
Wil jij graag een nieuwe leesclub 
opstarten? Dat is niet heel ingewikkeld 
maar er zijn wel een aantal dingen waar 
je aan moet denken zoals: Hoe kies je 
een boek? Waar spreek je af? En hoe vaak 
spreek je af? We zetten de belangrijkste 
dingen voor je op een rijtje:

Zoek een groepje mensen bij elkaar
Zonder deelnemers geen 
leesclub! Dat is dus waar je mee 

begint. En waar vind je die enthousiaste 
boekliefhebbers die graag over boeken 
praten met anderen? Om te beginnen 

kun je kijken in je eigen (sociale) netwerk. 
Misschien heb je wel een vriend of 
vriendin, een tante of een neef of zelfs 
een collega die graag mee wil doen. Geen 
enthousiastelingen in je directe omgeving? 
Plaats een berichtje op je social media 
kanalen (bijvoorbeeld Facebook). Dan heb 
je een groter bereik. Je zult je verbazen over 
hoeveel mensen bij een leesclub willen!

Kies een boek
Bij het maken van een goede keuze 
helpt de bibliotheek. Op onze 

website vind je uitgebreide boekenlijsten 
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dus opties genoeg! Als je een titel gekozen 
hebt, krijg je zeven exemplaren van deze 
titel. Wel zo handig om hier het aantal 
leden van de leesclub op af te stemmen. 
We raden je aan om steeds iemand 
anders een boek te laten kiezen. Maar je 
kunt er ook voor kiezen om één lid van de 
leesclub verantwoordelijk te maken voor 
de boekenkeuze. Of laat je verrassen door 
bijvoorbeeld lootjes te trekken. 

Zoek een plek om bij elkaar  
te komen
De bibliotheek leent zich hier 

natuurlijk goed voor als grote ruimte met 
veel zitplekken. Een andere plek kan ook; 
een café, bij iemand thuis of een buurthuis. 
Het maakt op zich niet zo veel uit als de 
plaats maar goed te bereiken is voor alle 
leden van de leesclub en je moet elkaar wel 
goed kunnen verstaan. Extra pluspunt is als 
de plek een inspirerende sfeer oproept voor 
het voeren van een gesprek.

Spreek een tijd/frequentie af
Hoe vaak je bij elkaar komt, 
hangt onder anderen af van de 

leessnelheid van de leden maar ook van 
hun beschikbare tijd. Het is handig om hier 
van tevoren goede afspraken over te maken, 
zodat iedereen dezelfde verwachtingen 
heeft. Zo kom je niet voor verrassingen te 
staan. De uitleentermijn van een leeskoffer 
is zes weken, dus dat zou het uitgangspunt 
kunnen zijn voor hoe vaak je afspreekt.   

Wijs een gespreksleider aan
De eerste keer dat je bij elkaar 
komt, zal het best even wennen 

zijn. Want hoe begin je nou zo’n gesprek? 
Hoe zorg je ervoor dat mensen niet door 
elkaar heen praten, maar dat iedereen 
wel aan bod komt? Het is daarom handig 
om een gespreksleider aan te stellen die 
het gesprek op gang brengt, structuur 
aanbrengt en de tijd in de gaten houdt. Wil 
je extra tips voor het voeren van discussies? 
Maak dan gebruik van ‘’Een Schitterend 

Gesprek’’, een set van 32 ‘verdiepingsvragen’ 
die elke bijeenkomst tot een succes kan 
maken. Vraag ernaar bij je bibliotheek!

Evalueer de leesclub 
Tijdens de eerste bijeenkomst raden we 
aan om ieders verwachtingen te bespreken. 
Vervolgens evalueer je de leesclub om de 
zoveel tijd op basis van deze verwachtingen. 
Plan hier een aparte afspraak voor in, 
zodat je er genoeg tijd voor uittrekt. Op 
deze manier weet je zeker dat je iedereen 
tevreden houdt en dat je ruimte creëert om 
de leesclub aan te passen aan de wensen en 
de verwachtingen van de leden.  
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VRAGEN?  
DE MEDEWERKERS 
IN DE BIBLIOTHEEK 
HELPEN GRAAG! 


