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INLEIDING
Begin dit jaar maakte de wereld kennis met COVID-19.  
In maart bereikte het virus ook Nederland en dat heeft een 
grote impact op het bedrijfsleven en sociale activiteiten.
 
De regering besloot later die maand om maatregelen tegen 
het coronavirus te treffen. Steeds meer bedrijven moesten 
(tijdelijk) de deuren sluiten, waaronder ook de bibliotheken. 
Het terugbrengen of lenen van boeken was niet meer mogelijk,  
maar ook het sociale aspect waarvoor veel mensen een  
lokale bibliotheek bezoeken, leek voorlopig verleden tijd. 
Gezellig een kopje koffie drinken, een taalcafé voor status-
houders bezoeken, of professionals die kennis en ervaring 
uitwisselen. 

Misschien is de innovatie die bibliotheken de afgelopen 
maanden hebben doorgemaakt wel mede te danken aan 
COVID-19 en de sluitingen van alle bibliotheken in Nederland. 
Het eerste halfjaar van 2020 zijn er een heleboel digitale 
platformen, tools en initiatieven ontstaan en is het online 
programma van bibliotheken in een stroomversnelling te-
rechtgekomen. Bibliotheekmedewerkers hielden zich bezig 
met vragen als: waar hebben Nederlanders in de huidige 
situatie behoefte aan? Wat is de rol van bibliotheken hierin? 
Welke bestaande programma’s kunnen online worden aan-
geboden en welke middelen heeft een bibliotheek hiervoor? 

Cubiss zette tien voorbeelden van bijzondere, creatieve en 
inspirerende initiatieven en innovaties op een rij. De initia-
tieven zijn verspreid over heel Nederland uitgevoerd. Verspreid 
door het hele land. Alle initiatieven zijn uniek van karakter, 
maar ze hebben met elkaar gemeen dat ze stuk voor stuk 
bedoeld zijn om te verenigen, verbinden en inspireren.  
En dat is precies waar Cubiss zich graag sterk voor maakt.

De verzameling is tot stand gekomen met de hulp van onze collega-POI’s.
Cubiss | Probiblio | Rijnbrink | ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland | Bisc Utrecht | Biblionet Drenthe | 
Bibliotheeknetwerk Flevoland | Biblionet Groningen | Fers.



FACTS
Naam van de tool: 
Miro

Korte omschrijving van de tool/programma:
Miro is een online whiteboard, ontworpen om teams 
te helpen effectief online samen te werken en te 
brainstormen. X deelnemers kunnen tegelijkertijd 
aan hetzelfde document werken, bijvoorbeeld om 
ideeën en informatie te verzamelen en uit te werken.

Website: 
• miro.com

Voor welke platforms is deze tool geschikt?  
Miro is geschikt voor ieder besturingssysteem.  
Wel worden minimaal onderstaande  
browserversies aangeraden:
• Chrome versie 49 
• Firefox versie 52 
• Safari versie 10 
• Opera versie 64 
• Internet Explorer 11
• Edge versie 14 

Browsers op mobiele apparaten:
• Chrome voor Android versie 50 
• Chrome voor iOS versie 50 
• Safari versie 9.0 

INZET
Waar kan ik het voor gebruiken?
Om online te brainstormen, informatie te verzamelen 
en uit te werken. 

Wat maakt deze tool goed of leuk? 
Miro is eenvoudig in gebruik en je hebt het werken 
in Miro snel onder de knie. Het bijzondere aan Miro 
is dat je een oneindig canvas tot je beschikking 
hebt dat je kan vullen met bijvoorbeeld digitale 
post-its. Door in of uit te zoomen kan je het gehele 
bord overzien. Ook zijn er verschillende templates 
voorhanden waarmee je eenvoudig een canvas  
kan voorzien van de nodige kaders of structuren. 

Zijn er al goede voorbeelden?
Gebruik het Miro-bord van Cubiss ter inspiratie. Op dit bord zijn diverse initiatieven van bibliotheken  
verzameld die, juist in deze tijd, de maatschappelijk-educatieve rol etaleren. 

