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Tineke Delfgou van Bibliotheek Landgraaf, Anja Frijns, beleidsmedewerker bij Relim i en 

Ivette Sprooten, adviseur Laaggeletterdheid bij Cubiss, aan het woord rondom het project 

‘Boek bij de Boterham.’ 

 

“Gewoon doen” 

Van subsidiegeld uit het Cubiss Limburg project Participatie & Zelfredzaamheid is een rolkarretje 

en een collectie voor Relim aangeschaft, bestaande uit 50 titels. Het gaat om studie- /informatief 

materiaal en leesmateriaal uit de collectie eenvoudig communiceren. Af en toe wisselt de collectie 

en uiteraard gaan er boeken op aanvraag mee.  

 

Tineke is één keer per maand aanwezig tijdens de lunchpauze. “We hebben in een ruimte naast 

de kantine tafels leuk neergezet en alle boeken op tafel gelegd. De cliënten pakken een stoel erbij, 

nemen drinken mee. Je komt als je zin hebt.” Anja zit erbij als vaste begeleidster van Relim. Zij is 

zeer betrokken en ze kent alle medewerkers. Tineke: “Je moet echt rekening houden met de 

doelgroep. Hou het bibliotheekuurtje informeel. Een formele aanpak, op vaste tijd aan tafel zitten 

met deelnemers voor een gesprek, dat werkt niet.” 

 

Anja: “Bij Relim werken mensen die nog nooit in de bieb geweest zijn, die weten ook niet hoe het 

gaat in een bibliotheek.” Anja loopt vaak een rondje door het pand en spreekt mensen aan. “Zo nu 

en dan komt er eentje even kijken. Die neemt dan een boek over zijn hobby mee. Het heeft even 

tijd nodig. Als ze zien dat collega’s boeken lenen en hoe leuk zij dat vinden, dan willen zij dat ook.” 

 

Ivette en Tineke lieten posters en placemats ‘Boek bij de boterham’ maken. De posters worden 

opgehangen bij de verschillende afdelingen. De placemats worden in de week voorafgaand aan de 

minibibliotheek neergelegd in de kantine.  

 

De start 

Tineke: “Op 3 oktober zijn we begonnen met 5 cliënten, die hebben meteen 7 materialen geleend! 

Nu hebben we al 14 cliënten en zijn er 21 materialen uitgeleend.”  

“We vertellen wat en we lezen voor. Ik stel ook veel vragen en ik deel veel.” Met als gevolg dat de 

deelnemers aan Tineke vertellen over wat hun hobby’s zijn, wat ze lezen (als ze al lezen), wat ze 

niet lezen, wat ze leuk vinden. En daar zoekt Tineke boeken bij.  

 

De cliënten vinden zelf dat ze niet lezen, maar studeren! Tineke: “Deze doelgroep leest niet ‘even’ 

een boek. Daar moeten ze echt voor gaan zitten. Maar dat doen ze wel met plezier.” 

 

Wat lezen de deelnemers graag? 

Wat zijn onderwerpen die de deelnemers graag lezen? “Als ze een hobby hebben, willen ze 

daarover graag informatie. Ik heb al vragen over kickboxen en digitale fotografie gekregen. Ook 

zelfhulpboeken zijn ook populair: hoe organiseer ik mijn huishouden, tips en trucs. En kijkboeken 

zijn populair; veel plaatjes en weinig tekst.” 

Als opgevraagde boeken niet in de Relim-collectie zitten, dan kijkt Tineke bij de jeugdafdeling. 

 

De werknemers denken ook zelf na over wat ze willen leren. “Terwijl ik naar buiten liep, kwam een 

deelnemer achter me aan gerend. Of ik een boek over Dick Kuijt kan meenemen. Hoe mooi is dat.” 

Het meest bijzondere verzoek dat Tineke kreeg, was een boek over transgender. “Ik vind het heel 

bijzonder dat ze dat aan mij durven vragen. Dat die vertrouwdheid er is.” 

 

“Het dagboek van Anne Frank is heel populair. Een deelneemster vroeg me of ik nog meer over 

het leven van Anne Frank heb. Ik vind dat soort reacties geweldig.” 
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Leren formuleren 

Ze raden elkaar boeken aan, ze steken elkaar aan. Tineke stimuleert dat bij de 

deelnemers. Want dan moet je nadenken over wat je van het boek vindt en leren formuleren. 

