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1. Inleiding 
 
Van 30 september tot en met 11 oktober 2020 is het weer tijd voor de Kinderboekenweek. Die staat dit jaar in het 
teken van geschiedenis. Onder het motto En toen? gaan we terug in de tijd. Boeken brengen geschiedenis tot 
leven, waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. Kinderen kunnen spannende verhalen over ridders lezen, 
zich verplaatsen in oorlogstijd en van alles te weten komen over de Oudheid. Ze hebben geen tijdmachine nodig 
om andere tijden te ontdekken. Ze kunnen werelden uit het verleden verkennen door het lezen van boeken! 
 
Activiteiten 
Tijdens de Kinderboekenweek zijn er in het hele land allerlei activiteiten rondom het kinderboek. Bibliotheken, 
boekhandels, scholen en culturele centra haken aan en organiseren uiteenlopende activiteiten. Een mooie 
gelegenheid om de collectie en activiteiten van de eigen bibliotheek in het zonnetje te zetten.  
 
Programmering Probiblio 
Zoals elk jaar ontwikkelt Probiblio samen met bibliotheken een inhoudelijk programma om de Kinderboekweek te 
vieren op de biebvloer. Dit jaar doen we dat met het doe-boekje ‘Tijdreizen’ en een stickerspeurtocht. ‘Tijdreizen’ 
is een soort ‘vakantie-doe-boek’ met opdrachten, puzzels en spellen. Alles rondom de allerbeste kinderboeken 
over het thema geschiedenis. In het hart van het boekje vind je het spel 'Teletrotters & temponauten: uit welke 
tijd kom jij? Ga op expeditie door de geschiedenis en ontdek waar jij je thuis voelt!' Hiermee maken kinderen 
kennis met de allerbeste kinderboeken over geschiedenis. Het programma is zowel online als offline in te zetten.  
 
Voor bibliotheken is er een stickerspeurtocht bij het boek 'Hadden de Grieken al raketten' van Govert Schilling. 
Kinderen gaan alleen of in groepen aan de slag met een opdrachtvel met wel/niet waar vragen rondom leuke 
weetjes over techniek door de eeuwen heen. 
 
Communicatietoolkit 
Deze toolkit helpt bibliotheken bij de lokale communicatie over activiteiten die aanhaken op deze themaweek. In 
dit plan staan enkele communicatieadviezen en een mogelijke planning van de aanbevolen marketinguitingen en 
communicatiemiddelen. De toolkit bevat verder direct te plaatsen content en beeldmateriaal. 
 
Kinderboekenweek en coronamaatregelen 
Vanwege het coronavirus zijn de bibliotheken geopend volgens bepaalde maatregelen. De activiteiten van de 
Kinderboekenweek zullen daar ook mee te maken krijgen. We raden daarom aan om, zo nodig en waar mogelijk, 
bij de verschillende communicatie-uitingen een link te plaatsen naar de webpagina van de bibliotheek waar de 
corona maatregelen uitgelegd staan. Dan weten de leden en bezoekers wat voor invloed corona kan hebben op 
activiteiten van de bibliotheek. 
 

2. Communicatiedoelgroepen 
 
Logischerwijs richt je je met de Kinderboekenweek op kinderen (jeugdleden van 6- 12 jaar), maar vooral op 
ouders die lezen belangrijk vinden en regelmatig naar de bibliotheek gaan met hun kinderen. Het plannen van 
bibliotheekbezoeken gaat toch vaak via de ouders. Grootouders spelen hierin vaak ook een rol.  
 
We onderscheiden daarom de volgende doelgroepen:  
 
Extern 
 
Bestaande Jeugdleden (6 tot en met 12 jaar) 
Bestaande jeugdleden.  
 

https://www.probiblio.nl/producten/collectie-collectieadvies/kinderboekenweek
https://www.bol.com/nl/f/hadden-de-grieken-al-raketten/9200000131950816/
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Ouders en grootouders 
Ouders en grootouders uit het eigen werkgebied.  
Deze themaweek biedt voor hen aanknopingspunten om samen met hun (klein)kind te lezen of aan activiteiten 
deel te nemen.  
 
Volgens het vernieuwde klantsegmentatiemodel Mosaic van Whooz1 vallen bovenstaande doelgroepen in de 
volgende segmenten: Plannen en Rennen, Gewoon Gemiddeld, Landelijke Vrijheid, Gezellige Emptynesters en 
Zorgeloos Actief. 
 