Is het voor een bepaalde doelgroep?
In de basis is Miro ontwikkeld voor productontwikkeling, UX- en designonderzoek en lean & agile werken.  
Maar Miro is geschikt voor iedereen die graag online brainstormt of informatie wil delen met collega’s  
op afstand, of andere deelnemers. 

Hoe zit het met de privacy van de gebruikers?
Je moet jezelf registeren op Miro om toegang tot een Miro-bord te kunnen krijgen. Dit betekent dat niet iedereen 
een Miro-bord kan bezoeken, zien en eraan kan participeren. Dit voorkomt ongewenste deelnemers. Alleen als 
je uitgenodigd bent voor een specifiek Miro-bord kan je het Miro-bord dus inzien en bewerken. 

Wat zijn de kosten voor deze tool/programma?
Er is zowel een gratis als een betaalde variant beschikbaar. Bij de gratis variant krijg je drie borden om te bewerken.  
Bij de betaalde varianten (begint bij 7 euro per maand per deelnemer) heb je oneindig veel borden ter beschikking. 

HANDIGE WEBSITES
Links naar goede bronnen
• miro.com/features/

Links naar goede uitlegvideo’s op YouTube 
• youtube.com/watch?v=-NKCqKbgTKM 
• youtube.com/watch?v=pULLAEmhSho 
• youtube.com/watch?time_continue=1&v=Esn22wc7BkY&feature=emb_logo 

Links naar goede bronnen
• stormpunt.nl/2020/03/19/online-brainstormen-dit-zijn-de-dos-en-donts/ 
• innovatie.npo.nl/nieuws/tips-tricks-voor-het-hosten-van-een-brainstorm-op-afstand 
• netvlies.nl/tips-updates/digital-business-concepts/nieuwe-tools-en-mogelijkheden/hoe-facili-
teer-je-een-creatieve-workshop-op-afstand/ 

1. MIRO
Naam bibliotheek: 
Cubiss 
Naam contactpersoon: 
Maxim van Someren

http://miro.com
https://miro.com/features/
https://www.youtube.com/watch?v=-NKCqKbgTKM  
https://www.youtube.com/watch?v=pULLAEmhSho  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Esn22wc7BkY&feature=emb_logo  
https://stormpunt.nl/2020/03/19/online-brainstormen-dit-zijn-de-dos-en-donts/  
https://innovatie.npo.nl/nieuws/tips-tricks-voor-het-hosten-van-een-brainstorm-op-afstand  
https://www.netvlies.nl/tips-updates/digital-business-concepts/nieuwe-tools-en-mogelijkheden/hoe-faciliteer-je-een-creatieve-workshop-op-afstand/  
https://www.netvlies.nl/tips-updates/digital-business-concepts/nieuwe-tools-en-mogelijkheden/hoe-faciliteer-je-een-creatieve-workshop-op-afstand/  


FACTS
Naam van de tool/programma: 
Videobellen via WhatsApp

Korte omschrijving van de tool:
Door de coronacrisis worden er in de bibliotheken 
in Hulst en Terneuzen, De Binnendeur in Klooster-
zande en De Samenkamer in Aardenburg, tijdelijk 
geen fysieke taalcafés georganiseerd voor status-
houders. Om te voorkomen dat de deelnemers 
maandenlang de Nederlandse taal niet spreken, 
hebben we dit opgezet. 

INZET
Waar kan ik de tool voor gebruiken?  
De deelnemers van een taalcafé kunnen videobellen 
via Whatsapp gebruiken om de Nederlandse taal  
te oefenen met de taalvrijwilligers.

Wat maakt deze tool goed of leuk? 
De interactie is prettig, omdat je elkaar kunt zien. 

Zijn er al goede voorbeelden? 
Elke week video belt een taalvrijwilliger met één 
van de deelnemers van het taalcafé.

Is het voor een bepaalde doelgroep? 
Een voorwaarde voor deelname is dat de persoon wel 
een paar woordjes in het Nederlands kan spreken. 
Voor analfabeten is dit (te) moeilijk. 

Wat zijn de kosten voor het gebruik van deze tool? 
Er zijn geen kosten.

