
Impressie Webinar ‘Doe meer met Leesclubs’  

Hoe haak je leesclubs goed aan bij jouw Bibliotheek? Welke rol kan de bieb spelen en hoe 
geef je bestaande leesclubs een boost?  
Dat waren de vragen die centraal stonden tijdens het webinar Doe meer met je leesclubs 
op 7 december 2020.  
 
Leesclubs in de bibliotheek  
Leesclubs passen bij uitstek in de bibliotheek. Niet alleen dragen ze bij aan het 
bevorderen van lezen, maar ze bieden ook ruimte voor ontmoeting en uitwisseling in de 
bibliotheek. Met het brede scala van thema’s en interesses vormen leesclubs bovendien 
een mooie manier om het gesprek over diverse maatschappelijke thema’s in de bibliotheek 
te organiseren. Samen lezen laat mensen kennis maken met nieuwe literatuur, andere 
lezers en verrassende denkbeelden, zo dragen leesclubs bij aan de persoonlijke 
ontwikkeling van bezoekers en leden.  

 
Doe meer met Leesclubs 
Vooral programmamakers van bibliotheken maakten van de gelegenheid gebruik om zich te 
laten inspireren. Veel van hen hebben wel eerder iets gedaan met leesclubs. Zij associëren 
leesclubs met o.a. grijze koppies, inspiratie, leesplezier en vrouwen.  
Bij het hoe en wat van leesclubs stonden we ook stil bij andere vormen, zoals online 
leesclubs, het uitnodigen van een vertaler bij je leesclub en Samen Lezen. Bij dat laatste 
staat niet de literaire analyse centraal, maar de reflectie op je eigen leven door middel 
van teksten.  
De verkrijgbaarheid van meerdere exemplaren van dezelfde titel blijft lastig.  
Tip: onderhoud over de keuze van de boeken contact met je leesclubs, dat voorkomt 
teleurstellingen. Probeer ook te sturen op e-books. Als bibliotheek kun je op verschillende 
manieren invulling geven aan leesclubs. Het voorbeeld van een cursus 
achtergrondinformatie zoeken voor leesclubs werd enthousiast ontvangen. De filmpjes van 
Langzullenwelezen.be over het beginnen van een leesclub zijn ook heel geschikt voor 
bibliotheekgebruik.  
 
Vervolg & Kennisdeling 
De tijd was te kort om in gesprek te gaan over andere ideeën. Daarvoor organiseren we 
graag een vervolgbijeenkomst. Heb je interesse? Stuur een mail aan 
elisabeth.rullens@rijnbrink.nl en je ontvangt een uitnodiging.  
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