
 

 

Aanbod Lonkende Leestafel  
 
 
De Lonkende Leestafel staat voor gastvrijheid in lezen. De Lonkende Leestafel brengt mensen met 
hun interesses samen, stimuleert het lezen en ontsluit kennis. De meeste mensen hebben een passie 
of hobby. Over elk onderwerp wordt geschreven en bestaan er boeken. Het doel van de Lonkende 
Leestafel is mensen met hun interesses samenbrengen én het lezen stimuleren. 
 
Mensen die veel lezen, delen hun kennis met anderen. Mensen die contact zoeken bied je sociale 
activiteiten, waarbij je hen beweegt meer te lezen. Dit kan op veel manieren: pop-up leesclubs, open 
podia, spreekuren, samen koken en lezen, enzovoort.  
De tafel kun je letterlijk in de bibliotheek zetten of gebruiken als metafoor. Het is een plek voor 
ontmoeting én lezen. 
 
 
Doel 
 
ProBiblio wil van bibliotheken nog meer de plek maken waar (potentiële) lezers elkaar ontmoeten. De 
Lonkende Leestafel helpt hierbij. Activiteiten aan de Lonkende Leestafel zijn kleinschalig en vaak 
voeren mensen op de vloer ze uit. Zij gebruiken de collectie en betrekken actief het publiek erbij. 
 
Ons doel is om zoveel mogelijk bibliotheken in Zuid- en Noord-Holland te ondersteunen bij het 
bedenken en uitvoeren van activiteiten voor de Lonkende Leestafel. Sinds de start van het project 
haakten zo’n tien bibliotheken aan bij deze manier van werken. Tien andere hebben zich laten 
inspireren en/of gaan binnenkort aan de slag. 
 
Daarnaast betekent in zee gaan met de Lonkende Leestafel dat je dingen soms anders moet 
organiseren in de bibliotheek. ProBiblio kan ook hierin ondersteunen. 
 
 

 
 
 

  



 

 

Wij bieden bibliotheken 
 
• Een scala aan ideeën om invulling te geven aan activiteiten rond de Lonkende  Leestafel. We 

verzamelen ideeën, brengen bibliotheken samen en stimuleren het delen van kennis. 
• Een aantal bijeenkomsten per jaar rond de Lonkende Leestafel, zowel grote inspiratie-

bijeenkomsten, als kleinere workshops rond een thema. 
• Aansluiting bij een thema (bijvoorbeeld de pop-up leeskring) om gezamenlijk een aantal activiteiten 

rond dit thema uit te voeren. 
• Een inspiratiebijeenkomst op locatie waarbij wij de Lonkende Leestafel presenteren aan het 

personeel, inclusief werksessie om nieuwe activiteiten vorm te geven. 
• Een-op-een-meedenken en adviseren bij de uitwerking van een concrete activiteit voor de 

Lonkende Leestafel. 
• Hulp om de Bibliotheek te positioneren als ontmoetingsplek voor een divers publiek waar 

(potentiële) lezers elkaar kunnen ontmoeten. 
 
 
Voor het publiek betekent dit 
 
• Meer laagdrempelige activiteiten in de Bibliotheek. 
• Meer betrokkenheid bij activiteiten van de Bibliotheek. 
• Onderdeel worden van een community. 
• De Bibliotheek is een vrijplaats waar je zelf iets kunt organiseren. 
 
 
Tip 
 
Ik wil aan de slag met De Lonkende Leestafel maar ik weet niet hoe ik moet beginnen. 
 
1 Organiseer een informele Lonkende Leestafel met collega’s tijdens de lunchpauze. 
2 Vraag iemand om iets te vertellen over zijn of haar hobby. 
3 Zorg voor leuke passende boeken, uit privécollectie of uit de bieb. 
4 Nodig collega’s uit. 
5 Doe achteraf verslag van de Lonkende Leestafel op intranet. 
6 Probeer het een paar keer uit en verplaats de Lonkende Leestafel dan naar een plek die ook voor 

publiek toegankelijk is. 
 
 
Voor meer informatie  
 
ProBiblio 
Alek Dabrowski, tel. 06 24 54 60 27, e-mail adabrowski@probiblio.nl  
Karen Bertrams, tel. 06 24 55 63 81, e-mail kbertrams@probiblio.nl 
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