FACTS
Naam van de tool/programma: 
Mural

Korte omschrijving van de tool/programma:
Het innovatieteam van de beide Flevolandse  
basisbibliotheken is een intern leertraject gestart 
waarbij medewerkers leren werken met de design 
thinking mindset. Dit waren in eerste instantie 
fysieke bijeenkomsten, maar uiteindelijk zijn de 
workshops online uitgevoerd met behulp van de 
toepassingen Microsoft Teams en Mural. 
Omdat design thinking in de praktijk veel wordt 
uitgevoerd met post-its en stickers op een groot 
vlak, is gezocht naar een online toepassing waarbij 
dat mogelijk is. Mural is een online brainstorm tool 
waarmee dat goed mogelijk is en werkt prima met 
Microsoft Teams samen.

Website: 
• mural.co/ 

INZET
Wat maakt deze online programmering  tot een succes? 
Het is een alternatief voor fysieke brainstormsessies 
en heeft prima mogelijkheden voor de facilitator 
om de deelnemers virtueel te sturen en begeleiden. 

Wat heb je geleerd? 
Vooraf moeten de deelnemers wel geïnformeerd 
worden over de werkwijze van Mural. Nu krijgen de 
deelnemers, voordat de workshop start, een korte 
videohandleiding toegestuurd, zodat men meteen 
inhoudelijk met de workshop kan starten.  

Is het voor een bepaalde doelgroep? 
Mural kan in principe voor diverse doelgroepen  
worden gebruikt; zowel intern als extern en op  
verschillende niveaus.

Hoe is het geregeld met de privacy van de  
gebruikers van de tool? 
Mural heeft een Privacy Shield certificaat.   
• mural.co/terms/privacy-policy 

Wat zijn de kosten voor het gebruik van deze tool? 
Op dit moment nog 90 dagen gratis.  
Er is een educatie-toepassing die gratis beschikbaar is.
• mural.co/pricing 

2. VIDEOBELLEN  
VIA WHATSAPP
Naam bibliotheek: 
Bibliotheken Hulst, Terneuzen, 
De Binnendeur in Kloosterzande 
en De Samenkamer in Aardenburg.

3. MURAL
Naam bibliotheek:  Naam contactpersoon: 
BNF/FMB   Tjarko Roorda
Innovatieteam Flevoland, Orange Minds

https://www.mural.co/
https://www.mural.co/terms/privacy-policy
https://www.mural.co/pricing


FACTS
Naam van de activiteit: 
TechLab

Korte omschrijving van de activiteit:  
een plek in de bieb waar men kan experimenteren 
met de nieuwste media en technologie.

INZET
Waar kan ik het voor gebruiken? 
In het TechLab zijn allerlei digitale toepassingen  
te vinden, zoals een green screen, een robottafel  
en VR-brillen. Kinderen – en in de toekomst ook  
volwassenen – leren hier allerlei vaardigheden  
inzetten die passen bij de 21e eeuw. Denk hierbij  
aan creatief en kritisch denken, probleemoplossend 
werken en het inzetten van computertaal.

Wat maakt deze activiteit goed of leuk? 
Het leuke aan de activiteiten is dat taal, lezen en 
technologie geïntegreerd zijn. De kinderen leren 
dus niet alleen 21e-eeuwse vaardigheden, het 

TechLab biedt  ook een uitstekende context om de 
taalontwikkeling te stimuleren. Op een speelse  
manier en zonder dat ze het in de gaten hebben 
leren ze nieuwe woorden en begrippen.  
Hieronder vind je een aantal voorbeelden.

- Rijmen met Ozobot
Met programmeren kun je alles maken. Zelfs gedichten!  
Het robotje Ozobot kiest woorden uit waarmee kin-
deren een eigen gedichtje schrijven. Daarna wordt 
de opdracht omgedraaid: de kinderen krijgen een 
gedicht en moeten Ozobot zo programmeren, dat 
hij de rijmwoorden uit het gedicht weet te vinden.

- De taal van programmeren leren
Kinderen leren de taal spreken van robots.  
Met bijvoorbeeld LEGO® Spike programmeren  
de kinderen zelf een verhaal.

- Virtual Reality
We gebruiken deze techniek ter verrijking van 
verhalen die we als Bibliotheek willen vertellen. 
Denk aan reisverhalen en geschiedenisboeken. Zo 
kun je bijvoorbeeld met de app ‘Anne Frank House 
VR’ de onderduikplek van Anne Frank verkennen 
en ervaren hoe het was, waardoor het verhaal nog 
tastbaarder en levendiger wordt.

