
Bibliotheeksector ontwikkelt gezamenlijk collectieblueprints 

Leestips voor 
bibliotheekleden 
Hoe geef je bibliotheekleden inspiratie voor hun volgende 

leeservaring? Met dat vraagstuk gingen de KB, POI’s en 

lokale bibliotheken een paar jaar geleden aan de slag. 

Het antwoord lag in collectieblueprints: webpagina’s die 

bibliotheken kunnen gebruiken om hun leden van inspiratie 

te voorzien. Bibliotheekmedewerkers uit het hele land 

werken mee om de pagina’s te vullen.
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Klanten kunnen lang niet altijd hun weg vinden in het brede collectieaanbod. Door collectieblueprints aan de lokale bibliotheekwebsite toe te voegen, kunnen 

bibliotheken hun leden en bezoekers van leesinspiratie voorzien zonder dat dat veel tijd en energie kost.

LEESBEVORDERING / COLLECTIEBLUEPRINTS

Een groot deel van de bibliotheekorganisaties is aangesloten op 
de landelijke voorziening Website as a Service, kortweg WaaS: 
een website-infrastructuur, beheerd door de KB, bestaand uit 
componenten waarmee lokale bibliotheken en ook de KB voor 
de online Bibliotheek en de Jeugdbibliotheek naar eigen inzicht 
hun website kunnen opzetten. 
De WaaS had al langer de mogelijkheid om in kant-en-klare web-
pagina’s te voorzien: de zogenoemde blueprints, met een vaste 
structuur en content. Vanaf 2018 zijn samen met bibliotheken en 
ondersteund door gebruikersonderzoek steeds meer blueprints 
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gemaakt. Dat scheelt tijd en zorgt voor een gezamenlijke uit-
straling richting bibliotheekgebruikers. 
Door de integratie van de WaaS met de Nationale Bibliotheek-
catalogus konden ook al langer boekentips worden getoond via 
etalages op webpagina’s. Daarin kunnen medewerkers hand-
matig hun eigen leestips neerzetten. Het onderhoud hiervan 
is echter tijdrovend en vraagt om uitgebreide kennis van de 
collectie. Dat moet handiger kunnen, dacht Naomi Deegenaars 
van de KB. Daarom werd gestart met een nieuwe netwerksamen-
werking: het creëren van vaste collectieblueprints, gevuld door 
een landelijk team van bibliotheek- en POI-medewerkers. Door 
deze blueprints aan hun lokale website toe te voegen, kunnen 
bibliotheken hun leden en bezoekers van leesinspiratie voorzien 
zonder dat dat veel tijd en energie kost.

Lezen en leesplezier bevorderen
De collectieblueprints zijn ontstaan in reactie op een van de drie 
maatschappelijke opgaven uit het Bibliotheekconvenant en de 
Netwerkagenda: het bevorderen van lezen en leesplezier. ‘We 
weten dat klanten behoefte hebben aan zulke tips’, licht Dee-
genaars toe. ‘Ze kunnen lang niet altijd hun weg vinden in het 
brede collectieaanbod van de bibliotheek. Om het zo makkelijk 
mogelijk te maken, hebben we de collectieblueprints ingedeeld 
in voor de gebruiker herkenbare thema’s. Bij de ontwikkeling 
hebben we bewust niet gekozen voor de catalogusindeling van 
de fysieke bibliotheek, maar hebben we om ons heen gekeken: 
hoe ordenen en noemen andere platforms, zoals streamingdien-
sten en online boekhandels, hun aanbod?’ 
Uit dat onderzoek kwamen zestien genres naar voren: van fictie 
tot non-fictie en van reizen tot kookboeken. Verder werden 
etalages met nieuwe aanwinsten, boeken van de maand en per-
soonlijke tips van de redactie toegevoegd. In de etalages worden 
niet alleen fysieke boeken aangeprezen, maar ook luisterboeken 
en e-books. Tot slot kunnen bibliotheken in een optionele extra 
etalage hun eigen programmeringsonderdelen toevoegen die 
aansluiten bij de collectie.

Tienduizend medewerkers
De leestips worden elke zes weken vernieuwd. Dat gebeurt nu 
door een team van twintig enthousiaste collega’s door het hele 
land. Zij dienen telkens 12 tot 25 nieuwe titels in, passend bij 
het genre dat zij beheren. Eerst controleren ze of deze titels bij 
het merendeel van de WaaS-bibliotheken in de collectie zitten, 
anders heeft aanprijzen weinig zin.
De redacteuren zijn lang niet allemaal collectiespecialist, bena-
drukt Deegenaars. ‘Er zitten ook frontofficemedewerkers, com-
municatiespecialisten en andere typen medewerkers bij. Iedere 
redacteur is vrij om te bepalen hoe hij of zij aan de leestips komt. 
Sommige redacteuren halen tips op bij collega’s, andere onder-
vragen ook bezoekers van de bibliotheek.’
Het liefst zou Deegenaars een pool van tienduizend medewer-
kers hebben die afwisselend de verschillende genres beheren. 
‘Op die manier dragen we deze dienst echt met elkaar. Ook nu al 
is het een mooi voorbeeld van hoe we in deze branche krachten 
kunnen bundelen vanuit een gebruikersdoel. Hopelijk pakken we 

in de toekomst nog meer van dit soort samenwerkingsvormen op 
waarmee we met elkaar meer impact kunnen bereiken dan ieder 
voor zich.’

