Randvoorwaarden deelname BoekStart voor baby’s
Inleiding
BoekStart is de letterlijke start om boeken voor je plezier te lezen. De lokale Bibliotheek is de
spil van BoekStart om de binding tussen ouders, kinderen en Bibliotheek vanaf de prilste
levensfase tot stand te brengen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de gemeente, het
consultatiebureau en andere partijen als de kinderopvang en de boekhandel. BoekStart voor
baby’s is bedoeld voor kinderen van 0 tot ca. 1,5 jaar.
De landelijke organisatie is in handen van Stichting Lezen en het Sectorinstituut Openbare
Bibliotheken die BoekStart uitvoeren in het kader van Kunst van Lezen in opdracht van het
ministerie van OCW. Het is voor een landelijke aanpak van cruciaal belang dat de basis van
BoekStart voor baby’s op een identieke wijze door Bibliotheken wordt uitgevoerd. De
landelijke organisatie verzorgt de pakketten (koffertje plus inhoud) en levert die aan de
deelnemende Bibliotheken.
Uitgangspunten BoekStart voor baby’s
- Ouders en baby’s delen boeken.
- BoekStart is voor elke baby.
- Iedere baby wordt bereikt.
- Er is een nauwe samenwerking tussen organisaties in de voorschoolse periode.
Gewenst resultaat
- BoekStart wordt zichtbaar positief ontvangen door ouders van baby’s.
- BoekStartouders blijven regelmatig de Bibliotheek bezoeken en materialen lenen
voor hun baby’s.
- BoekStart wordt actief ondersteund door de Bibliotheek, maar ook door het
consultatiebureau en de gemeente. Daarnaast is samenwerking met kinderopvang en
boekhandel gewenst.
Organisatorische voorwaarden
- Binnen de gehele Bibliotheek wordt BoekStart actief gedragen. De Bibliotheek
(directie en uitvoerende medewerkers) committeert zich aan de doelstellingen van
BoekStart en vervult een spilfunctie in de uitvoering. De Bibliotheek bereidt zich voor
op de komst van baby’s, voor wat betreft inrichting, collectie en personeel.
- Bestaande initiatieven voor baby’s worden of vervangen door BoekStart of
geïntegreerd in de BoekStartaanpak. Dit gebeurt zonder dat er afgeweken wordt van
de basisopzet van BoekStart zoals hieronder beschreven in de aanpak.
- Naast de subsidie uit het overkoepelende programma Kunst van Lezen investeert de
Bibliotheek zelf inhoudelijk en financieel in BoekStart. Bibliotheken die starten krijgen
een (beperkte) basisboekencollectie voor baby’s geleverd. Daarnaast investeren
Bibliotheken in het uitbreiden en aanvullen van deze collectie, en reserveren ze in
hun aankoopbudget jaarlijks geld voor het aanvullen en uitbreiden van de
babyboekencollectie.
- Er is sprake van een structurele samenwerking met de JGZ-instelling
(consultatiebureau) en de gemeente. Het slagen van BoekStart is voor het grootste
deel afhankelijk van de samenwerking tussen deze drie partijen.
- De Bibliotheek betrekt actief de kinderopvangorganisaties in het werkgebied bij de
BoekStartactiviteiten, zodat de daar aanwezige baby’s adequaat bereikt worden.
- De Bibliotheken zorgen ervoor dat de gemeente bereid is een brief te sturen aan
ouders van baby’s van rond drie/vier maanden. Daarbij is het van belang dat de
burgemeester of wethouder de afzender is.

-

Het consultatiebureau is tenminste bereid een plek kosteloos beschikbaar te stellen
aan de Bibliotheek voor een permanente BoekStartpresentatie. Verder passen ze
BoekStart in tijdens een taalgesprek.

Inhoud BoekStart voor baby’s
- Ouders van baby’s (0-1,5 jaar) worden geleid naar de Bibliotheek door de gemeente
en het consultatiebureau. De gemeente stuurt een BoekStartbrief naar de ouders van
baby’s wanneer die de leeftijd van circa drie/vier maanden hebben bereikt. Bij de brief
is een BoekStartwaardebon ingesloten.
- Met de BoekStartwaardebon kunnen ouders hun baby lid maken van de Bibliotheek
bij hen in de buurt. Pas na inschrijving van de baby als lid krijgen de ouders het
BoekStartpakket uitgereikt. Dit bestaat uit een koffertje met twee boekjes en
informatie over voorlezen. Alles straalt uit dat de Bibliotheek de afzender is.
- Ouders worden adequaat opgevangen door Bibliotheekprofessionals die het
BoekStartpakket uitdelen en de ouders rondleiden door de Bibliotheek, waarbij de
nadruk gelegd wordt op de babycollectie die in het kader van BoekStart een bepaald
volume dient te hebben. De betrokken bibliothecarissen zijn voorbereid op de taak
doordat ze een specifieke training hebben gekregen.
- De Bibliotheek richt een aantrekkelijke, in het oog springende presentatiehoek in
waarbij oog is voor het comfort van ouders en baby’s. Zo dient er ruimte te zijn om de
kinderwagen neer te zetten en is bijvoorbeeld een speelkleed, een box en bij
voorkeur een aankleedkussen voorhanden. Naast de collectie boekjes en andere
materialen is een televisie met dvd-recorder beschikbaar waar een informatiefilmpje
wordt getoond om het plezier van lezen met je baby te visualiseren.
- De Bibliotheek zorgt ervoor dat activiteiten worden opgezet die speciaal gericht zijn
op het verstevigen van de band met de ouders van baby’s zodat deze regelmatige
bezoekers worden van de plaatselijke Bibliotheek.
De aanpak op het consultatiebureau
- De Bibliotheek is tevens verantwoordelijk voor de presentatie op het
consultatiebureau. Daarvoor stelt het consultatiebureau een plek beschikbaar in de
wachtkamer. Een aantrekkelijke display met boekjes en een televisie met dvdrecorder worden door de Bibliotheek aangeboden. De informatiefilm wordt ook hier
getoond zodat ouders vertrouwd raken met het fenomeen voorlezen aan baby’s. De
Bibliotheek zorgt ervoor dat er een duidelijke verwijzing is naar het dichtstbijzijnde
Bibliotheekfiliaal waar BoekStart wordt uitgevoerd.
- Op het consultatiebureau wordt tijdens een van de consulten in het eerste jaar
aandacht besteed aan BoekStart door artsen en/of verpleegkundigen. De vraag wordt
gesteld of ouders al lid zijn geworden van de Bibliotheek in het kader van BoekStart.
Mocht dat niet zo zijn dan deelt het consultatiebureau alsnog een BoekStartwaardebon uit en verwijst naar de dichtstbijzijnde Bibliotheek die BoekStart uitvoert.
De aanpak binnen het kinderdagverblijf
- De Bibliotheek benadert actief de kinderdagverblijven binnen het werkgebied. Per
groep ontvangt het kinderdagverblijf een of meer gevulde koffertjes om de
pedagogisch medewerkers de gelegenheid te geven BoekStart in te zetten richting de
aanwezige baby’s.
- De Bibliotheek informeert de pedagogisch medewerkers hoe BoekStart te gebruiken
is, de dvd kan daarbij ingezet worden.
- De Bibliotheek zorgt voor voldoende ouderfolders die de pedagogisch medewerkers
kunnen meegeven. Daarnaast zorgt de Bibliotheek ervoor dat er een duidelijke
verwijzing is naar het dichtstbijzijnde Bibliotheekfiliaal waar BoekStart wordt
uitgevoerd.

