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De Luisterfiets in Limburg 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
 

Luister naar een luisterboek zolang de trappers draaien. De Luisterfiets laat mensen verhalen ontdekken, die 

niet zo snel een boek lezen of de bibliotheek binnen stappen. 

De Luisterfiets verlaagt ook de drempel om een Taalhuis of de Bibliotheek binnen te stappen. 

De Luisterfiets is een fiets op een standaard met daarop een tablet gemonteerd. Hierop staan door de 

Bibliotheek geselecteerde thema’s en fragmenten van boeken. Zolang er getrapt wordt, speelt de Luisterfiets 

audiofragmenten van de boeken af.   

 

 

Voor wie is de Luisterfiets bedoeld? 

De Luisterfiets is ontwikkeld voor mensen die niet (snel) naar de Bibliotheek of het Taalhuis gaan. Denk aan  

de doelgroep NT1. Advies is om de Luisterfiets niet in je Bibliotheek te zetten. 

Het is bedoeld als camouflage-activiteit; mensen komen op een bijzondere manier in aanraking met boeken 

en taal. Een prima manier om de Bibliotheek of het Taalhuis te profileren. 

  
 

Voorbereiding  

Het goed inzetten van de Luisterfiets vraagt voorbereiding. Hoe ga jij je Bibliotheek profileren? Of het 

Taalhuis? Welke ondersteunende middelen horen daarbij? Denk aan bevlogen collega’s die uitleg kunnen 

geven. Leg flyers van je bibliotheek bij de Luisterfiets neer, bijvoorbeeld een overzicht van (taal-)activiteiten 

die jouw Bibliotheek organiseert. Informatie over lidmaatschap. Kortom; wil je de Luisterfiets optimaal 

inzetten, dan moet je je voorbereiden. 

 

 

Waar zet je de Luisterfiets neer? 

Denk vooral aan een plek in de buurt van een Bibliotheek of Taalpunt. Daar waar de doelgroep komt. Een 

plek met veel doorloop. Denk aan een beweegtuin, een ziekenhuis, het gemeentehuis. 

 

Voorwaarden voor de locatie: 

 De ruimte moet overdekt zijn 

 Zorg voor toezicht in de omgeving van de Luisterfiets. 

 De Luisterfiets moet ’s avonds op een af te sluiten plek staan (hij is makkelijk te verzetten). 

 Goede in- en doorloop van publiek is een aanbeveling. 

 
 

Technische bijzonderheden 
 De Luisterfiets is een damesfiets op een standaard. 

 De Luisterfiets wordt geleverd met standaard, tablet, koptelefoon, bewegingssensor, laadkabels en 

handleiding. 

 De bewegingssensor van de Luisterfiets moet elke dag opgeladen worden. Dat hoeft bij normaal 

gebruik niet tijdens het fietsen maar kan ’s avonds of ’s nachts gebeuren. 

 De tablet moet elke dag opgeladen worden. Ook dat hoeft bij normaal gebruik niet tijdens het fietsen 

maar kan ’s nachts gebeuren. 

 Je kunt op de Luisterfiets fietsen (om deze bijvoorbeeld ’s avonds op een afsluitbare plek te zetten). 

De standaard kun je dragen. 

 De tablet moet in een standaard op de fiets geschoven worden. 

 De tablet wordt geleverd met een introtekst en luisterfragmenten. De Luisterfiets is dus meteen 

inzetbaar. Biliotheken kunnen naar wens zelf audiofragmenten toevoegen op de tablet. Ook kan de 

introtekst door de Bibliotheek aangepast worden. 

 De Luisterfiets kan via Cubiss geleend worden. De termijn is afhankelijk van andere aanvragen.  
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Wat regelt de Bibliotheek? 
 Een locatie voor de Luisterfiets en toestemming van die locatie. 

 Een beschikbare medewerker tijdens de levering van de Luisterfiets. Hij/zij ontvangt 

direct na plaatsing instructies over de fiets.  

 Zet je de Luisterfiets bij een samenwerkingspartner, zorg ervoor dat zij de instructie ook krijgen. 

 Opbouw en instructie. Dit duurt circa een half uur.  

 Optioneel: zelf audiofragmenten en boekkaften op de tablet laden met behulp van de handleiding. 

 Er is een standaard intro en afsluiting. Optioneel: het standaard intro en de afsluiting tekstueel 

aanpassen naar de eigen Bibliotheek. 

 De Bibliotheek zorgt dat de Luisterfiets na gebruik in een af te sluiten locatie gezet wordt. 

 De Bibliotheek zorgt voor aandacht voor de Luisterfiets: denk aan eigen website, persbericht, 

facebook- en twitterberichten. 

 Mocht de Luisterfiets bij een samenwerkingspartner staan, vraag of zij via hun (media)kanalen 

informatie willen verspreiden. 

 De Bibliotheek zorgt voor informatie over de Bibliotheek en Taalhuis en taalactiviteiten die je bij de 

Luisterfiets kunt leggen.  

 De Bibliotheek licht de gemeente in. Nodig burgemeester en wethouders of de betreffende 

ambtenaren uit om de Luisterfiets uit te proberen. Maak foto’s en stel vragen, Gebruik de foto en 

interview voor extra profilering van je Bibliotheek/Taalhuis. 

 

Wat regelt Cubiss? 
 Cubiss brengt de Luisterfiets  

 Cubiss regelt de op- en afbouw. 

 Cubiss verzorgt de uitleg van de Luisterfiets aan de Bibliotheekmedewerkers. 

 Cubiss zorgt voor een (algemene) basiscollectie van audiofragmenten op de tablet. Kijk voor de 

basiscollectie op de site https://www.cubiss.nl/actueel/luisterfiets-live. 

 

Kosten 

Limburgse Bibliotheken kunnen de Luisterfiets huren. De kosten voor huur voor Limburgse bibliotheken 

worden gesubsidieerd vanuit het project Participatie & Zelfredzaamheid.  

 

Interesse? 

Neem contact op met Ilse Lodewijks, projectleider Participatie & Zelfredzaamheid via i.lodewijks@cubiss.nl 

of 06 51 93 34 21. 

  

De Luisterfiets is ontwikkeld door de projecten Bieblab Brabant en Participatie & Zelfredzaamheid Limburg 

en is mede ontwikkeld door het Helmondse bedrijf Embedded Fitness. 
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