Mirjam Salzmann, communicatiemedewerker bij de 
Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen
‘Hiermee geven we de collectie online net zo’n prominente 
plek als offline’
Mirjam Salzmann is al sinds het 
begin van het project, vijf jaar 
geleden, erbij betrokken. Ze her-
innert zich de eerste stappen nog 
goed: van de zoektocht naar de 
technische mogelijkheden tot de 
diepte-interviews met wel- en niet-
kenners van de bibliotheek om te 
achterhalen of er behoefte was 
aan de collectieblueprints.
‘Mensen willen op ideeën ge-
bracht worden voor hun leesvoer’, 
weet ze. ‘Ze krijgen graag lijstjes 
met tips aangereikt. Als redacteur 
van onze lokale website ben ik 
heel blij met de blueprints: ze besparen mij een hoop werk. 
Bovendien ben ik de enige communicatiemedewerker in onze 
bibliotheekorganisatie. Voor mij is het dus prettig om via deze 
groep redacteuren inspiratie te kunnen opdoen.’
Hoewel de bibliotheek steeds meer activiteiten heeft die niet op 
boeken gericht zijn, vormt de collectie voor Salzmann nog steeds 
een belangrijke pijler van de bibliotheek. Daarom is het belang-
rijk dat deze ook op de website een prominente plaats krijgt. Zelf 
verzamelt ze tips op het gebied van reizen. ‘Ik houd rekening met 
de seizoenen. Ook koos ik in de coronaperiode andere boeken 
dan nu: toen lichtte ik weinig boeken over verre bestemmingen 
uit en meer over plekken in Nederland.’
Volgens Salzmann is het erg belangrijk om een genre te kiezen 
waarmee je affiniteit hebt. ‘Ik houd zelf erg van reizen en laat me 
dus graag inspireren. Het mes snijdt aan twee kanten. Wanneer 
ik een krant opensla of een boekhandel binnenloop, kijk ik altijd 
even bij “mijn” genre of er nog leuke titels bij zitten voor de blue-
print. Aan de andere kant willen we ook niet alleen de nieuwste 
boeken in de etalage zetten: we willen ook graag oudere parels 
eruit lichten.’

Mandy Admiraal, collectiespecialist bij de Bibliotheek Utrecht
‘Ik vind het een eer om dit werk te doen’
Mandy Admiraal is sinds een jaar 
betrokken bij de collectieblue-
prints, maar voelt zich al helemaal 
thuis in het redactieteam. Ze 
kreeg de oproep doorgestuurd 
van Mirjam Salzmann, die al 
langer redacteur was. ‘Ik wist dat 
de pagina’s bestonden, want ik 
gebruikte ze zelf ook, maar ik wist 
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Naomi Degenaars, relatiemanager netwerk van openbare bibliotheken bij de KB.
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niet dat er mensen achter zaten’, geeft Admiraal toe. ‘Nu ik zelf 
voor de redactie werk, weet ik dat dat voor meer mensen geldt: 
men denkt vaak dat een algoritme de tips genereert.’ 
Bij haar aanmelding voor het redactieteam had Admiraal meer-
dere voorkeursgenres opgegeven. Romantiek bleek nog vrij te 
zijn. ‘Ik heb zelf altijd veel fictie gelezen. Ook heb ik tien jaar in de 
bibliotheek in de uitleen gewerkt. Ik heb dus veel boeken door 
mijn handen zien gaan.’
Admiraal vindt het naar eigen zeggen ‘een eer’ om onderdeel uit 
te maken van het redactieteam. ‘Deze dienst wordt door zo veel 
bibliotheken gebruikt. Alleen als we hier allemaal een bijdrage 
aan leveren, werkt het. Daarnaast geeft het mij veel plezier en 
voldoening om bezig te zijn met het samenstellen van de lijsten. 
Natuurlijk zie ik op deze manier zelf ook titels voorbijkomen die 
ik op mijn leeslijst kan zetten. En ik geniet van de redactieover-
leggen waarin we bespreken hoe we nog meer uit dit product 
kunnen halen.’

Admiraal gaat gestructureerd te werk: ze houdt een Excel-be-
stand bij met de nieuwe titels van NBD Biblion die binnen haar 
genre vallen. Daarbij kijkt ze niet alleen naar romantiek, maar 
ook naar streek-, historische en familieromans. Vervolgens maakt 
ze een selectie waarin de verschillende soorten goed vertegen-
woordigd zijn. 
Hoe maakt Admiraal die selectie? ‘Ik probeer niet alleen mijn 
eigen smaak leidend te laten zijn. Soms deel ik dus een boek dat 
ik zelf niet in mijn kast zou zetten, maar dat ongetwijfeld wel een 
groot publiek aanspreekt. Verder probeer ik niet alleen bekende 
auteurs in de etalage te zetten, maar juist boeken een podium te 
geven die minder snel worden uitgeleend.’

