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De vraag van Bibliotheek Langedijk aan Probiblio was helder:
hoe kunnen wij de doelgroep voor Passend Lezen beter bereiken en
wat zijn de effecten van de acties en middelen die we inzetten?
De afdelingen Lezen, Marktkennis en Marketing van Probiblio
hebben hier een plan van aanpak voor opgesteld. De campagne
was succesvol, blijkt uit de effectmeting. We willen met deze best
practice laten zien dat ook andere vraagstukken uit bibliotheken
op deze manier kunnen worden aangepakt.
Achtergrond

Bibliotheek Langedijk heeft aan Probiblio de vraag en wensen uiteen gezet. Op
basis van deze informatie hebben we een plan van aanpak opgesteld. Als eerste
is de situatie in de gemeente Langedijk in kaart gebracht.
De belangrijkste doelgroepen voor Passend Lezen (ook wel ‘aangepast lezen’
genoemd) zijn mensen met visuele beperkingen (slechtzienden en blinden)
en mensen met dyslexie (naast personen die een andere beperking hebben
waardoor lezen moeilijk of onmogelijk is). Slechtziendheid komt vooral voor
bij ouderen. Dyslexie komt voor in alle leeftijdsgroepen, maar wordt meestal
vastgesteld bij kinderen vanaf 8 jaar. Bij middelbare en oudere leeftijdsgroepen
is dyslexie meestal niet gediagnosticeerd. Het aantal mensen met visuele
beperkingen in de gemeente Langedijk wordt geschat op 800 (ongeveer 3% van
alle inwoners). Het aantal mensen met dyslexie zal nog iets groter zijn (ongeveer
5,7% van alle inwoners), maar bij het merendeel van de oudere inwoners zal dit
nooit zijn vastgesteld.
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Stap 1

De campagne om
Passend Lezen beter
bekend te maken
De doelstelling van Bibliotheek Langedijk was: de doelgroep inzicht te geven in
het ruime aanbod dat de bibliotheek hen biedt, zowel lokaal als landelijk. Aan de
hand van de kernboodschap ‘De Bibliotheek komt naar je toe!’ ontwikkelden de
Probiblio adviseurs een campagne waarin alle uitingen rondom het aanbod
Passend Lezen gebundeld werden. De campagne in Bibliotheek Langedijk liep
Ambassadeur
Passen
Bibliotheek Lan d Lezen in
van 29 juni t/m 15 juli 2018.
gedijk

Middelen in de campagne

Langedijker
Ada Beers (70
jaar) is
vrijwilliger bij
de bibliotheek
en
maakt al jare
n gebruik van
de
luisterboeken
via Passend
Lezen.
Bij Ada werd
op haar veer
tigste de
ziekte van Mén
ière geconsta
teerd.
Een van de veel
voorkomend
e symptomen van dez
e ziekte is dra
aiduizeligheid die wor
dt veroorzaakt
door het
evenwichtso
rgaan en daa
rdoor wordt
erg lastig. Ada
lezen
, een fervent
naar een oplo
lezer, ging op
zoek
ssing.

Het belangrijkste middel van de campagne was een flyer (zie hiernaast en via
link op pagina 8) waarin de Boekendienst aan huis en de mogelijkheden op
Hoe is dat nu
om boeken te
luisteren? een
het gebied van Passend Lezen uitgebreid aan bod komen. Ook
staat
hierin
interview met Ada Beers, de ambassadeur Passend Lezen in Bibliotheek
Zijn er genoeg
Langedijk. Deze flyer heeft de bibliotheek in de campagneperiode
verspreid
titels om
uit te kiezen
?
in, onder andere, verzorgingshuizen en bij Visio, het expertisecentrum voor
Zijn er ook gen
slechtzienden en blinden.
oeg actuele
titels?

DE BIBLIOTH
KOMT NAAR EEK
JE TOE!