- Podcast en radio maken
Kinderen leren zelf een podcast maken, een soort 
radio-uitzending die je op elk moment kunt be-
luisteren. Zo werken ze (onbewust) aan hun taal-
vaardigheid en digitale geletterdheid. Ze schrijven 
tekstjes aan de hand van het thema en ze oefenen 
hun spreekvaardigheid. Daarnaast leren ze op een 
eenvoudige manier muziek te programmeren en 
kritisch te luisteren. 

Is het voor een bepaalde doelgroep? 
We starten eerst met kinderen in de leeftijd van 
8 tot en met 14 jaar. In de toekomst is het TechLab 
voor iedereen toegankelijk, voor jong en oud. 

Wat zijn de kosten? 
Kinderen kunnen deelnemen aan TechLab Expedities, 
bijvoorbeeld Robotica, Film & Media en Podcast/radio 
maken. Een Expeditie, bestaande uit 4 workshops, 
kost 20,00 euro. In de toekomst willen we het TechLab 
als vrije werkplek openstellen. Bezoekers kunnen 
dan bijvoorbeeld het green screen reserveren en 
hier zelf mee aan de slag gaan. 

Handige websites
Op deze website lees je meer over TechLab:
• www.bibliotheekhelmondpeel.nl/techlab

4. TECHLAB
Naam bibliotheek: 
Bibliotheek Helmond-Peel
Naam contactpersoon: 
Sanne Respen

http://www.bibliotheekhelmondpeel.nl/techlab


FACTS
Naam van de activiteit: 
Chicks And The City podcasts

Korte omschrijving van de activiteit:
Chicks And The City podcasts is dé Survival &  
Inspiration Guide voor de moderne, kosmopolitische 
jonge vrouw en iedereen die zich hierin kan vinden. 
Een programma gemaakt voor en door meiden uit 
Rotterdam. Alles wat de jonge vrouw van nu bezig-
houdt komt ter sprake. Geen enkel onderwerp is taboe! 
Chicks And The City is een participatieproject waar 
meiden in de leeftijd 15-25 in hun vrije tijd aan mee-
doen. Wekelijks werken verschillende meiden met  
diverse achtergronden aan de podcast mee. De grote  
diversiteit van de meiden zorgt ervoor dat de dames  
elkaar inspireren, motiveren en van elkaar leren.  
Iedere woensdag tussen 18:00 en 19:00 uur maken  
de chicks op de jongerenvloer van Bibliotheek  
Rotterdam een livestream en podcast waar je  
als publiek bij kunt zijn.

Wanneer is de activiteit in werking gegaan?
Vanaf 2019 maken de meiden wekelijks een podcast 
en livestream in de Centrale Bibliotheek Rotterdam 
op de eerste verdieping. Het concept bestaat echter 
al bijna 16 jaar! 

In 2005 ontwikkelde Natasja Morales bij MegaStadFM 
en FunX Radio het radioprogramma Chica Radio, 
samen met meiden uit het centrum van Rotterdam. 
Van 2011 tot en met 2018 deed zij dat voor heel de 
regio Rijnmond en onder de naam Chicks And The 
City bij RTV Rijnmond. 

Op welk device is het te gebruiken? 
De podcast is te beluisteren via de website, Spotify, 
Apple Podcasts en TuneIn. De livestreams kun je 
terugkijken via de Facebookpagina van Chicks And 
The City: rijnmondchicks. Voor het filmen van de 
livestream maken we gebruik van meerdere  
iPhones en een iPad. 

Fun Fact
Door de jaren heen hebben we al heel wat leuke en 
toffe gasten mogen ontvangen! Zo hield curvy super-
model Danielle van Grondelle - 16 jaar geleden! - haar 
allereerste radio-interview met Chicks And The City. 
Het programma heette toen nog Chica Radio en 
werd uitgezonden op FunX. 