Plannen en Rennen en Gewoon Gemiddeld 
Deze segmenten hebben allebei nog inwonende kinderen en ze hebben het daar druk mee, maar ook met werk, 
leuke dingen doen, sociale verplichtingen, sporten, etc. Het grote verschil tussen deze twee segmenten zit hem er 
vooral in dat Plannen en Rennen een hoger inkomen heeft en hoger is opgeleid. 
 
Beide segmenten zijn veel online te vinden en maken veel gebruik van social media (onder anderen Facebook, 
LinkedIn en Instagram). Ze richten zich met name op landelijk nieuws en daarmee op landelijke kranten en radio- 
en tv-zenders, zoals QMusic, Radio 538, Ouders van NU, Linda, AD, Volkskrant en RTL5, VPRO en BNN. Wanneer 
deze segmenten naar de bibliotheek gaan, is dat voornamelijk vanwege hun kinderen. 
 
Landelijke Vrijheid 
Onder Landelijke Vrijheid vallen zowel mensen met kinderen als mensen met kleinkinderen. De 
plattelandsmensen van Landelijke Vrijheid genieten volop van het rustige buitenleven. Ook in hun vrije tijd gaan 
ze graag de buitenlucht in. Ze zijn daarom geïnteresseerd in lokaal nieuws en kijken daarom naar regionale, lokale 
zenders en lezen regionale dagbladen en magazines (zoals Landleven en Buitenleven). Ze hechten minder waarde 
aan smartphones, maar zijn wel al te vinden op Facebook in WhatsApp. Ze komen regelmatig in de bibliotheek. 
 
Gezellige Emptynesters en Zorgeloos Actief 
Deze segmenten hebben vaak kleinkinderen en is dus 55-plus. Ze doen graag leuke dingen zoals reizen, zijn 
maatschappelijk betrokken en hebben een grote interesse in literatuur, geschiedenis, kunst en cultuur. Beiden 
segmenten zijn regelmatig in de bibliotheek te vinden en houden van lezen. Een groot verschil tussen deze twee is 
dat Zorgeloos en Actief vaak iets meer te besteden heeft en hoger is opgeleid.  
 
Een ander verschil is dat de Gezellige Emptynesters vaak nog weinig online zijn, hoewel ze wel meestal wel een 
smartphone hebben. Ze maken nog beperkt gebruik van social media (af en toe Facebook en WhatsApp). Ze 
kijken naar Omroep MAX en regionale zenders en lezen met name regionale bladen. Ze hebben een hoog 
informatiebehoeftegehalte. Zorgeloos en Actief daarentegen is meer gericht op landelijke zenders en landelijke 
kranten (NRC Handelsblad, Kampioen, HP/De Tijd, VPRO, NPO, RTLZ , Classic FM) en er wordt veel op de 
smartphone en tablet gedaan. Op het gebied van social media wordt er voornamelijk Facebook, WhatsApp en 
Skype gebruikt. 
 
Intern 
 
Medewerkers en vrijwilligers 
Medewerkers en vrijwilligers van de bibliotheek. Zij zijn het visitekaartje van de bibliotheek. Het is dus van belang 
dat zij weten wat er deze week speelt in de bibliotheek en vragen van bezoekers daarover kunnen beantwoorden. 

 
1 Het vernieuwde klantsegmentatiemodel Mosaïc van Whize geeft je veel interessante data over jouw doelgroepen. De data 
is landelijk beschikbaar gesteld door de Koninklijke Bibliotheek (KB) en Samenwerkende POI’s Nederland (SPN). Elke 
bibliotheek kan twee standaardrapporten aanvragen. Een inwonersanalyse van het werkgebied van jouw bibliotheek en een 
rapport werkgebied van jouw bibliotheek versus het ledenbestand van jouw bibliotheek. Vraag hier de rapporten aan. 

https://www.whooz.nl/whize
https://www.stichtingspn.nl/mosaicwerkgebied/mosaic-rapport-ontvangen/
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3. Communicatiedoelstellingen 
 
Per communicatiedoelgroep zijn specifieke doelen geformuleerd. Op basis van het communicatiebudget en aantal 
beschikbare uren kunnen doelstellingen verder SMART gemaakt worden, door bijvoorbeeld (andere) percentages 
te koppelen aan doelstellingen en scherper te formuleren binnen welke termijn een doel bereikt moet zijn. 
 
Extern 
 
Bestaande Jeugdleden (6 en 12 jaar) 
Informeren van de jeugdleden (6-12 jaar) over de Kinderboekenweek, leuke kinderboeken en de activiteiten die 
deze week in de bibliotheek plaatsvinden. Hen enthousiasmeren hieraan deel te nemen. 60% van de bestaande 
jeugdleden tussen 6 en 12 jaar is op de hoogte van deze activiteit(en) en 25% daarvan heeft interesse hieraan 
deel te nemen. 
 
