
 Zorg voor duidelijke taken en verantwoordelijk-
 heden voor de sleutelpersoon.
 Denk na over de rol van de

sleutelpersoon: niet alleen als werver,
maar ook bijvoorbeeld als voorlichter
of ondersteuner bij evaluatie.

 Zorg voor rijke interactie tussen
ouders en kinderen.

 Zorg voor activerende opdrachten
die ouders en kinderen thuis kunnen
doen en reflecteer hierop met ouders:
hoe ging dat thuis?

 Vertaal je ambities door in het
algemene beleidsplan én in functies.
Wie leidt de gezinsaanpak?

 Informeer de héle organisatie over de
gezinsaanpak. Zo creëer je draagvlak
en enthousiasme.

 Stel vooraf concrete doelen op: wat wil je bereiken?
 Evalueer met ouders op een passende manier.
 Verdiep je in vormen van impactmeting, zoals Theory 

of Change, Realistisch Evalueren of storytelling.

 Bouw lokaal een sterk netwerk op rondom
de gezins aanpak en vergeet de ‘unusual
suspects’ niet.

 Kies je rol als bibliotheek zorgvuldig.
Wanneer ben je adviseur voor andere
organisaties? Wanneer voer je zelf uit?

 Zorg ervoor dat de juiste kennis in huis
is én blijft als een medewerker weggaat.

 Professionalisering gaat niet alleen om
inhoudelijke kennis, maar ook over
netwerkvorming, positionering in het
veld en uitwisseling van ervaringen
tussen bibliotheken.

Zorg voor borging en 
professionalisering

Meer lezen over de gezinsaanpak en deze succesfactoren? Kijk op [https://www.bibliotheeknetwerk.nl/gezinsaanpak]

  Werk samen met externe
partijen die goed zicht hebben op
wat ouders nodig hebben.

 Zorg bij professionals en vrijwilligers
voor de juiste coachende en cultuur-

 sensitieve competenties.

Zeven succesfactoren 
voor een effectieve 

gezinsaanpak

Met de gezinsaanpak leveren bibliotheken samen met partners een belangrijke 
bijdrage aan het doorbreken van de cyclus van laaggeletterdheid. Voor alle succes-
factoren op deze kaart geldt: vertrek vanuit een heldere visie op de gezinsaanpak 

en maak vervolgens slim gebruik van wat je al doet als bibliotheek.
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