Mariëlle Post, teamleider communicatie bij de Bibliotheek aan 
den IJssel
‘Trots als ik zie hoeveel effect de tiplijsten hebben’
Mariëlle Post zit sinds het 
begin bij de redactie. ‘Ik 
zat al in meerdere redac-
ties van de KB, waaronder 
die van de ontwikkeling 
van de WaaS en de online 
Bibliotheek. Dit leek me 
ontzettend leuk om erbij 
te doen: we doen dit echt 
voor de hele sector. Niet 
elke bibliotheek heeft de 
capaciteit om zelf pagina’s 
met tips in te richten.’
Post is geen boekenver-
slinder, maar alles wat met 
koken te maken heeft leest 
ze dolgraag. Daarom buigt 
ze zich over de koken en 
eten-rubriek. ‘Ik lees veel 
kookboeken en -tijdschriften om inspiratie op te doen voor mijn 
eigen maaltijden. Binnen deze sectie is het wel een uitdaging 
om boeken te vinden die door veel bibliotheken zijn aange-
schaft. Ik check altijd eerst de collectie van mijn eigen biblio-
theek en die van andere middelgrote bibliotheekorganisaties. 
Als die een titel in huis hebben, durf ik ’m wel in mijn lijstje op 
te nemen.’
Post vult haar lijstjes graag met boeken die een samenhangend 
thema hebben. ‘Ik voel steeds meer vrijheid om mijn lijstjes 
creatief te vullen. Laatst heb ik alle boeken van Sergio Herman 
getipt, bijvoorbeeld. Of ik kies één specifiek land, zoals Italië of 
Mexico, en kijk of ik de lijst daarmee gevuld krijg.’
Post houdt natuurlijk ook rekening met de feestdagen en de 
seizoenen. ‘Als de kerst eraan komt, tip ik meer winterse boeken, 
rond de Pasen pak ik uit met boeken over ontbijtgerechten. Over 
ieder onderwerp zijn wel boeken te vinden. Van stoofgerechten 
tot de Japanse keuken, ik laat alles de revue passeren. Er worden 
ontzettend veel kookboeken gepubliceerd, dus ik heb altijd 
genoeg te kiezen.’
Post vindt het leuk om te zien dat de collectieblueprints zo goed 
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Een aantal voorbeelden van collectieblueprints.
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Werken in 
organisatienetwerken
De samenwerking rondom de collectieblueprints is een goed 
voorbeeld van het werken in een organisatienetwerk. Binnen zo’n 
netwerk heb je elkaar nodig om een product of dienst voor de 
eindgebruiker in de lucht te brengen én te houden. Door dat samen 
te doen, creëer je voor die eindgebruiker ook meerwaarde. Iedereen 
draagt bij vanuit de eigen expertise en verantwoordelijkheid. 
Binnen de samenwerking rondom de collectieblueprints betekent 
dat dat de KB de techniek en de coördinatie levert, inclusief 
de eindredactieslag over de suggesties en de coördinatie van 
gebruikersonderzoek. De bibliotheken en POI’s leveren vanuit hun 
collectiekennis suggesties voor de fysieke collectie en gebruiken 
de WaaS om de suggesties naar de eindgebruiker te brengen 
via hun eigen websites en andere communicatiekanalen, zoals 
nieuwsbrieven en sociale media. Zo dragen alle partijen samen bij 
aan meer lezen en leesplezier.

de collectieblueprints in 
cijfers
Inmiddels gebruiken 93 bibliotheken verspreid over Nederland de 
WaaS-collectieblueprints. Daarnaast zijn de blueprints te vinden 
op de algemene website Bibliotheek.nl. De blueprints worden bij 
elkaar zo’n 150 duizend keer per maand bezocht. Titels die worden 
uitgelicht, worden gemiddeld zo’n 80 procent vaker uitgeleend, 
vooral de titels die in de categorie nieuwe boeken staan. De 
populairste genres zijn spanning, romantiek en literatuur. Op 
basis van data en onderzoek wordt continu gecontroleerd of de 
collectieblueprints blijven aansluiten bij de gebruikerswensen.

ook bijdragen aan de 
collectieblueprints?
Werk je bij een bibliotheek of POI? Lees je veel? Heb je affiniteit met 
een bepaald genre? Of lijkt het je gewoon heel leuk en zinvol om 
bibliotheekleden aan hun volgende boek te helpen? Laat het weten 
aan Naomi Deegenaars via accountmanagement@kb.nl

worden gebruikt, en dat de getipte boeken daadwerkelijk meer 
worden uitgeleend. Ook over de populariteit van haar eigen 
sectie is ze tevreden. ‘Toen ik hiermee begon, bungelde deze 
rubriek een beetje onderaan, maar sindsdien is die een paar 
plaatsen gestegen. Het is een populair thema, dat ik graag nog 
meer onder de aandacht breng.’
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