 

De doelgroep wordt op deze (vriendelijke en laagdrempelige) manier geconfronteerd met boeken, 

want dat is in hun leven niet vanzelfsprekend. Het oorspronkelijke idee, dat als je de bibliotheek in 

Relim hebt ontdekt, dat je dan makkelijker naar de ‘gewone’ bibliotheek gaat, dat is gelukt. Niet bij 

allemaal, maar toch bij een paar mensen.  

 

Boek bij de Boterham blijft. Tineke is eind 2018 met pensioen gegaan maar ze blijft als vrijwilliger 

verbonden aan de mini-minibieb Relim en de bibliotheek. Anja gaat ook in de andere Relim-

vestigingen kijken wat de mogelijkheden zijn.  

 

Tips! 

Dames, hebben jullie tips voor degenen die ook een bibliotheek of leesproject willen starten? 

 

Ivette: “Gewoon beginnen.” 

 

Anja: “Inderdaad, gewoon doen. Hou het klein, het hoeft niet ingewikkeld te zijn. Je moet het wel 

faciliteren en organiseren. Als ik het niet oppak, dan gebeurt het niet.”  

 

Tineke: “Bouw een goede band op met organisatie en aanspreekpunt en hou het contact warm. 

Stem de collectie af op de mensen voor wie je het doet. Ga eens op de afdeling kijken en laat 

mensen uitleggen wat ze doen. Zo’n gesprek schept vertrouwen, de drempel in de 

inloopbibliotheek wordt dan al een stuk kleiner.  

Neem de mensen serieus. Heb empathie en respect voor de cliënten.” 

 

Ivette: “Klopt, laat de mensen in hun waarde, geen spatjes!” 

 

Tineke: “Heb je in je collectie geen geschikt boek, kijk eens bij de jeugdafdeling. En laat ze zelf 

ervaren. Een deelneemster wilde een Harry Potter boek. Die zit niet in de collectie eenvoudig 

communiceren. Ik heb het boek uit de jeugdafdeling gehaald en meegegeven. Ze is er in 

begonnen, maar voortijdig gestopt. Te kleine letters en het lijkt niet op de film!, zei ze. Het is goed 

dat ze dat zelf ervaren heeft.” 

 

Ivette: “Blijf niet steken in formaliteiten, hak de knoop door en begin gewoon. Zoek die 

samenwerking. En dan blijkt dat het wél kan. Als je maar respect en waardering hebt voor elkaar, 

voor elkaars ideeën en elkaars manier van werken.” 

 

Anja: “Gebruik de kracht van alle partijen in bijvoorbeeld een bondgenootschap. Alle partijen 

worden samengebracht en kunnen gebruikmaken van elkaars mogelijkheden.”  

 

Tineke: “Zorg dat er weinig regels zijn of probeer er anders mee om te gaan. Als de leentermijn 

verstreken is, vraag dan niet aan de lener wanneer ze het boek in gaan leveren, maar vraag hoe 

het met lezen gaat. Dan vraagt de cliënt vaak zelf of ze het boek langer mogen lenen. Schrijf de 

uitleningen gewoon in een schriftje, dat houdt de drempel laag.” 

 

Anja: “Er is nog geen boek kwijtgeraakt, ze zijn er heel zuinig op.” 

 

Als laatste vertelt Anja: “Je hebt echt eer van je werk. Mensen stralen, en dat doet je goed.” 
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Tineke vult aan: “Natuurlijk wil je dat mensen gaan lezen. Of dat ze beter gaan lezen. 

Maar het gaat niet alleen om het lenen van een boek, het is het hele verhaal 

eromheen. Onbewust gebeurt er meer dan lenen en lezen.  

Het boek wordt een heel sociaal gegeven. De mensen vinden het zo interessant dat ze mij durven 

te vertellen wat ze ervan vinden. Dat vertellen moeten de cliënten leren en daar moet 

zelfvertrouwen voor zijn.  

Een cliënte vertelde me enthousiast dat ze het geleende boek aan haar vader heeft voorgelezen. 

Hoe geweldig is dat! Daar doen we het voor.” 

 

i Bij Relim komen mensen met psychische kwetsbaarheid en een afstand tot de 

arbeidsmarkt om te leren werken. 
 

                                                      


