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Inhoud van deze webinar

▪Wat is Joris’ Kerstboom?

▪ Belangrijkste acties in je agenda

▪ Joris' Kerstboom pakket

▪ Hoe kleed je de bibliotheek aan?

▪ Beschikbare communicatiemiddelen

▪ Informeer medewerkers & vrijwilligers
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Tip:

➢ Bekijk de video van Joris Linssen die je hebt ontvangen

Wat is Joris’ Kerstboom in de bibliotheek?
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Zet de belangrijkste acties in je agenda:

Eind november/begin december: voorbereidingen

❑Eerste acties uit de communicatieplanning doornemen

❑De betrokken collega’s informeren en inplannen voor het gesprek bij de 
boom

❑Heb ik het Joris’ Kerstboom pakket ontvangen?

9 december: start Joris’ Kerstboom in de bieb

❑Aankleding in en rond de boom met inhoud van het Joris’ Kerstboom pakket

9 – 23 december : de actie loopt

❑ Inzet website en social media zoals in communicatieplanning

❑Collega’s voeren gesprekken bij de boom

Eind december/na kerstvakantie: einde van de actie

❑Boom en promotie verwijderen (bewaar het materiaal voor volgend jaar)
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Inhoud:

▪ Lichtsnoer

▪ Roll-up banner

▪ 100 2D kerstballen

▪ 1 doos stickers (100 stuks)

▪ 1 doos stiften (100 stuks)

▪ 2 scharen

▪ 2 slingers

▪ 3 2D decoratiecirkels

▪ Lintjes

▪ Instructiebrief

Joris’ Kerstboom pakket
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▪ Tuig jullie boom op met de kerstversiering en het lichtsnoer uit het Joris’ 
Kerstboom pakket

▪ Verzorg een tafel en een paar stoelen

▪ Leg de kaartjes, stiften en stickers op de tafel

▪ Zet de roll-up banner goed zichtbaar naast de boom

▪ In de communicatietoolkit zit een poster (waar de aanwezigheid van 
medewerkers op vermeld kan worden) die je kunt afdrukken of printen voor 
meer promotie in de bibliotheek. Tip: print ook op A4 en plaats in een plexiglas 
houder op de tafel. 

▪ Plaats – indien mogelijk - een scherm waar de boodschap van Joris Linssen op 
kan draaien

Hoe kleed je de bibliotheek aan?
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Gebruik de beschikbare communicatiemiddelen

Ga naar www.probiblio.nl/communicatietoolkit-jk

▪ Bestudeer de communicatieplanning

▪ Verzend in november persbericht & persfoto voor lokale media

▪ Download banners voor jullie WaaS en/of Narrowcasting

▪ Plaats websiteteksten

▪ Plan social media teksten en banners in

▪ Zet het promotiefilmpje van Joris Linssen in op website & social media

▪ Video met uitleg voor bezoekers van Joris Linssen voor op narrowcasting- of 
computerscherm

http://www.probiblio.nl/communicatietoolkit-jk
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▪ Deel deze webinar met alle betrokkenen: Marketingmedewerkers, 
baliemedewerkers en deelnemende vrijwilligers

▪Maak indien mogelijk een planning welke medewerker wanneer 
het gesprek bij de boom aangaat

▪ Voor het gesprek bij de boom is een instructievideo van Joris 
Linssen waarin hij tips deelt en een hand-out (zie de 
communicatietoolkit)

▪ Communiceer de Joris’ Kerstboom activiteit ook in de rest van de 
organisatie (bijv. via prikbord of intranet)

Informeer medewerkers & vrijwilligers
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De belangrijkste tips op een rijtje:

1. Zet de belangrijkste data in je agenda

2. Kijk deze webinar terug met je collega’s

3. Bestudeer alle instructievideo’s van Joris 
Linssen

4. Alle informatie is te vinden op: 
www.probiblio.nl/communicatietoolkit-jk

5. Maak er een mooie activiteit van. Jouw 
enthousiasme werkt aanstekelijk!

http://www.probiblio.nl/communicatietoolkitJK


Vragen? Mail naar

evenementen@probiblio.nl

Veel plezier!

Kijk deze webinar terug op
www.probiblio.nl/communicatietoolkit-jk