Ouders en grootouders 
Volwassen leden en niet-leden van de bibliotheek met kinderen of kleinkinderen (t/m 12 jaar) zijn geïnformeerd 
over de themaweek en de activiteiten die in dit kader georganiseerd worden. Zij zien in de themaweek aanleiding 
om, samen met hun (klein)kinderen, een activiteit te bezoeken en/of materialen te lenen. 
 
Intern 
 
Medewerkers en vrijwilligers 
Informeren en enthousiasmeren van medewerkers en vrijwilligers van de bibliotheek over de Kinderboekenweek 
en de bijbehorende activiteiten.  
 
 

4. Kernboodschap 
 
De kernboodschap van de diverse communicatie-uitingen is: Kom tijdens de Kinderboekenweek naar de 
bibliotheek om de leukste kinderboeken te lenen of om één van de jeugdactiviteiten bij te wonen. De 
Kinderboekenweek vindt van september t/m 11 oktober 2020 plaats. 
 
 
5. Communicatiemiddelen 
 
Probiblio heeft een communicatietoolkit ter promotie van de Kinderboekenweek ontwikkeld. In deze toolkit vind 
je diverse communicatiemiddelen die je kunt inzetten voor jouw bibliotheek. Daarnaast is er beeldmateriaal en 
zijn er teksten beschikbaar die je kunt gebruiken om zelf (betaalde) middelen te ontwikkelen.  
 
Omdat we ons richten op verschillende doelgroepen, stemmen we hier de communicatiemiddelen ook op af. Het 
media gebruik verschilt per doelgroep en dus per Mosaic-segment (Gewoon Gemiddeld, Plannen en Rennen, 
Landelijke Vrijheid, Gezellige Emptynesters en Zorgeloos en Actief). Bij het bedenken van de verschillende 
communicatiemiddelen is dan ook onderzocht welke middelen het beste aansluiten op het gebruik van de 
segmenten en dus de doelgroepen bestaande jeugdleden en ouders en grootouders.  
 
Er is een verdeling gemaakt tussen middelen die online en offline in te zetten zijn. Per middel is in de 
middelenmatrix weergegeven voor welk segment (op basis van gebruik) deze geschikt is. 
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Offline middelen 
 
Banners voor in de bibliotheek 
Banners die je kunt gebruiken voor narrowcasting in de bibliotheek. Met narrowcasting kun je bezoekers van de 
bibliotheek tijdens hun bibliotheekbezoek informeren en enthousiasmeren over de Kinderboekenweek. Je kunt 
hier vermelden welke activiteiten rondom dit thema plaatsvinden. 
 
Advertentieteksten 
Advertentieteksten die je kunt gebruiken om mee te adverteren in regionale bladen, kranten of huis-aan-
huisbladen. Hier zitten in principe vaak kosten aan verbonden. 
 

Persbericht 
Een persbericht om te versturen naar regionale bladen, kranten, tv-zenders en radiozenders. Hiermee kun je 
proberen gratis aandacht te genereren in de vorm van bijvoorbeeld een artikel of interview over de 
Kinderboekenweek en wat de bibliotheek hiervoor organiseert. 
 
Online middelen 
 
Banners en teksten voor de website  
Banner voor op de homepagina of andere pagina op de website en een tekst ter inspiratie voor een 
landingspagina over de Kinderboekenweek. Een goede landingspagina is belangrijk omdat je anders het risico 
loopt bezoekers direct kwijt te raken. Een goede landingspagina bevat volledige en relevante informatie. Let er op 
dat je vanuit je social mediaberichten (organisch en betaald) altijd naar de landingspagina verwijst. 
 
Banners en teksten voor Facebook, Instagram en Twitter 
Dit kunnen zowel berichten op de tijdlijn als betaalde berichten zijn. Met behulp van betaalde berichten heb je 
een nog groter bereik. Bedenk vooraf welke doelgroep jij wilt bereiken en kies dan het juiste kanaal. Op Facebook 
en Instagram kun je targetten op specifieke kenmerken, zoals leeftijd, opleiding, woonplaats en interesses om 
specifieke doelgroepen aan te spreken. Via Google Grants krijgen non-profit organisaties gratis 
advertentietegoed. Je kunt daarover hier meer informatie terugvinden.   
 
Banner en teksten voor nieuwsbrief 
Teksten en een banner voor een artikel in een algemene nieuwsbrief of in een Kinderboekenweek specifieke 
mailing.  

