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In oktober 2020 vond er een 

kennismakingssessie plaats met 

een aantal bibliotheken inzake het 

thema fanfiction. Het voornaamste 

doel was het aantrekken van nieuwe 

doelgroepen, met name jeugd. Hoe 

kan fanfiction jongeren betrekken bij 

de bibliotheek? 

Dit document is een toolkit voor alle bibliotheekmedewerkers die zich bezighouden met het organiseren  

van activiteiten en/of nieuwe doelgroepen aan de bibliotheek willen binden.
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Wacht… fanfiction in de bibliotheek? 

Fanfiction is een breed begrip dat al jaren bestaat. Volgens 

Wikipedia is fanfiction een fictie-genre, geschreven door fans 

van een verhaal. De schrijvers ‘lenen’ de personages van hun 

favoriete verhalen voor hun eigen creaties, die niet officieel 

worden gepubliceerd, maar informeel beschikbaar worden 

gesteld aan geïnteresseerden.

Werelden bedacht door schrijvers worden omgezet tot 

belevingswerelden voor Dungeons & Dragons, maar ook voor een 

bordspel als Ganzenbord. Fanfiction is dus niet alleen fantasy, 

maar veel meer dan dat. Denk bijvoorbeeld ook aan Cosplay 

en Fanart. Bij Cosplay verkleden mensen zich als karakters uit 

verhalen en kruipen ze helemaal in die huid. Bij Fanart maken 

mensen kunst ter ere van een bepaald personage en daar geven 

ze een eigen draai aan. In het kort is fanfiction het maken van 

verhalen, producten en werelden, gebaseerd op bestaande 

verhalen. 

Heel vaak hebben makers van fanfiction een sterke relatie 

met taal – maar lang niet altijd met de bibliotheek. Het is 

voor bibliotheken dus belangrijk om deze groep mensen aan 

te spreken op hun passie. Laat zien dat zij welkom zijn in de 

bibliotheek. 

Een bordspel als middel 
We hebben ervoor gekozen deze aanpak te gieten in een 
bordspel.  Volg de route om in verschillende stappen te kunnen 
komen tot een mooie fanfiction-activiteit in de bibliotheek. Laat 
je onderweg vooral inspireren door de vele tips en tricks die je 
tegenkomt.

Zoals elk bordspel, kent ook dit exemplaar een aantal spelregels:

• Je mag alleen een stap naar voren zetten als het vorige 
punt voldaan is.

• Alles moet gedocumenteerd worden. Zo maak je een 
logboek voor de toekomst.

• De meeste bordspellen laten zich niet door één persoon 
spelen. Dat geldt ook voor het organiseren van een 
fanfiction-activiteit. Werk dus samen.
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Natuurlijk kun je alvast nadenken 
over een verdere uitwerking van 
het eerste idee. Denk je aan een 
fanfiction-schrijfwedstrijd? Wil je iets 
met Cosplay, zoals een photobooth 
waarin mensen foto’s kunnen maken 
in kostuum? Zijn workshops of 
thema-avonden mogelijk? Of wil je 
fanfiction juist koppelen aan een 
typische bibliotheekactiviteit, zoals 
een boekenclub? 

Waar gaat het om?  
Logischerwijs begin je met het 
bedenken van wat je wilt neerzetten. 

Je kunt elk project, idee of elke 
behoefte als vertrekpunt nemen. 

Soms is er een duidelijke aanleiding 

voor een bepaalde activiteit, zoals 

een trend of een externe opdracht. 

Maar soms wil je samen met collega’s 

gewoon een leuk idee uitproberen.  

Denk bij deze eerste stap in elk geval 

na over het onderwerp of thema van 

de fanfiction-activiteit.

Wat is de doelgroep?  
Nu je een grof idee hebt, begint de 

verdere uitwerking ervan. Start 

daarbij met het bepalen van de 
doelgroep. 

Vul de doelgroep die je wilt bereiken 

zo specifiek mogelijk in: leeftijd, 

geslacht, interesses, etc.

 Kijk gerust alvast waar deze 
doelgroep zich bevindt voor een 

vroege start met marketing en 
promotie.

Idee: 
organiseer een schrijfopdracht 
waarin fanfiction wordt 
geïntroduceerd door aan te geven 
dat deelnemers twee verschillende 
werelden in een verhaal moeten 
combineren. 

