb je voldoende informatie opgehaald om de 
strategie te schrijven. Dit is een plan waarin jij omschrijft 
waarom jouw Community bestaat, wie de leden zijn, wat 
jullie samen doen, wanneer je succesvol bent en hoe 
je dit meet, welke mensen en middelen je nodig hebt 
om het plan uit te kunnen voeren. Het hoeft niet lang 
te zijn. Het gaat erom dat je duidelijkheid hebt over de 
volgende zaken:
- Doelstelling van de Community: Waarom bestaat de 

Community en wat gaan jullie samen doen.
- Kern Prestatie Indicatoren (kpi’s): Hoe meten we 

of de doelstelling behaald wordt. Bijvoorbeeld wij 
willen maandelijks een X aantal deelnemers zien 
bij onze events en we willen zien dat 10% van onze 
Community actief is in onze online groep.

- Doelgroep: Wat is de doelgroep voor de Community 
en wat zijn hun wensen, behoeften, en/of suggesties?

- Community Manager: Wat is de rol van de 
Community Manager? Hoe ga je de organisatie en 
het beheer rondom de Community beleggen?

- Ambassadeurs: Wat is de rol van de ambassadeurs? 
Welke verantwoordelijkheden hebben zij?

- Middelen: Welke middelen heb je nodig om het 
contact met en binnen de Community te faciliteren 
(social media/eigen Community platform?) 

- Planning en budget
 
e) Middelen: Welke tools wil je inzetten om jouw 
Community te faciliteren?
In samenwerking met jouw kerngroep stel je een lijstje 
samen met daarin wensen van jullie Community leden 
met betrekking tot onderlinge interactie. Willen ze 
onderling tips en kennis uitwisselen? Of willen ze ook 
beeld en documenten kunnen delen? Op basis van 
de wensen en de functionaliteiten die je bibliotheek 
nodig heeft om haar doelen te behalen, kun je een 
keuze maken voor welk middel je in wilt zetten om de 
interactie tussen leden te faciliteren. Je kunt ook heel 
laagdrempelig starten met een WhatsApp of Facebook 
groep. Of je kiest voor een platform zoals: Kenniscloud, 
Biebtobieb, Mighty Networks. Bedenk wel dat ook 
het onderhouden van een platform een investering 
is, mocht je hiervoor toch kiezen, zorg dan dat je 

Stap 6Stap 6
Vormen van Community Positieve Gezondheid

Stappenplan

https://bind.slite.com/p/note/5JKRKdsUqiAfTMLKDnZFdv
https://www.kenniscloud.nl/
https://www.biebtobieb.nl/do/login
https://www.mightynetworks.com/
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een structurele aanpak hebt voor online Community 
activatie en voldoende tijd om hieraan te werken. 
 
f) Content en activatie kalender
Om interactie tussen leden te stimuleren (on- en offline) 
werken we met een content- en activatie kalender. 
In deze kalender plan je de content vooruit die jij, de 
ambassadeurs en de leden maken. Uit de interviews 
heb je al wat eerste suggesties en ideeën voor content 
gekregen. Dat vormt een mooi beginpunt om de 
Community te gaan vullen. Vullen doe je al voordat de 
Community ‘live’ gaat. Niemand wil wonen in een leeg 
huis. Denk hierbij aan het delen van vragen, interessante 
tips, een leuke blog of video.
Wissel af tussen verschillende vormen van content (een 
foto, video, vraag, tip van de week, etc) om de energie en 
inspiratie erin te houden. Hetzelfde geldt voor een mix 
tussen online delen en fysieke bijeenkomsten. Offline 
is nog altijd dé manier om relaties en vertrouwen op te 
bouwen.
 
g) Lancering van de Community: live-gang
Mocht je er voor kiezen om gebruik te maken van een 
Community platform, dan is livegang het moment dat 
je werk voor het publiek zichtbaar wordt. Dat moet 
gevierd worden! Je markeert de livegang door een feest 
of evenement te organiseren. Zo’n bijeenkomst moet 
vooral gaan over wat de Community betekent voor 
de organisatie en niet te veel over het platform zelf. 
Kies je ervoor om gebruik te maken van een Facebook 
of WhatsApp groep, dan is het alsnog leuk om een 
feestelijk moment te organiseren om de Community 

 Tips Tips ter inspiratie: 

•	 How public libraries help build healthy 
 communities 

Voorbeelden van Community’s:
•	 Wij begint bij jou; WIJ is een netwerk waarin 

meer dan 800 vrijwilligers, 1500 burgers, 25 
freelancers en 40 professionals actief zijn, 
naast de ruim 6000 klanten, die niet louter 
klant zijn maar ook zelf bijdragen aan het 
netwerk. Bij WIJ geldt: klanten en burgers waar 
het kan, vrijwilligers en professionals waar het 
moet. Ook de bibliotheek is hierbij betrokken  
en ook bij de activiteiten Daarnaast is er ook 
een programma over actief zijn en blijven. 