In het begin
moest ik wel
ontzettend wen
van boeken.
nen aan het
Degene die voo
luisteren
rleest heeft
dat je zelf lees
een ander tem
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po dan
je de snelhei
afspelen. Je
d wel regelen
raakt er hee
l snel aan gew
bij het
tuurlijk, je doe
end. Het is ook
t je ogen dich
luxe nat en het verh
aal komt in je
hoofd.
De collectie
is heel ruim,
eigenlijk is alle
schriften, reis
s te krijgen.
gidsen, noem
Ook tijdmaar op. Je kan
ken. Ik vind het
over alles bes
zo mooi dat
chikik hierdoor eige
beperking heb
nlijk helemaa
!
l geen

Soms lees ik
een boekrec
ensie in de kran
Passend Leze
t, als ik dan kijk
n hebben zij
bij
het vaak al bes
chikbaar. Erg
fijn!

Andere middelen die tijdens de campagne zijn ingezet:

• Content voor op de website van de bibliotheek
• Persbericht voor lokale media
• Social media posts op Facebook en Twitter van de bibliotheek
• Nieuwsbericht voor op de website en in de nieuwsbrief
•	Interview met Ambassadeur Passend Lezen uit het eigen werkgebied op
de website
•	Een Lonkende Leestafel bijeenkomst in de bibliotheek met als thema
Passend Lezen
•	Bijeenkomst om de medewerkers en vrijwilligers van de bibliotheek te
informeren over alle mogelijkheden op het gebied van Passend Lezen
Bosgroet 4, 1722
KA
Zuid-Scharw
oude
www.biblioth
eeklangedijk
.nl
Tel 0226 3133
04
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Stap 2

De effectmeting van
de campagne
Twee maanden na de campagneperiode voerde de afdeling Marktkennis een
onderzoek uit om te achterhalen of de ingezette communicatiemiddelen
daadwerkelijk effect hebben gehad.
Allereerst werden een 0-meting en een 1-meting uitgevoerd. De campagne heeft
plaatsgevonden aan het begin van het derde kwartaal van 2018. De gegevens van
tijdens de campagne en de maanden erna vergeleken we met diezelfde periode
in het jaar ervoor, toen er geen campagne was. De meting bestond uit:

1.	Het effect op uitgeleende materialen Passend Lezen binnen
Bibliotheek Langedijk.
2.	Het effect op gebruik van de Boekendienst aan huis van
Bibliotheek Langedijk.
3.	Het effect op het aantal ingeschreven leden en uitleningen
van Bibliotheekservice Passend Lezen uit het gebied van
Bibliotheek Langedijk.
4.	Het effect op het aantal ingeschreven leden en uitleningen
uit het gebied van Bibliotheek Langedijk van de
gesproken boeken van de streamingdienst Passend Lezen
van de Koninklijke Bibliotheek (KB).
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1. Effect op uitgeleende materialen Passend Lezen

In het bibliotheeksysteem Wise is bekeken hoeveel materialen Passend Lezen
er uitgeleend worden. Onder materialen Passend Lezen verstaan we Gesproken
boeken, Grote letterboeken en Daisy-roms.
Als we kijken naar het totaal aantal uitleningen het derde kwartaal (Q3) van
2017 en 2018 zien we voor het totaal aan Wise bibliotheken in Nederland een
flinke daling. Echter, wanneer we de cijfers alleen voor Langedijk bekijken,
kunnen we zien dat er juist een stijging van 146 uitleningen is geweest. Een
positief resultaat dus.
Uitleningen totaal Wise bibliotheken Q3

Uitleningen Langedijk Q3

Wise 2017

73.336

477

Wise 2018

69.225

623

-4.111 (94%)

146 (130%)

Verschil

2. Effect op de Boekendienst aan huis

Van de Boekendienst aan huis van Bibliotheek Langedijk zijn geen gegevens
beschikbaar per kwartaal. Wel weten we dat de Boekendienst aan huis in 2017
van 7 leden naar 20 leden is gegaan. In 2018 zijn er weer twee leden bijgekomen
waardoor er in Q3 in totaal 22 leden gebruik maken van de Boekendienst aan
huis.
De leners zijn gemiddeld actieve lezers. Iedere drie tot zes weken worden er
tussen de twee en tien boeken naar hen toe gebracht. We kunnen concluderen
dat de Boekendienst aan huis bij Bibliotheek Langedijk een stijgende lijn doormaakt. De grootste stijging heeft echter in 2017 plaatsgevonden; de campagne
heeft hier dus geen effect op gehad.