 
Middelenmatrix 
 

Segment / 
Middel 

Gewoon Gemiddeld 
              & 

Plannen en Rennen 
 

Landelijke Vrijheid Gezellige 
Emptynesters 

Zorgeloos en Actief 

Banners voor 
narrowcasting 

 
 X 

 
X 

 
X 

 
X 

Advertentieteksten  
  

 
X 

 
X 

 
 

Persbericht  
 X 

 
X 

 
X 

 
X 

Banners en teksten 
voor de website 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

https://www.probiblio.nl/nieuwsbrieven/google-grants-voor-non-profitorganisaties
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Banners en teksten 
voor Facebook, 
Instagram en 
Twitter 

 
X 

 
X (alleen Facebook) 

 
X (alleen Facebook) 

 
X (alleen Facebook) 

Banner en teksten 
voor nieuwsbrief 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
Overig 
Daarnaast vind je beeldmateriaal en teksten in de toolkit, die je kunt gebruiken om zelf middelen te ontwikkelen. 
Middelen die niet in deze toolkit zitten maar die wel de moeite waard zijn om in te zetten voor het bereiken van 
alle doelgroepen: 
 
Koffiebijeenkomst  
Organiseer een koffiebijeenkomst over de Kinderboekenweek voor medewerkers en vrijwilligers van de 
bibliotheek waarin je niet alleen toelicht wat de Kinderboeken en de activiteiten inhouden, maar ook tips geeft 
over hoe ze de Kinderboekenweek in hun dagelijkse werkzaamheden kunnen integreren. Zo kan een 
communicatiemedewerker informatie over de Kinderboekenweek inplannen in de contentkalender of kan een 
frontoffice medeweker bezoekers van de bibliotheek wijzen op (de activiteiten van) de Kinderboekenweek. 
 
Winactie 
Bedenk een winactie rondom de Kinderboekenweek. Verloot bijvoorbeeld bij iedere 50e uitlening een gratis 
kaartje voor een activiteit. 
 
Posters 
Hang een poster op binnen de bibliotheekvestigingen en bij eventuele partnerorganisaties. 
 

Ambassadeurs  
Ga op zoek naar leden, bezoekers of bewoners (zowel kinderen als ouders) in jouw werkgebied die lokaal 
ambassadeur van de Kinderboekenweek in de bibliotheek willen zijn. Laat hen de Kinderboekenweek promoten 
op hun eigen kanalen. 
 
Samenwerkingen 
Ga een samenwerkingsverband aan met een organisatie waar de doelgroepen veel te vinden zijn (musea, 
kinderopvang, speeltuinen etc.) en maak gebruik van hun communicatiemiddelen. Probeer bijvoorbeeld een 
vermelding te krijgen in de nieuwsbrief van een museum of vraag of je een poster kunt ophangen bij een 
speeltuin of kinderopvang.  
 
Video 
Maak een video van één van de activiteiten die je als bibliotheek organiseert. Dat geeft een goede sfeerimpressie. 
Deze video kun je vervolgens inzetten op de online kanalen van de bibliotheek om mensen te trekken voor de één 
van de andere activiteiten. 
 
Doe-boekje en stickerspeurtocht 
Maak gebruik van het inhoudelijk programma dat Probiblio ook dit jaar weer samen met bibliotheken heeft 
ontwikkeld; het doe-boekje ‘Tijdreizen’ en een stickerspeurtocht. Het doe-boekje ‘Tijdreizen’ is zowel online als 
offline te gebruiken. 
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6. Communicatieplanning 
 
De Kinderboekenweek is een themaweek die al langer bestaat en er zullen daarom zeker leden en bezoekers zijn 
die dit al kennen. Alsnog heeft een campagne tijd nodig om te landen bij de doelgroepen. Daarom raden we aan 
een campagneperiode in te plannen van ongeveer 3-4 weken voor de Kinderboekenweek van start gaat. Op deze 
manier geef je meer naamsbekendheid aan de doelgroepen en is het bereik van je doelgroepen groter.  
 
De communicatieplanning hangt af van de middelen die jouw bibliotheek besluit in te zetten. Dat is afhankelijk 
van je tijd en budget. Bepaal in ieder geval ruim van tevoren welke middelen en kanalen je gaat inzetten en leg 
dat vast in een contentkalender en planning. 
 
Voorbeeldplanning 
Onderstaand tref je een mogelijke planning van de middelen uit de toolkit voor jouw bibliotheek. De planning is 
gericht op de doelgroepen ouders en grootouders. De verschillende segmenten die onder deze doelgroepen 
vallen staan eronder weergegeven. De doelgroep bestaande jeugdleden vallen automatisch onder de doelgroep 
ouders, omdat het aanmelden voor activiteiten voornamelijk via ouders gaat. De overige middelen die niet in de 
toolkit zitten kunnen nog aan deze planning worden toegevoegd. 
 