INZET
Waar kan ik het voor gebruiken?
Chicks And The City is dé plek waar jonge meiden uit 
de omgeving Rotterdam 21e- eeuwse vaardigheden 
kunnen opdoen. Als deelnemer leer je presenteren, 
interviewen, onderzoek doen, vergaderen, regie voeren, 
geluids- en beeldreportages maken en het beste 
uit jezelf halen. Het luisterpubliek mag rekenen op 
inspirerende, spraakmakende, brutale, vreemde en 
bijzondere gasten en verhalen uit de regio Rijnmond. 

Wat maakt deze activiteit goed of leuk? 
Als deelnemer werk je mee aan een podcast. Hoe tof 
is dat! Daarnaast worden de participerende meiden 
gevoed en geïnspireerd door de verschillende items 
en inspirerende gasten van de podcast. Dit draagt 
bij aan hun zelfontwikkeling. Ook krijgen zij tools 
mee om zich beter staande te houden in de maat-
schappij, wat de zelfredzaamheid versterkt. Als luis-
teraar kun je op de woensdagavond de show tussen 
18:00 en 19:00 uur live meemaken in de Centrale 
Bibliotheek Rotterdam of vanuit huis meekijken 
met de livestream. 

Zijn er al goede voorbeelden?
Op de website van Chicks And The City vind je een 
overzicht van alle shows. Geen enkel onderwerp 
is taboe! Van luchtige shows als ‘Chicks vs Boys’, 
tot shows met serieuze onderwerpen zoals ‘Stop 
straatintimidatie’. De onderwerpen zijn altijd zeer 
divers en leerzaam!

Is het voor een bepaalde doelgroep?
De nadruk ligt op meiden tussen 15 en 25 jaar uit de 
regio Rijnmond, die niet als vanzelfsprekend toegang 
hebben (of weten te vinden) tot alle voorzieningen 
in de stad. Maar ook meiden die daar juist wel hun 
weg in weten te vinden zijn actief in dit project. De 
grote diversiteit van de groep meiden zorgt ervoor dat 
ze elkaar inspireren, motiveren en van elkaar leren. 

Hoe zit het met de privacy?
Chicks And The City slaat persoonsgegevens zoals 
naam, mailadres, telefoonnummer en in sommige 
gevallen woonplaats op en gebruikt deze voor een 
aantal doeleinden. Zoals voor de organisatie van 
projecten, het uitnodigen van gasten en het geven 
van updates over nieuwe content en andere toffe 
ontwikkelingen. Wil je meer informatie of heb je 
nog vragen omtrent onze privacyregeling? Neem dan 
contact met ons op via info@chicksandthecity.nl  

Wat zijn de kosten?
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan 
Chicks And The City. De meiden die meedoen aan de 
show doen dit vrijwillig in hun eigen tijd. Ook het 
beluisteren van de podcast is gratis! 

Handige websites
Meer weten over dit project? Op onderstaande  
websites vind je meer informatie.

Website: 
• http://www.chicksandthecity.nl

Streaming Platforms:
• Spotify
• Apple Podcasts
• TuneIn

Social media:
• Facebook: @rijnmondchicks
• Instagram: @chicksandthecitypodcasts  
 en @radiochicks
• Twitter: @radiochicks

5. CHICKS  
AND THE 
CITY
Naam bibliotheek: 
Centrale Bibliotheek Rotterdam 
Naam contactpersoon: 
Natasja Morales

https://www.facebook.com/rijnmondchicks/
https://www.facebook.com/rijnmondchicks/
mailto:info@chicksandthecity.nl
http://www.chicksandthecity.nl


FACTS
Naam van de activiteit: 
Belactie met ouderen

Korte omschrijving van de activiteit: 
We hebben ouderen gebeld van waarvan wij ver-
moeden dat ze tijdens deze Corona periode alleen 
thuis zaten. We hebben deelnemers van drie vereni-
gingen benaderd: de koffieochtenden voor Senioren 
van Klik& Tik, Digisterker en van de Bibliotheek aan 
huis. In totaal zijn er ongeveer 80 ouderen gebeld 
door PD-medewerkers die thuis zaten. Iedereen 
belde één of twee ouderen 2 á 3 in de week al naar 
gelang behoefte. De duur van het gesprek was een 
kwartiertje.

Wanneer is de activiteit in werking gegaan? 
Toen de bibliotheken net de deuren gesloten hadden, 
rond 12 maart.

