
Maak de doelgroep nieuwsgierig naar 
de Taallunch, De LiedjeskastQuiz/Het 
-Dictee door te zorgen voor voldoende 
publiciteit.  Doe dit via een persbericht 
naar verschillende lokale media zoals 
huis-aan-huisbladen, kranten en de lokale 
omroep. Gebruik ook social media om 
mensen te informeren en te enthousi-
asmeren. Voor het uitnodigen van NT2 
groepen (of algemeen) en professionals 
zijn er uitnodigingen als voorbeeld te 
downloaden via onze website.         

Communicatie Toolkit 
De Liedjeskast En daarnaast is het van belang om het algemene 

publiek op de hoogte te stellen van de activiteiten.  
Bijvoorbeeld door een bericht op je website en in 
je digitale nieuwsbrief. In het overzicht hiernaast 
vind je een leidraad van de communicatie acties 
voor de publiciteit.

Bedoeld voor professionals /(loket)
medewerkers: loketmedewerkers van het 
gemeentehuis of bij de woningcorporatie, 
huisartsen-, apothekers- en assistenten, 
het sociaal team, medewerkers CJG, 
UWV en de welzijnsorganisatie.

voor wie
Taallunch:

Doel is tweeledig: 
1. Kennismaken met De Liedjeskast 
2. Bewustwording rondom laaggeletterdheid

doel

De LiedjeskastQuiz/Het -Dictee: 

Bedoeld voor vooral NT2, maar kan ook 
voor iedereen die beter Nederlands wil 
leren. Omdat zij de Nederlandse taal nog 
niet (voldoende) machtig zijn, is het ver-
standig om je boodschap te richten aan 
toeleiders, buren, familie, vrijwilligers.
Denk ook aan:
• Taalhuis
• Voedselbank
• Tweedehandswinkel
• Kerken
• Schuldhulpverleners
• De VoorleesExpress
• Buurthuizen

voor wie

b

facebook

twitter

uitnodiging

pers

website promofilm

illustratie/
fotomateriaal

nieuwsbrief

Gebruik de voorbeelden als richtlijn of ter inspiratie 
en pas de documenten aan naar eigen wens.       

Let op
De Liedjeskast Taallunch kent een andere  doelgroep dan 
De LiedjeskastQuiz / Het -Dictee. Stem hier je kanalen en je toon op af. 
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Onderstaande documenten zijn beschikbaar voor 
De LiedjeskastQuiz/Het -Dictee en Taallunch voor:
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Indien je een activiteit organiseert Wie Wanneer

Website:
• Vermeld de activiteit op je website 
• Plaats het in je activiteitenkalender 
• Neem de activiteit mee in je nieuwsbrief  

Twitter en facebook:
• Maak een bericht op Facebook en Twitter om de datum aan te kondigen. 
 (‘Zet m alvast in je agenda’)
• Verstuur minimaal 1 a 2 keer per week tweets en Facebookberichten..
• Herhaal niet dezelfde berichten op twitter en Facebook maar belicht elke  
 keer iets anders. Denk aan
 o Het belang van kunnen lezen, rekenen en schrijven 
 o Het belang van het herkennen en doorverwijzen
 o Wat doet jouw bibliotheek rondom laaggeletterdheid
 o vermeld de activiteiten van jouw bibliotheek voor deze doelgroep
 o Algemene informatie over de Week van de Alfabetisering

Onderstaand schema is een leidraad voor communicatie. Vul zelf data en namen in van mensen die dit uit gaan voeren.

Social media

Pers

Pers vooraf:
• Stuur tijdig een persbericht en persuitnodiging voor de activiteiten 
 die jouw bibliotheek organiseert.
 Zie hiervoor voorbeeld persbericht.
• Let op de sluitingsdata van de redacties 
• Je kunt de pers nabellen. Gaan ze het bericht plaatsen? Zijn er nog vragen? 
Komen ze naar De Liedjeskast activiteit?



Wie Wanneer

• Maak foto’s (zorg voor hoge resolutie) van jouw activiteit. 
 Let hierbij op de AVG-regels! 
• Vraag aan de aanwezigen hoe ze de activiteit vonden. En waarom lezen zo  
 belangrijk en zo leuk is. Neem pen en papier of een iPad mee om quotes te  
 noteren. Vraag of je de quotes mag gebruiken.
• Ontvang eventuele pers en help ze wegwijs maken. Vraag of ze je een link  
 naar het artikel willen sturen als het geplaatst is.

Op de dag van de activiteit zelf

Na het evenement

• Kijk of de pers er aandacht aan heeft besteed 
 Tip: voer bij google de titel van je persbericht in.

• Maak een kort verslag van de bijeenkomst met 
	 o	 Een	foto	of	een	filmpje	(nogmaals,	denk	aan	de	AVG)
 o Indien de pers gepubliceerd heeft, neem de artikelen 
 (digitale verwijzing naar de persberichten) in je verslag mee
• De ervaringen van degene die bij de activiteit was
• De quotes en verhalen die hij/zij heeft opgehaald

• Plaats dit op je bibliotheekwebsite en zet een link in de eerstvolgende   
 nieuwsbrief naar dit verslag. Stuur een tweet en maak een facebookbericht  
 met een link naar het verslag.

Extra

Gebruik de demo

Colofon
Auteur: Cubiss Limburg, Team Jeugd en Onderwijs
Eindredactie: Elly Cuijpers en Milja de Vries
Vormgeving: Studio Droombeeld

Deze toolkit is mogelijk gemaakt 
door Provincie Limburg
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https://www.deliedjeskast.nl/over-de-liedjeskast/