•	 Gezonde wijk en omgeving met o.a. onderzoek 
hoe je vanuit de kracht van burgers en 
verbeteringen in de wijk de ‘positieve 
gezondheid’ van mensen kunt verbeteren.

•	 Netwerk Positieve Gezondheid Noordelijke 
Maasvallei met o.a. diverse activiteiten zoals 
een escaperoom Positieve Gezondheid.

te lanceren en de mooie plannen te delen. Laat 
bijvoorbeeld een van de ambassadeurs ook vertellen 
over zijn rol bij de Community.
 
h) Begeleiden van proactieve leden en groei
Dit is het moment om alle plannen om te zetten in 
actie. In de praktijk betekent dit dat je samen met de 
proactieve leden het vliegwiel van content en activiteit 
aan moet zetten. Dat kost inspanning en toewijding. 
De eerste maanden zal dit nog niet vanzelf lopen, maar 
wanhoop niet. Je bent aan het zaaien. Het oogsten 
komt later pas. Het werven van nieuwe leden gebeurt 
in deze fase vooral via mond-tot-mond reclame. De 
huidige kerngroep van ambassadeurs kan nieuwe leden 
uitnodigen om deel te nemen aan een leuk evenement 
of mee te doen aan de online discussie rondom een 
interessant thema.
 
i) Moderatie
Wanneer je bent aangekomen op het punt dat er een 
grotere groep leden actief wordt, zal je rol veranderen. 
Het accent ligt veel minder op activatie en veel meer 
op moderatie. Het gaat er hierbij met name om dat 
de interacties die plaatsvinden binnen de Community 
passen bij het gedachtegoed. Goede huisregels voorzien 
hier gedeeltelijk in, de rest los je op door bemiddeling. 
Zorg dat de sanctie bij een overtreding van de huisregels 
proportioneel is. Iemand verwijderen van de Community 
is altijd het laatste toevluchtsoord. Als je een sanctie 
uitdeelt, koppel de beslissing dan altijd terug naar de 
groep en naar het individu. En onthoud dat moderatie 
veel meer gaat over educatie dan over straffen.
 

Resultaat
•	 Een Community aanpak die gebaseerd is op een 

stevig plan, met stakeholders die vanaf het begin 
betrokken zijn geweest bij het samenstellen en 
uitvoeren van de plannen.

•	 Duidelijkheid over waar de Community naartoe 
werkt, wat we van elkaar kunnen verwachten en 
wanneer we willen bijsturen als de interactie even 
wat minder verloopt.

Stappenplan

https://www.brookings.edu/blog/up-front/2017/03/30/how-public-libraries-help-build-healthy-communitie
https://www.brookings.edu/blog/up-front/2017/03/30/how-public-libraries-help-build-healthy-communitie
https://wijbegintbijjou.nl/
https://wijbegintbijjou.nl/247-bibliotheek-aan-huis-samenwerking-wij-en-de-bibliotheek-breda.html 
https://wijbegintbijjou.nl/Extra_Activiteiten/salonbibliotheek/2020%20Maart%20Salonbibliotheek%20pdf%20maandoverzicht%202-zijdig.pdf.
https://wijbegintbijjou.nl/wat-doet-wij/actief-zijn-en-blijven 
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/gezonde-wijk-en-omgeving/positieve-gezondheid/
https://www.netwerkpositievegezondheid.nl/
https://www.netwerkpositievegezondheid.nl/
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Bronnen
•	 Cubiss, Marly Sengers, routekaart voor de Community Librarian.
•	 iPH, Notitie Koplopertafel Publieke Gezondheid en Positieve Gezondheid
•	 Panteia, Wegwijzers in informatie rond gezondheid, zorg en ondersteuning - een kwalitatief onderzoek naar 

huidige en potentiële rollen van bibliotheken.
•	 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Factsheet 
 Het gebruik van brede gezondheidsconcepten: inspirerend en uitdagend voor de praktijk met het voorbeeld van 

deTweedeVerdieping.
•	 Website Bibliotheeknetwerk – Basisvaardigheden volwassenen, gezondheid 
•	 Medium, Peter Staal, de verschillende stappen om een vliegende start te maken met je Community.

https://community-librarian.cubiss.nl/routekaart-voor-de-community-librarian/ga-kennismaken-ga-erop-uit
https://iph.nl/wp-content/uploads/2018/09/notitie-koplopertafel-publieke-gezondheid-en-positieve-gezondheid-aug.-2018.pdf
https://www.panteia.nl/index.cfm/_api/render/file/?method=inline&fileID=53D3AF96-FB58-4B7A-A64917F4D03527AF
https://www.loketgezondleven.nl/documenten/factsheet-gebruik-van-brede-gezondheidsconcepten-inspirerend-en-uitdagend-voor-praktijk
https://www.bibliotheeknetwerk.nl/basisvaardigheden-volwassenen/gezondheid
https://medium.com/bindcommunity/de-verschillende-stappen-om-een-vliegende-start-met-je-community-te-maken-14385db60f2c