Ervaring
Mirjam van Campen is enthousiast over het initia-
tief:  “Ik heb mevrouw S. nu twee keer gesproken en 
ze is er zo ontzettend blij mee! Na vijf weken nau-
welijks tot geen contact zat ze er een beetje doorheen. 
Ze heeft zoveel te vertellen en te vragen dat ik na een 
half uur echt moet aangeven dat we zo gaan stop-
pen met bellen en beloven dat ik snel weer bel. 
Ze is heel aardig en ook belangstellend naar mijn 
gezin en, voornamelijk naar mijn kinderen.“
 

INZET
Waar kan ik het voor gebruiken? 
Contact onderhouden met kwetsbare klanten in 
deze tijd.

Wat maakt deze activiteit goed of leuk? 
Het initiatief wordt zowel door klant als personeel 
bijzonder goed gewaardeerd.

Is het voor een bepaalde doelgroep? 
Het initiatief richt zich op ouderen.

Hoe zit het met de privacy? 
We wissen de gegevens na belactie.

Wat zijn de kosten?
Er zijn telefoonkosten voor het bellen en wat kosten 
rondom de coördinatie. Denk aan het koppelen van 
klanten aan medewerkers.

Handige websites
HC-online plaatste een artikel en ook het tv- 
programma EenVandaag heeft aandacht aan ons 
initiatief besteed, in de uitzending van maandag  
8 juni 2020.

• HC-online
• Eenvandaag
• www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl

6. BELACTIE  
MET OUDEREN
Naam bibliotheek: 
Bibliotheek Haarlemmermeer
Naam contactpersoon: 
Mirjam van Campen

FACTS
Naam van de tool/programma: 
Helpdesk Online Bibliotheek

Korte omschrijving: 
Bibliotheek Zeeland (ZB) beantwoordt vragen van 
klanten via een online formulier en e-mail. Onder 
meer over:
• Abonnementen van leden
• Het reserveren, verlengen en inleveren van boeken  
 nu bibliotheken gesloten zijn
• Inloggen Mijn Bibliotheek
• Inloggen/registreren Online Bibliotheek
• Lenen van e-books en luisterboeken
• Inloggen andere toepassingen 
 (Literom, Yoleo, Junior Einstein)

Een voorbeeld van zo’n formulier kun je bekijken 
op de website: dezb.nl/formulieren/vragen-dien-
sten-en-collecties-zb.html

Wat was de aanleiding om deze online helpdesk 
op te starten?
Doordat de bibliotheken gesloten zijn, willen  
klanten gebruik maken van de online bibliotheek. 
Onze klantenservice is echter ook niet telefonisch 
bereikbaar. Daarom is deze helpdesk opgezet.  
Klanten mailen hun vraag en een speciaal team  

beantwoordt hun vragen.

Wat maakt deze online programmering tot  
een succes?
Er zijn ontzettend veel vragen binnengekomen van 
leden die de online bibliotheek wilden gebruiken, 
maar waarbij dit niet lukte. Daarnaast ook veel  
vragen over het wel/niet inleveren van boeken,  
de luisterbieb, reserveringen etc.

Wat heb je geleerd?
Voor veel leden is de online bibliotheek  
(en dan met name het inloggen) lastig.

Is het voor een bepaalde doelgroep?
Nee, de helpdesk  is voor iedereen die vragen heeft 
over de bibliotheek.

Hoe is de privacy van deelnemers gewaarborgd?
De ingevulde gegevens zijn alleen zichtbaar voor 
een beperkt team van medewerkers.

Wat zijn de kosten?
Er zijn enkel personeelskosten.