3. Effect op het aantal ingeschreven leden en uitleningen van
Bibliotheekservice Passend Lezen

Er is bekeken of er in de postcodegebieden van Langedijk in Q3 van 2018 meer
gebruik is gemaakt van de landelijke dienst Bibliotheekservice Passend Lezen
(voorheen Stichting Aangepast Lezen) dan in Q3 van 2017. Zoals in de grafieken
op de volgende bladzijden te zien is, was er een duidelijke stijging van zowel
leden als uitleningen in die periode.
Totaal zijn er in het derde kwartaal van 2018 in dit gebied vijftien nieuwe leden
bijgekomen voor deze dienstverlening. In totaal maakten ongeveer 105 personen
gebruik van deze dienstverlening. In Q3 2018 zijn er 476 uitleningen gedaan
door 39 verschillende leden woonachtig binnen het werkgebied van Bibliotheek
Langedijk. In Q3 2017 waren dat 426 uitleningen door 29 verschillende leden.
Een duidelijke stijging dus!
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Aantal nieuwe leden Bibliotheekservice Passend Lezen
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4. Effect op het gebruik van de streamingsdienst Passend Lezen
van de KB

De KB biedt de streamingdienst Passend Lezen aan in de bibliotheek. Binnen
het werkgebied van Bibliotheek Langedijk is het effect gemeten op het aantal
ingeschreven leden en het aantal uitleningen. Hoewel het om kleine aantallen
gaat, zien we hier wel positieve resultaten terug. Tijdens de campagneperiode
zijn er, ten opzichte van 2017, vier leden bijgekomen. Ook zijn er hierdoor meer
uitleningen* gedaan.

Effect streamingdienst Passend Lezen KB in het
werkgebied van Langedijk
20
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Q3-2018
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Leden

Uitleningen

*Onder uitlenen verstaan we het streamen van gesproken boeken.
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Conclusie

De campagne heeft
effect gehad
Bibliotheek Langedijk wilde graag meer bekendheid geven aan het
ruime aanbod Passend Lezen dat de bibliotheek zowel lokaal als via
landelijke diensten aanbiedt aan mensen die slechtziend, blind of
dyslectisch zijn of een andere beperking hebben waardoor lezen
moeilijk of onmogelijk is. Uit het onderzoek blijkt dat de campagne
die Probiblio in opdracht van de bibliotheek heeft ontwikkeld,
duidelijk effect heeft gehad:

De materialen Passend Lezen van de bibliotheek zelf zijn
aantoonbaar meer uitgeleend.
Er zijn meer leden en uitleningen uit het werkgebied van
Bibliotheek Langedijk bij Bibliotheekservice Passend Lezen.
Er zijn meer leden en uitleningen uit het werkgebied van
Bibliotheek Langedijk bij de streamingsdienst Passend
Lezen van de KB.

“Aandacht voor de
doelgroep heeft bij
personeel en vrijwilligers
weer even de puntjes
op de i gezet. We zijn
ons meer bewust van de
mogelijkheden die er zijn.
We hebben onderling
de kennis gedeeld en
digitale mogelijkheden
uitgeprobeerd.”
Tereza de Vries
Coördinator afdeling volwassenen
Bibliotheek Langedijk

Voor vragen over campagnes:
marketingadviseur
Kirsten Hazewinkel
khazewinkel@probiblio.nl
Voor vragen over effectmetingen:
adviseur onderzoek
Jolijn Faber
jfaber@probiblio.nl
Download
flyer Passend Lezen Langedijk

Ben je ook geïnteresseerd in een campagne en effectmeting
voor jouw bibliotheek?

De hierboven beschreven aanpak om, middels een campagne plus
effectmeting, het gebruik van een dienst in de bibliotheek te verbeteren, kan ook door andere bibliotheken worden ingezet. Probiblio kan
ondersteunen bij het opzetten van een campagne en het uitvoeren
van een effectmeting.
Heb je een specifieke wens in gedachten of wil je inspiratie hoe deze
best practice in jouw bibliotheek kan worden ingezet? Neem contact
op met onze adviseurs. Zij helpen je graag verder.
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Met dank aan:

Kirsten Hazewinkel
khazewinkel@probiblio.nl
Jolijn Faber
jfaber@probiblio.nl
Probiblio
april 2019

