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Inleiding

Wat is een community?   
Een community is een groep mensen die ‘iets  
gemeenschappelijks’ deelt en zich verzamelt op  
on- en/of offline platformen. De deelnemers zijn  
intrinsiek gemotiveerd om zich met dat gemeen-
schappelijke onderwerp bezig te houden. 
Dat kan een hobby of interesse zijn, een bepaal-
de actie, plaats, uitvoering of een omstandigheid. 
Deelnemers aan een community komen samen om 
met elkaar te praten, ervaringen te delen of dingen 
te ondernemen. Dat betekent dat je een community 
niet geforceerd kan vormen omdat jij dat graag wilt. 
En dat is ook meteen de grootste uitdaging bij het 
starten van een community.

Het project in 2017
Het community-project van ProBiblio startte 
met drie bibliotheken: Bibliotheek Rotterdam, 
Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta en Bibliotheek 
Westland. Elke bibliotheek koos een eigen doelgroep 
waarmee zij een community wilde opbouwen. 
Dat waren: liefhebbers van het Young Adult genre, 
gebruikers van het Tabletcafé en moeders van jonge 
kinderen. In de casebeschrijving die toegevoegd 
is aan dit document, vind je hun verhalen en 
ervaringen.

Het doel
De doelstelling van dit project was om de Biblio-
theek te positioneren als relevante partner voor 
specifieke doelgroepen door hen structureel te 
verbinden aan de Bibliotheek. 

De aanpak
In de eerste fase vergt het veel inspanning om de 
community te vormen. Het uitgangspunt van het 
project was om goed draaiende communities te  
creëren zodat er nauwelijks meer inspanningen 
vanuit de Bibliotheek nodig zijn. De Bibliotheek 
heeft dan steeds meer de rol van participant. Daar-
mee krijg je het beste inzicht in de doelgroep en 
kun je inspelen op de mogelijke behoeftes van de 
community. Anderzijds krijgen de deelnemers aan 
de community een breder (en beter!) beeld van de 
mogelijkheden van de Bibliotheek. Winst aan twee 
kanten dus!   

Communities zijn ‘hot’, iedereen lijkt er wel mee bezig te zijn. Ook de  
Bibliotheek. Want is het bibliotheekpubliek niet een community op zich?   
En de leeskring die elke laatste vrijdag van de maand in de Bibliotheek  
samenkomt. Dat is toch ook een community? 
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Hoe kom je tot een succesvolle community?  
Volg een stappenplan:
Het vaststellen van een goede doelgroep is de kern van een succesvolle community. De doelgroep die  
je structureel aan de Bibliotheek wilt verbinden moet klein en homogeen zijn. De eerste leden ervan zijn  
de ambassadeurs: zeer betrokken mensen die zich actief opstellen in de groep. Dit zal vaak nog een  
bibliotheekmedewerker zijn. Deze actieve leden zorgen ervoor dat de community groeit en zich uiteindelijk 
als een olievlek uitbreidt. Om zover te komen, onderneem je de volgende stappen:

Vind de juiste doelgroep
Het kan wat tijd in beslag nemen om de juiste doelgroep te vinden. De deelnemende bibliotheken 
hebben dit ook ondervonden. De gekozen doelgroep is bijvoorbeeld toch niet geschikt omdat  
de band met de Bibliotheek niet sterk is. Het komt ook voor dat een doelgroep die wel een goede 
relatie heeft met de Bibliotheek, nog bekend moet worden met de nieuwe community. In de begin-
fase vergt het daarom extra inspanning om de community te laten floreren. Helaas is er niet één 
formule die een garantie is tot succes. Het is een kwestie van bedenken, uitproberen, bijschaven en 
soms opnieuw beginnen (en veel tijd investeren). Als je dan een goede doelgroep te pakken hebt, 
kan het balletje zomaar gaan rollen.
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Stel een plan op
De volgende stap is het opstellen van een gedegen plan. Je wilt tenslotte ook kaders en  
doelstellingen formuleren. Voor alle drie de communities in het project bleek de structurele  
verbinding vooral te zitten in de combinatie tussen online en offline activiteiten. Concentreer je  
je alleen op programmering (offline), dan blijft de enige connectie met de Bibliotheek steken op 
één of een paar bezoeken. En als je iemand slechts online faciliteert, is er nog een behoorlijke 
afstand tot de fysieke bibliotheek. Dus, combineer die twee! 