7. HELPDESK ONLINE 
BIBLIOTHEEK
Naam bibliotheek:  
Bibliotheek Zeeland (ZB)   
Naam contactpersoon: 
Henk Kosters

https://www.hcnieuws.nl/premium/lokaal/mensen/343373/blijvende-contacten-met-eenzame-ouderen-dankzij-belactie-cultuursector-704650
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/eenvandaag-08-06-2020/
http://www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl
http://dezb.nl/formulieren/vragen-diensten-en-collecties-zb.html


FACTS
Naam van het programma: 
Nijmeegse Schrijvers Live

Korte omschrijving van het programma:
Tijdens Nijmeegse Schrijvers Live, een online talkshow, 
brengt de Bibliotheek Gelderland Zuid boeken die 
tijdens de coronacrisis verschijnen onder de aan-
dacht. Auteurs hebben namelijk altijd de buzz van 
de boekpresentatie nodig om aandacht voor hun 
boek te generen. Door corona viel dat allemaal een 
beetje in het water. De presentatie van de talkshow 
is in handen van Jelko Arts. Laurens van de Linde 
verzorgt een muzikaal intermezzo.

Het programma wordt opgenomen bij de Thiemeloods 
en vanuit daar live gestreamd. Wij konden op dat 
moment namelijk niet in de bibliotheek terecht. De 
Thiemeloods had alle faciliteiten om te streamen al 
en de locatie is aantrekkelijk om naar te kijken. Via 
YouTube kunnen mensen de uitzending terugkijken.

We hebben twee edities gehad waar per keer twee 
Nijmeegse auteurs te gast waren. Dekker van de 
Vegt Boekverkopers hebben boeken beschikbaar  
gesteld om weg te geven aan de kijkers. (Zij zijn  
vanuit dit programma ook weer conoraproof  
signeersessies gaan geven.) 

Wanneer is het programma in werking gegaan?
Er zijn op 29 april en 27 mei uitzendingen geweest. 

Website: www.obgz.nl 
Youtube: youtu.be/lyKmZsWiCPg

Op welke manier zijn de streams te bereiken? 
Om het programma te bekijken kunnen alle  
apparaten gebruikt worden. Wij hebben Twitch  
gebruikt voor de stream en die gekoppeld aan het 
YouTube-account van de bibliotheek om het mogelijk 
te maken om live het programma digitaal te volgen. 

Fun Fact
Doordat wij begonnen te experimenteren kregen 
we de kans om samen met filmmakers te werken 
die ook graag dingen wilden proberen. Dit had tot 
gevolg dat we de eerste editie geweldige beelden 
hadden, maar waardeloos geluid. De tweede editie 
hebben ze alles op alles gezet om dat beter te doen. 
Zo kregen we ineens titelbalkjes, covers van boeken 
in beeld gemonteerd en maar liefst drie camera- 
standpunten. De samenwerking was ondanks de 
hobbels tijdens de eerste aflevering dusdanig goed 
dat we contact met hen zijn blijven houden. Ook 
met de Thiemeloods zijn we inmiddels in gesprek 
voor nieuwe programma’s die wel live plaats  
kunnen vinden.

8. NIJMEEGSE  
SCHRIJVERS LIVE 
(TWITCH)
Naam bibliotheek:  Naam contactpersoon: 
Bibliotheek Gelderland Zuid   Marjolein Hordijk

INZET
Waar kan ik het voor gebruiken? 
Twitch.tv is echt geschikt voor livestreamen.

Wat maakt deze tool goed of leuk? 
Het is gratis en de optie om commentaar te geven 
in de chat is fijn. 

Zijn er al goede voorbeelden? 
Neem een kijkje op Twitch.tv. Er zijn talloze  
voorbeelden van geslaagde videostreams. 

Is het voor een bepaalde doelgroep? 
Veel gamers maken gebruik van Twitch, maar de 
tool is in principe voor allerlei doelgroepen geschikt 
om te gebruiken.

Hoe zit het met de privacy? 
Dat kan beter. De deelnemende schrijvers worden 
voor het grootste deel eigenaar van de beelden, maar 
het definitief laten verwijderen van de beelden is lastig. 

Wat zijn de kosten om de tool/programma  
te gebruiken? 
Het programma is gratis te gebruiken, als je een 
abonnement afsluit voor een paar euro per maand 
worden je video’s advertentievrij.

Handige websites
• https://www.twitch.tv/

http://www.obgz.nl
https://youtu.be/lyKmZsWiCPg
http://Twitch.tv
http://Twitch.tv
https://www.twitch.tv/


FACTS
Naam van de tool: 
StreamlabsOBS (Open Broadcaster Software)

Korte omschrijving van de tool: 
StreamlabsOBS is een programma waarin je  
je streams kunt voorbereiden, vormgeven en  
modereren.