Doelgroep Ouders  Grootouders  Medewerkers/vrijwilligers 

Week 37 Gewoon Gemiddeld, 
Plannen en Rennen en 
Landelijke Vrijheid: 
Landingspagina 
Kinderboekenweek op 
website 
 

Gezellige: 
Emptynesters, 
Zorgeloos en Actief 
en : 
Landingspagina 
Kinderboekenweek 
op website 

Koffiebijeenkomst 

Week 38 Gewoon Gemiddeld en 
Plannen en Rennen: 
Persbericht 
 
Landelijke Vrijheid: 
Persbericht, advertenties 
 

Gezellige: 
Emptynesters en 
Landelijke Vrijheid: 
Persbericht, 
advertenties 
 
Zorgeloos en Actief: 
Persbericht 
 

 

Week 39 Gewoon Gemiddeld en 
Plannen en Rennen: 
Nieuwsbrief, 
Facebook/Instagram bericht  
 
Landelijke Vrijheid: 
Nieuwsbrief 

Gezellige: 
Emptynesters en 
Zorgeloos en Actief: 
Nieuwsbrief, 
Facebook bericht 
 
Landelijke Vrijheid: 
Nieuwsbrief 

 

Week 40: 30 
september t/m 11 
oktober 
(Start 
Kinderboekenweek) 

Gewoon Gemiddeld en 
Plannen en Rennen: 
Narrowcasting, 
Facebook/Instagram/Twitter 
bericht 
 
 

Gezellige: 
Emptynesters en 
Zorgeloos en Actief: 
Narrowcasting, 
Facebook bericht 
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Landelijke Vrijheid: 
Narrowcasting, 
advertenties 
 

Landelijke Vrijheid: 
Narrowcasting, 
advertenties 

Week 41 
(Vervolg 
Kinderboekenweek) 

Gewoon Gemiddeld en 
Plannen en Rennen: 
Narrowcasting, 
Facebook/Instagram/Twitter 
bericht 
 
Landelijke Vrijheid: 
Narrowcasting, 
advertenties 
 

Gezellige 
Emptynesters en 
Zorgeloos en Actief: 
Narrowcasting, 
Facebook bericht 
 
Landelijke Vrijheid: 
Narrowcasting, 
advertenties 

 

Week 42 
 

  Rapportage en evaluatie 

 
 
7. Budget 
 
Het budget voor communicatie-uitingen verschilt per bibliotheek. Omdat de communicatietoolkit meerdere 
basismaterialen aanreikt, kunnen de (out-of-pocket-)kosten minimaal of zelfs nihil zijn, afhankelijk van de 
communicatiemiddelen die de bibliotheek besluit in te zetten. Probeer tijd in te ruimen en vooral gebruik te 
maken van de ‘gratis en eigen kanalen’.  

 
8. Organisatie 
 
Het advies is om de hele organisatie te informeren over deze activiteit en waarom deze zo leuk en bijzonder is. 
Dan kan iedereen dat ook (met hetzelfde verhaal) uitdragen naar buiten. We adviseren om één persoon binnen 
de organisatie verantwoordelijk te laten zijn voor de communicatieplanning, die het overzicht en de beschikbare 
tijd en het budget bewaakt. 
 
 
9. Monitoring & evaluatie 
 
Zodra de communicatie-uitingen gaan lopen, is het van belang om te monitoren wat het effect is, zodat er zo 
nodig ook tijdig bijgestuurd kan worden. Na afloop van de campagne kan dan vervolgens geëvalueerd worden wat 
de resultaten van de verschillende uitingen zijn geweest. Hiervoor kun je kijken naar de volgende onderdelen:  
 
• Aantal leden en niet-leden dat deelneemt aan een activiteit  
• Aantal jeugdboeken dat tijdens deze themaweek wordt uitgeleend 
• Aantal nieuwe (jeugd)leden dat zich inschrijft tijdens deze themaweek 
• Het aantal paginaweergaven van de landingspagina  
• Het bereik en de respons op je social media-uitingen  
• Het aantal views en clicks op de SEA-campagne 
• Het aantal en type vragen dat de medewerkers hebben ontvangen  
• Et cetera  
 
Tijd nemen om te meten wat het effect is geweest en evalueren wat de meest (en minst) succesvolle acties 
waren, zorgt voor een belangrijk leermoment en vergroot weer het succes van toekomstige acties. 
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