Bouw een on- en offline community op
Omdat de verbinding tussen ‘online’ en ‘offline’ een belangrijke factor is, is het zeker bij de  
opbouw van een community belangrijk om in beide onderdelen tijd te investeren. Voor het offline 
gedeelte van de community bestaat dat vooral uit specifieke programmering voor de doelgroep of 
exclusieve bijeenkomsten voor de community. Denk bijvoorbeeld aan een gaming-avond voor een 
groepje jongeren of een interactieve sessie voor moeders van jonge kinderen over voeding. 
Voor het online gedeelte zijn vooral het creëren van content en de werving van nieuwe deel- 
nemers aan de community belangrijk. Content-creatie bestaat vooral uit het regelmatig plaatsen 
van berichten, het stellen van vragen en de beantwoording van gestelde vragen. In een community 
waarin ouderen elkaar digitale hulp bieden, kun je de vragen beantwoorden van iemand die hulp 
nodig heeft. Of als er even geen vraag van een deelnemer wordt geplaatst kun je zelf een relevante 
vraag posten en beantwoorden. Voor werving kun je bijvoorbeeld een bericht over de community  
in een nieuwsbrief van de Bibliotheek plaatsen, maar je kunt ook betaalde Facebook-ads inzetten 
om de doelgroep te bereiken. 
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Conclusie
Na een jaar communities bouwen met 
de drie pilot-bibliotheken zijn dit de vier 
belangrijkste bevindingen: 

Selecteer één of meerdere 
doelgroepen die passen bij 
de doelstellingen die je als 
organisatie gesteld hebt.

Zorg ervoor dat een groep die 
online goed bereikt wordt, ook 

fysiek naar de Bibliotheek komt 
en vice versa. De combinatie 

online-offline versterkt elkaar! 

Zoek vervolgens een groep uit die 
selectie die al contact heeft (of 

verbonden is) met de Bibliotheek en 
bouw die uit. We probeerden een 

community op te zetten met een ‘koude’ 
groep maar omdat er geen relatie was 

met de Bibliotheek, waren de deelnemers 
lastig te bewegen om iets voor of 

met de Bibliotheek te doen.

Om een community actief te 
krijgen én te houden is het nodig 
om structureel tijd te investeren. 
Pas toen we elke week minimaal 
een halve dag tot een dag met 

de community bezig waren, 
kwam er beweging en groeide de 

community flink in aantallen.  

1 2
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4Als de community uiteindelijk staat, is de  

informatie die eruit voortkomt zeer waardevol.  
De bibliotheken uit de pilot begrijpen wat de  
doelgroep beweegt en kunnen er op inspelen  
met bijvoorbeeld een aangepaste programmering. 
Nieuwe leden voor de community kunnen een- 
voudiger worden geworven. 
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Casebeschijvingen  
De bibliotheken en hun community

Rotterdam 

Doelgroep
Liefhebbers van het genre Young Adult.

Resultaat
Een groep jongeren (met name meiden) die van het 
genre Young Adult houden, komt met enige regel-
maat bij elkaar in Bibliotheek Rotterdam.

Hoe heeft Bibliotheek Rotterdam  
het gedaan?
Er bestaat al een landelijke online Facebook com-
munity met Young Adult liefhebbers van 7400 men-
sen, maar deze groep is erg massaal en anoniem. 
Bibliotheek Rotterdam is op zoek gegaan naar een 
eigen lokale variant hierop. Ze startte een eigen 
Facebookgroep en organiseerden een aantal evene-
menten rondom het thema. Het bleek dat jongeren 
die deelnamen aan de landelijke online community 
(woonachtig in regio Rotterdam) juist de behoefte 
hadden om fysiek bij elkaar te komen om te dis-
cussiëren over titels, schrijvers en karakters in de 
boeken. 

Was het moeilijk?
‘Ja, vooral om een groep jongeren te vinden die al 
een (warme) band had met de Bibliotheek. Deze 
groep liefhebbers had al een logische connectie 
door de Young Adult collectie van de Bibliotheek.’

Wat zou je andere bibliotheken adviseren 
die hiermee aan de slag willen?
‘Kies een niche-doelgroep. Maar wel een die je al 
kent! Ga geen mensen benaderen die helemaal niet 
bekend zijn met de Bibliotheek. Denk vanuit  
de behoefte van de doelgroep en niet vanuit de 
Bibliotheek.’

