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Wie zijn wij?

Landelijke BoekStartcoördinatie

• Linda Voortman / SPN kernteam BoekStart
• Marijke Bos / Stichting Lezen domeinspecialist VVP
• Julienne van den Heuvel / Stichting Lezen programmaspecialist BoekStart
• Inger Bos / Stichting Lezen communicatiespecialist KvL



BoekStartdag 2022

Doel

Open huis voor jonge gezinnen om de 
Bibliotheek te ontdekken. De 
BoekStartdag focust zich vooral op 
baby’s en dreumesen.

Oproep

Tover je Bibliotheek tijdens de 
BoekStartdag om tot een paradijs voor 
jonge kinderen. Hoe groot of klein je dat 
doet, maakt niet uit. Als de allerjongsten 
en hun ouders zich maar welkom 
voelen in de Bibliotheek.



BoekStartdag 2022

Poll

Hoeveel ouders wil je bereiken met 
de BoekStartdag?

Eén antwoord mogelijk.

• 0-20 ouders

• 20-50 ouders

• 50-70 ouders

• > 70 ouders
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BoekStartdag 2022

Communicatie voor de  Bibliotheek 
via de Toolkit BoekStartdag

• Nieuwsbriefbanner

• Beelden voor nieuwsbriefadvertentie 

• Nieuwsbericht

• Beeld voor sociale media (ook meertalig)

• Aankondigingsfilmpje

• Poster in portal landelijkehuisstijl.nl 

• Poster meertalig in portal 

• BoekStartdag via boekstart.nl

https://www.boekstartpro.nl/home/bibliotheken/boekstartdag.html
http://www.boekstart.nl/boekstartdag-2022


BoekStartdag 2022
Promotiematerialen voor ouders 

via de BoekStartPro Bestellijst

• Groeimeter

• Mijlpaalkaarten

• BoekStartsokjes

• Vlaggenlijn

• Poster Voorleestrom

• BoekStartspaarkaart

• Silhouetten-kwis met kinderboekenfiguren

https://bestellijst.boekstartpro.nl/


BoekStartdag 2022

Programma 

• Inspiratiegids boordevol ideeën

• Handleiding activiteiten bij babyboekjes

• Map Ouder & Kind activiteiten 
BoekStart-groep via Biebtobieb

• Webinar voor ouders: onderwerp wordt 
nog bepaald

• Handleiding meertalige 
voorleesbijeenkomst

https://www.boekstartpro.nl/dam/bestanden/marketing-en-communicatie/20211209_inspiratiegids-boekstartdag-2022.pdf
https://www.boekstartpro.nl/home/bibliotheken/boekstartdag.html
https://www.biebtobieb.nl/do/folder?id=206920-666f6c646572
https://www.boekstartpro.nl/home/bibliotheken/boekstartdag.html


BoekStartdag 2022

Webinar voor ouders

Over welk onderwerp zou het webinar voor 
ouders moeten gaan?

Laat het weten in de chat. 

Begin je antwoord met: 

Onderwerp ouderwebinar – [het onderwerp 
dat jij wil aandragen]



Ouder & kind activiteiten 

Kleine activiteiten die je zelf kunt 
organiseren (uit de inspiratiegids)

• Alles inpakken

• Speurtocht door de Bibliotheek

• Voorleestent

• Koffertjesdag

• Voorlezen: Boekideeën BoekStart



Ouder & kind activiteiten 

Activiteiten in samenwerking met 
lokale organisaties

• Samenwerking met partners zoals 
JGZ, kinderopvang en VoorleesExpress

• Samenwerking met lokale organisaties 
zoals muziekschool, toneelschool, fysio, 
dansschool, etc.



Ouder & kind activiteiten 
Poll

Met welke lokale instantie(s) organiseer je 
een activiteit op de BoekStartdag?

Meer antwoorden mogelijk.

• JGZ

• Kinderopvang

• VoorleesExpress

• Muziekschool

• Dansschool

• Toneelschool

• Kinderfysiotherapeut

• We organiseren al onze activiteiten zelf



Ouder & kind activiteiten

Activiteiten met externe partij organiseren 
(uit de inspiratiegids)

•  Babyboekenfestival met een uitgebreid programma



Waar kun je alles vinden?

• boekstartpro.nl - Toolkit Marketing & Communicatie – Toolkit BoekStartdag
• Inspiratiegids
• beeldmateriaal 

• Biebtobieb - BoekStartgroep
• ideeën van verschillende bibliotheken

• boekstartpro.nl - Bestellijst
• promotiemateriaal

https://www.boekstartpro.nl/toolkit/marketing---communicatie.html
https://www.boekstartpro.nl/home/bibliotheken/boekstartdag.html
https://www.biebtobieb.nl/do/folder?id=206920-666f6c646572
https://bestellijst.boekstartpro.nl/


Tot slot

Vergeet niet #BoekStartdag2022 toe te voegen wanneer je over de 
BoekStartdag communiceert via de sociale media. 

Heel veel succes en plezier bij het plannen van jullie BoekStartdag!



Vragen en suggesties