Of geef een schrijfworkshop waarin 
deelnemers kunnen leren over 
fanfiction en hoe je dat op papier 
krijgt.

Heel vaak is er al een bepaalde 
doelgroep aan het onderwerp of 

thema verbonden. Harry Potter 
is bijvoorbeeld geschreven voor 

kinderen tussen 8 en 12 jaar. Wel is 
het interessant om daarbij ook verder 

te kijken; jong én oud reageerden 
enthousiast op Harry Potter. Dit geeft 

wellicht ruis qua doelgroep, maar 
let op: geen enkel evenement is voor 

iedereen.
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Meegaan met trends klinkt 
makkelijker dan het is. We leven 
in een tijd met veel aanbod en 
trends volgen elkaar vliegensvlug 
op. Zeker als je als bibliotheek 
breed toegankelijk wilt zijn, zal het 
volgen van trends te veel vragen. 
Samenwerken met de doelgroep 
helpt daarbij. Zij zijn de inhoudelijke 
specialisten die weer de weg kennen 
naar anderen. 

Door samen met je doelgroep je activiteit te organiseren, maak je het jezelf niet alleen makkelijker, maar geef je de doelgroep ook eigenaarschap en daarmee meer betrokkenheid. In stap 10 gaat het over het bereiken van je doelgroep. Psst, je mag best even valsspelen en spieken bij stap 10 voor ideeën ;-).

Met wie ga je dit 
opzetten?  
Met jouw idee of behoefte in een 

kladversie, is het tijd om partners te 

zoeken met wie je de activiteit kunt 

organiseren. Natuurlijk kunnen dit je 

collega’s zijn, maar kijk ook verder 

dan de eigen muren. Zijn er wellicht 

(toekomstige) netwerkpartners in 

bijvoorbeeld het welzijnswerk of 

op scholen die iets met fanfiction 

doen of willen? Natuurlijk kun je ook 

werken vanuit onderop: organiseer 

samen met de doelgroep. 
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Wat is de doelstelling?  
Afhankelijk van het onderwerp 
koppel je een doel aan de activiteit. 

Wil je informatie overbrengen over 

een bepaald onderwerp? Wil je dat 

deelnemers informatie met elkaar 

delen of met elkaar sparren? Moet er 

een vaardigheid worden geoefend? 

Maak de waarde van je activiteit zo 

specifiek mogelijk. 

Een extra vraag om over na te 
denken: is er een duidelijke vraag 

vanuit de doelgroep naar wat je 

organiseert of kom je tegemoet aan 

een onbewuste behoefte?

Game of Thrones (GoT) was een gigantisch fenomeen. Mensen keken uit naar de nieuwe seizoenen en elke week zaten miljoenen kijkers klaar. Er werd veel op deze trend ingespeeld. Fora, zoals deze GoT-Discord, maakten ruimte voor discussies, theorieën en andere praatgroepen. 
Er was veel kritiek op de laatste seizoenen, waar de boeken nog van moeten verschijnen. Nu zijn er nog steeds velen die hopen dat de boeken verschillen of in ieder geval een stuk sluiting geven. 

Idee: 
wil je iets organiseren rondom het 
thema GoT? Dan kun je daar als doel 
aan koppelen dat GoT-fans een eigen 
einde maken aan het verhaal. Je kunt 
ze daarbij gebruik laten maken van een analyse van de schrijfstijl van George 
R.R. Martin (educatief en aansluitend 
op de passie van de doelgroep). Maar 
je kunt ook een cosplay-bonte-avond 
organiseren rondom het thema. Daarin kun je zelfs een wedstrijdelement 
stoppen door het GoT-huis te belonen 
dat de beste act levert. Zijn het de 
Starks, de Lannisters of wint een 
andere familie?

https://discord.com/invite/gameofthrones
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Extra tip:
er zijn talloze online diensten waar fanfiction-fans zich verzamelen; denk aan het eerder genoemde Discord. Maar ook Twitch en Wattpad zijn online diensten voor deze doelgroep. Twitchers volgen een gamer, terwijl ze ondertussen elkaar ontmoeten en discussies voeren in de live chat. Wattpad is het grootse online platform voor (amateur)schrijvers. Als je een digitale fanfiction-activiteit organiseert, kun je gebruik maken van deze platformen.
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Vergeet niet… minder uitgaven 
zijn ook inkomsten. Zeker als je 
samenwerkt met de doelgroep, is 
er wellicht veel materiaal aanwezig, 
zoals een decor of weg te geven 
prijzen. 