Westland

Doelgroep
Moeders van jonge kinderen (BoekStart leeftijd).

Resultaat
Een online community met actieve moeders die ook 
graag meedenken over de programmering van de 
Bibliotheek. 

Hoe heeft Bibliotheek Westland  
het gedaan?
Bibliotheek Westland is online gestart. Door de 
keuze voor de combinatie lokaal en specifiek (alleen 
moeders) zijn er in korte tijd 160 leden in een  
speciaal aangemaakte Facebookgroep geworven.  
Het was daarbij van belang om deze Facebookgroep 
te blijven voeden met activiteiten, bij voorkeur in 
samenwerking met de meest actieve deelnemers 
van de groep. In Westland werd vooral duidelijk dat 
de zoektocht naar een goed afgebakende doelgroep 
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relatief veel tijd in beslag nam. Én dat een structurele 
tijdsinvestering in de community veel succes op-
leverde (met name het werven en contentmanage-
ment namen tijd in beslag). Een aantal moeders uit 
de groep is ook in de Bibliotheek geweest om deel 
te nemen aan een speciale avond waarin nieuwe 
ideeën voor de programmering getoetst werden. 

Wat heb je aan de community?
‘Het is heel goed om te weten wat deze groep 
moeders in het Westland bezighoudt. Zij zijn na-
melijk niet alleen de moeder van kinderen uit de 
BoekStart-categorie, maar ook vaak de drijvende 
kracht en de beslisser in hun gezin. Door inzicht  
te hebben in wat hen beweegt, kun je daar als  
Bibliotheek op inspelen. Dat is niet één maar dat 
zijn meteen drie stappen in de richting om meerdere 
groepen aan je bibliotheek te verbinden.’

Wat zou je andere bibliotheken adviseren 
die hiermee aan de slag willen?
‘De community onderhouden betekent een 
structurele investering van tijd maar dat is het ook 
waard. Het is enorm leerzaam en kan uitgebouwd 
worden naar andere onderdelen/doelgroepen.  
Het is een moderne manier van wat de Bibliotheek 
vroeger eigenlijk ook al deed: het samenbrengen van 
mensen in een gemeenschap’. 

Zuid-Hollandse Delta
Doelgroep
Gebruikers (ouderen) van het Tabletcafé. 

Resultaat
Een groep ouderen in een besloten Facebook- 
community die de Bibliotheek (en elkaar) vragen 
stelt over computer- en internetgebruik. 

Hoe heeft Zuid-Hollandse Delta  
het gedaan?
Zuid-Hollandse Delta is een bibliotheek met veel 
vestigingen die ver uit elkaar liggen. Elke vestiging 
organiseerde een Tabletcafé, elke vier tot zes weken. 

‘Er was een enorme behoefte onder deelnemers van 
het Tabletcafé om juist ook in de tussenliggende 
periode vragen te kunnen stellen. We hebben na 
elk Tabletcafé aan de deelnemers gevraagd om zich 
aan te melden voor deze Facebookgroep. Tijdens 
de Tabletcafé’s hebben we uitleg gegeven over het 
gebruik van Facebook. De vragen van de deelnemers 
hebben we in de groep laten stellen. Zo raakte men 
ook meteen bekend met het Facebook-fenomeen.’ 

Wat is jullie advies voor andere 
bibliotheken?
‘Bedenk goed welk doel je hebt met de community 
en wie je ermee wilt bereiken. Enthousiasme over 
jouw community helpt mee om er actief mee bezig 
te zijn.’
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Pilot communitybuilding 2018 
In 2018 is er opnieuw een pilot Communitybuilding. 
Met de bevindingen van vorig jaar gaan we aan de 
slag met minimaal één bekende doelgroep. 
Zo kunnen we toetsen of hetzelfde ‘recept’ bij  
een andere bibliotheek ook toegepast kan worden. 
Daarnaast gaan we één of meer bovenlokale  
communities opzetten. 

Wil je meer informatie over communitybuilding? 
Neem dan contact op met Jet Govers via: 
jgovers@probiblio.nl  

Het enthousiasme was groot: de pilotgroep voor 
2018 is helaas vol. Aanmelden is niet meer mogelijk. 