Uitleg van de tool:
Je stream bestaat uit scènes. Die scènes kun je zelf 
opbouwen uit verschillende elementen en sources.  
Een source kan van alles zijn: een video, webcam-
beelden, een mp3-bestand, foto’s, gedeelde schermen, 
een chatbox. Wat je maar wilt. 

Website: 
• streamlabs.com

Op welke apparaten kun je deze tool gebruiken?
De tool is geschikt voor Windows & mobiele apparaten.

INZET
Waar kan ik het voor gebruiken?
Je kunt met Streamlabs een livestream maken die naar je Facebook, YouTube of Twitch account gaat  
(of voor echte superhelden een custom output).

Met Streamlabs kun je een livestream ook (vooraf) mooi vormgeven, logo’s in beeld zetten, video’s en foto’s 
klaarzetten om uit te zenden en schermovergangen instellen. Als organisatie zie je automatisch de reacties van 
kijkers in beeld en kun je direct reageren.

Wat maakt deze tool goed of leuk?
De software is heel overzichtelijk als je eenmaal snapt wat er mogelijk is. Het programma heeft heel veel 
(geavanceerde) opties, maar het is ook erg eenvoudig om een basic stream op te zetten.

Zijn er al goede voorbeelden?
Het grootste deel van de streamers in de wereld gebruikt Streamlabs, of zeer soortgelijke software.

Is het voor een bepaalde doelgroep?
Nee, iedereen die video’s wil streamen kan het gebruiken. Het is een laagdrempelige tool om een stream  
mooier op te maken, zodat je niet simpelweg ‘een pratend hoofd’ in beeld ziet.

Wat zijn de kosten voor het gebruik van de tool?
Streamlabs is gratis. Voor bepaalde voorgemaakte thema’s (zoals overgangsschermen en mooie kaders etc.) 
kun je betalen.

9. StreamlabsOBS

http://streamlabs.com


FACTS
Naam van de tool: 
Padlet Taalhuis Landgraaf 

Korte omschrijving van de tool:
Taalhuis Heerlen wees Bibliotheek Landgraaf- 
Onderbanken op de mogelijkheden van Padlet.  
Het taalhuis maakte een padlet voor zichzelf, die als 
inspiratie diende voor die van onze bibliotheek. Op 
een padlet kun je filmpjes, foto’s en PDF-documenten 
plaatsen. Degene die de specifieke link van de padlet 
heeft, krijgt toegang tot die gedeelde content. Wij 
hebben dit gebruikt voor taalopdrachten en filmpjes. 
Mensen die de Nederlandse taal  wilden leren,  
hadden de mogelijkheid om de opdrachten te maken 
en te fotograferen. Vervolgens stuurden zij hun uit-
werkingen naar ons terug, zodat wij de antwoorden 
konden nakijken. 

Op welke apparaten is Padlet te gebruiken?
Het programma is op elk apparaat toegankelijk.

Fun Fact
Je kunt zelf filmpjes opnemen, zo hebben we  
een Bingo en dictee opgenomen. 

INZET
Waar kan ik het voor gebruiken? 
Je kunt Padlet gebruiken om filmpjes, foto’s en 
opdrachten te delen. 

Wat maakt deze tool goed of leuk? 
Je hebt een overzichtelijke verzameling van al het 
materiaal. Ook kun je via padlet het materiaal op 
een leuke manier brengen.

Zijn er al goede voorbeelden? 
Taalhuis Heerlen heeft ook een goed voorbeeld van 
het gebruik van de padlet.

Is het voor een bepaalde doelgroep? 
Wij gebruiken het voor mensen met niveau NT1 en NT2.

Hoe zit het met de privacy? 
De padlet is afgeschermd en kan niet zomaar worden 
gevonden in Google. Pas met de toegestuurde link 
heb je er toegang toe. 

Wat zijn de kosten om de tool te gebruiken? 
De eerste 3 padlets zijn gratis. 

Websites
• nl.padlet.com

10. PADLET 
TAALHUIS 
LANDGRAAF
Naam bibliotheek: 
Bibliotheek Landgraaf-Onderbanken

https://nl.padlet.com
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