Extra tip: houd rekening met 
10% onvoorziene kosten. Pas na de 
activiteit kun je de precieze kosten 
vaststellen en de begroting voor 
de toekomst steeds doelgerichter 
maken.

Is er budget?  
Hoewel bepaalde activiteiten mogelijk 

zijn met gesloten beurzen, is het wijs 

om te kijken naar hoe het budget 

eruitziet en wat de kosten zijn. Kun 

je de kosten dekken met (subsidie)

gelden of ticketverkoop?

Heb je te maken met subsidiegelden 
of een andere externe geldschieter/
opdrachtgever? Zorg er dan voor dat 
je, in aanloop naar de evaluatie (stap 
13), een lijst hebt van zaken waar de 
activiteit aan moet voldoen. 

Als je geen externe geldschieter hebt, 
is het evengoed belangrijk om een 
dergelijke lijst te maken. Intern zul je 
ook moeten verantwoorden waar het 
geld naartoe gaat.

Welke mogelijkheden zijn 
er voor de uitvoering?   
Je hebt een uitgewerkt idee, een 

doelgroep en de financiën zijn helder. 

Nu is het tijd om de vorm van je 

activiteit verder uit te werken. Wordt 

deze bijvoorbeeld fysiek of organiseer 

je een webinar? 

Je kunt een fysieke ruimte bieden aan 

mensen met eenzelfde passie. Geef 

bijvoorbeeld een plek aan cosplayers 

om elkaar te ontmoeten en hun 

cosplay te laten zien. Organiseer 

je hierbij ook een workshop met 

bijvoorbeeld een leerbewerker, dan 

kan je doelgroep zelfs werken aan 

nieuwe kostuums. Ga je digitaal? 

Ook dan kun je mensen met dezelfde 

passie elkaar laten ontmoeten en een 

workshop laten volgen. Kijk goed naar 

wat past bij wat je beoogt te bereiken.

https://www.kliksafe.nl/blogs/mediaopvoeding/wat-is-discord/
https://www.kliksafe.nl/blogs/mediaopvoeding/wat-is-twitch/
https://kunst-en-cultuur.infonu.nl/taal/177326-wattpad-wat-is-het-en-hoe-werkt-deze-schrijverssite.html
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Zeker met het oog op hoe snel trends en interesses veranderen, is het aan te raden om voldoende digitale mogelijkheden te hebben. 

Zo ging Dungeons & Dragons voor leesbevordering in de bibliotheken in een week online. Ouders kregen links en toegang tot een helpdesk en kinderen konden met een druk op de knop hun personage door de belevingswereld van boeken heen loodsen. 

Waar gaat het 
plaatsvinden?  
Je keuze is gemaakt: fysiek of online 

via een webinar. Waar moet je nu 

rekening mee houden? Kies je voor 

fysiek, kijk dan of de bibliotheek een 

geschikte ruimte biedt of dat je een 

externe ruimte moet afhuren. Door 

de huidige situatie inzake Covid-19 

kan een fysieke activiteit overigens 

zomaar stilvallen vanwege nieuwe 

maatregelen. Zorg ervoor dat je dan 

nog over kunt stappen op een digitale 

variant of dat je naar buiten kunt. Het 

is belangrijk om een plan B te hebben. 

Wanneer gaat het 

plaatsvinden?  
Pak de agenda’s erbij en prik een 

geschikt moment voor je activiteit. Op 

de Issuekalender staan alle dagen van 

het jaar waarop aandacht is voor een 

maatschappelijk onderwerp. Hier vind 

je misschien wel een leuk haakje. 

Maar je kunt ook plannen rondom 

een datum die past bij het thema 

van je fanfiction-activiteit, zoals de 

première van de nieuwe Fantastic 

Beasts voor Harry Potter-fans. 
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https://www.youtube.com/watch?v=w9IpLyhmZIA&feature=youtu.be
https://www.issuekalender.nl/
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Tijd voor een draaiboek!  
Tijdens het volgen van de vorige 

stappen heb je een logboek 
gemaakt met ideeën, brainstorm-

wolken, notulen, etc. Nu moet alles 

overzichtelijk worden voor de 
uitvoering. Maak dus een compleet 

draaiboek, hoe klein je activiteit 

ook is. Vergeet hierbij niet om de 

begroting nog eens na te lopen. Zijn 

er dingen veranderd, wellicht door 

de technische back-up voor plan B? 

Moeten offertes opnieuw opgevraagd 

worden?

Promotie en het bereiken van de doelgroepEerder heb je je doelgroep bepaald. Nu kijk je hoe je deze gaat bereiken. Blijf jezelf de vraag stellen; waar is de doelgroep en hoe wil die worden benaderd? 

Jongeren gebruiken bijvoorbeeld de Instagram Stories om nieuwe dingen te ontdekken. Adverteer dus niet met een bericht, maar in de Stories. Let op: fanfiction-fans zitten ook op de genoemde platformen Discord, Twitch en Wattpad.

Out of the box: 

Instagram is een belangrijk kanaal 

voor je promotie, maar je kunt het 

zo creatief aanpakken als je bij de 

doelgroep vindt passen. Organiseer 

bijvoorbeeld eens een Watchparty 

om samen naar een nieuwe release 

te kijken. 

Vergeet de persberichten niet. Zorg 
dat een passende, wervende tekst 
doorgestuurd kan worden vanuit je 
eigen nieuwsbrief of website. Schakel 
daarnaast journalisten in van (lokale) 
media. Misschien kijkt je doelgroep 
niet naar de lokale media, maar het 
inzetten daarvan, en dan vooral van 
tv- en radio-fragmenten, spreekt 
een breder publiek aan. Vergeet 
overigens niet dat media creatief zijn 
met persberichten. Zorg er daarom 
voor dat in de eerste alinea de “Vijf 
W’s en H” staan: Wie, Wat, Waar, 
Waarom, Wanneer (en eventueel Hoe).
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Tip: 
ook bij weinig aanmeldingen, ga door! Je moet ergens beginnen. Schroom niet om de al bereikte leden van je doelgroep om hulp te vragen. Zij weten als geen ander waar de rest zich bevindt en hoe die betrokken kan worden. Dat geldt zeker voor een sterke community als die van fanfiction-fans.

Extra tip:
Psst… maak je aanbod exclusief door een beperkt aantal plaatsen beschikbaar te stellen. Maak het vervolgens spannend om zo’n plaats te bemachtigen. Verstop bijvoorbeeld een toegangskaart in een boek rondom het onderwerp.  
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Maak het leuk én gezellig!   
De communicatie is de deur uit dus 

het is tijd voor de activiteit zelf. 

Een oud gezegde in de organisatie 

van evenementen is: “Hoe beter 

de voorbereiding, hoe minder je 

hoeft te doen.” Zorg vooraf dus dat 

alles naar wens is. Bij een fysieke 

bijeenkomst wil je natuurlijk dat de 

ruimte mooi is aangekleed, dat er 

versnaperingen zijn en dat technisch 

alles werkt (muziekinstallatie, 

microfoons, etc.). 

Bij een digitale bijeenkomst staat of valt alles uiteraard bij de techniek. Zorg voor een goede moderatie en controleer of alles werkt. Als je weet dat alles in orde is, kun je zelf gaan genieten. Ben aanwezig, praat met de deelnemers en maak er iets leuks van.
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Maar je kunt dat ook bereiken door hen tijdens het evenement te laten presenteren wat ze hebben gedaan. Laat die presentatie bij uitstek plaatsvinden op een groot podium, bijvoorbeeld in het plaatselijke theater.een onbewuste behoefte?
Mond-op-mond reclame werkt goed, maar het oog wil ook wat. Zorg voor verschillende visuele middelen, zoals posters, foto’s en video’s. Tip: gebruik Canva.com. Dit (veelal gratis) middel maakt snel flitsende posters. Vanzelfsprekend kan dit ook de discussie doen...

...oplaaien omtrent de huisstijl in jouw organisatie: wees creatief! 

Let op: veel promotiemiddelen zijn gericht op boekjes, posters en flyers. Deze middelen passen over het algemeen niet op de sociale media (hier werken vierkanten of 16:9-verhoudingen) en kunnen dus niet online worden gebruikt. Poppodia hebben hier een oplossing voor bedacht. Zij zetten foto’s en covers van artiesten in een framewerk in de stijl van de eigen organisatie. Dit framewerk kan meteen online worden gebruikt.

Maak het groots
Meer dan ooit is het bereiken van 

de doelgroep lastig. Maar één ding 

blijft populair: mond-op-mond-
reclame. We luisteren naar iemand 

die we kennen en ergens enthousiast 

over is. Gun je doelgroep daarom 

de spotlights en je zult zien dat je 

binnen no-time een groter publiek 

hebt. Je kunt leden van je doelgroep 

in de spotlights zetten door ze het 

evenement te laten organiseren. 

http://Canva.com
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Evalueren  
Na de activiteit moet je evalueren. 

Dat wordt vaak vergeten, maar is 

ontzettend belangrijk. Probeer, als de 

tijd dat toelaat, direct te evalueren. 

Een nachtje erover slapen is ook 

niet erg. Bij stap 5 heb je een lijst 

gemaakt van zaken waar de activiteit 

aan moet voldoen en doelen die 

gehaald moeten worden. Nu kun 

je kijken of dat allemaal is gelukt. 

sprekers geboekt zijn en hoe die het 

hebben gedaan, etc. Vergeet geen 

beeldmateriaal in je evaluatie te 

plaatsen.

In de evaluatie hoort ook informatie 

thuis als hoeveel bezoekers er waren, 

wat het publiek van de activiteit 

vond, wat de kosten en baten waren, 

welke sprekers geboekt zijn en hoe 

die het hebben gedaan, etc. Vergeet 

geen beeldmateriaal in je evaluatie 

te plaatsen.

Tip: 
Creatieve manieren voor het vastleggen van een evaluatie zijn natuurlijk welkom! Denk bijvoorbeeld aan een ‘getekend verslag’ door een kunstenaar of tekstballonnetjes of spelkaarten in het draaiboek. Blijf gerust in het thema van de activiteit met bijvoorbeeld stickers van schilderijlijsten bij een activiteit rondom The Blockbusters van Manon Berns.  
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Het bijwerken van het 

draaiboek
Kijk aan de hand van je ervaringen, 

logboek en evaluatie of er in de 

toekomst aanpassingen nodig zijn op 

het draaiboek. Neem alle geleerde 

lessen mee naar de volgende 

fanfiction-activiteit, ook als die er 

anders uit gaat zien. 

https://getekendverslag.nl/
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Gefeliciteerd met 
het succesvol 

volbrengen van 
de fanfiction-

activiteit 
en tot de 

volgende keer!

Blijf in contact met de doelgroep 
Het kan zomaar zijn dat er tijdens of naar aanleiding van 
je activiteit mensen geïnteresseerd zijn geraakt om in de 
toekomst mee te helpen of een rol te vervullen. Verzamel 
contactgegevens van deze mensen en betrek ze bij de 
organisatie van toekomstige fanfiction-activiteiten. Wie weet 
is er zelfs iets mogelijk voor de reguliere programmering! 
En je hebt niet alleen iets aan de mensen die in het vervolg 
rollen willen vervullen. Aan alle deelnemers heb je veel. Zorg 
daarom tijdens elke activiteit voor een mogelijkheid voor alle 
deelnemers om hun naam, e-mailadres en/of telefoonnummer 
achter te laten. Stuur deze mensen foto’s van de activiteit 
op ter herinnering. Zij zullen een volgende keer ongetwijfeld 
terugkomen en misschien nemen ze zelfs wel nieuwe mensen 
mee. Daarnaast kun je je doelgroep altijd nog benaderen voor 
je nieuwsbrief. Voor geïnteresseerden blijft dat een prettig 
middel om informatie te ontvangen.

Bedenk goed… fanfiction is een “scene”. Zet je daar op een 
goede manier op in, dan kun je al snel een flinke community 
opbouwen. Organiseer dus niet zomaar één fanfiction-
activiteit, maar laat er meerdere, regelmatig, terugkomen. 
Investeer in deze fanfiction-doelgroep, want voor je het 
weet, heeft een grote, trouwe community haar weg naar de 
bibliotheek gevonden.
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Deze publicatie is een initiatief naar aanleiding van de 

kennismakingssessie “Fanfiction”, oktober 2020. Het doel van dit 

document is het bieden van een stappenplan om een activiteit te 

organiseren met een paar aanvullende tips en voorbeelden.

Meer weten? Neem contact op redactie@cubiss.nl. Direct vragen 

stellen omtrent deze aanpak kan ook bij Rick Vechel  

(www.VechelFantasy.com).

http://Valt het Op? Peter Pagie
mailto:redactie@cubiss.nl
http://www.VechelFantasy.com

