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Algemene bevindingen 

Het wemelde dit jaar weer van prachtige activiteiten, persoonlijke verhalen en vooral eindeloos 
veel energie waarmee deze Jeugdspecialisten hun werk doen. Ze leggen moeiteloos contact 
met kinderen, hun ouders, collega’s, maar ook met directies, gemeenteraden en zelfs de 
provinciale politiek.   
 
Een (bibliotheekbus)chauffeur, vliegensvlugge vertellers, piraten en mediacoaches, maar 
bovenal ambassadeurs van het kinderboek. Ze fungeren als trekpleisters, laten geen kind 
zonder boek de (school)bibliotheek uit gaan en weten hun bereik te vergroten door actief te 
zijn op scholen, in de gemeenten en bij festivals.    
 
Een nieuwe winnaar kiezen met een winnaar (Biebboys) in je midden is een feest. Want zij 
weten als geen ander hoe het voelt als er deuren opengaan en je deze kroon mag dragen, 
vormen en uitbuiten.  
 
Het was wederom een woelig jaar waarin het leesplezier-virus heerste en overwon. De jury 
bedankt iedereen voor de ingezonden nominaties. 

De jury  

De jury van de verkiezing voor de NBD Biblion Jeugdspecialist 2022 bestaat dit jaar uit: 

• Jolanda Robben –  Adviseur Jeugd, Biblionet Groningen 
• Joran Floor – BiebBoys, winnaars NBD Biblion Jeugdspecialist 2021 
• Vera Wieringa – Product Owner Jeugd, NBD Biblion 

  

http://www.nbdbiblion.nl/
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De genomineerden 

 
1. Martin Bergsma 

  
Hij is werkzaam voor Bibliotheek Wijchen en heeft een grote passie voor verhalen. Martin is 
bescheiden, maar weet met zijn werk regelmatig naar de voorgrond te treden. 

 
Zo was hij de drijvende kracht achter het Talentenatelier, waar kinderen – rond de intelligenties 
van Howard Gardner – activiteiten mochten bedenken voor de bibliotheek. Samen met 
kunstenaars en professionals werden de ideeën van de kinderen ook uitgevoerd. Het is niet 
zo gek dat de Innovatieraad warm liep voor dit project. En dat typeert Martin. Met zijn 
programma’s inspireert hij anderen. Of zoals één van zijn collega’s schreef in de voordracht: 
“Martin is een geweldige, inspirerende collega die ik eigenlijk iedereen zou gunnen voor zijn 
vak en een kennis waar menig collega in bibliotheekland jaloers op zal zijn.”  

 
Als Meneer van Woord neemt hij luisteraars mee in zijn verhalen en in zijn rol als 
Vliegensvlugge Verhalenverteller krijgt hij menig kind naar de bibliotheek. Wij zouden ook 
meer willen horen van deze geweldige collega en geloven dat hij menig (voor)leesconsulent 
zou kunnen meenemen in zijn inspirerende verhalen. 
 

2. Tom Gerichhausen 
  

Van boekentips op de socials tot drukbezochte BoekStart-momenten, een game-zone 
neerzetten of piraatje spelen. Tom maakt een bezoek aan CODA Apeldoorn tot een positieve 
ervaring.  
 
Toms activiteiten zijn divers. Een Jeugdspecialist is iemand die goed een band kan opbouwen 
met de doelgroep. Bij Tom komt dat heel sterk naar voren. “Hij onthoudt ook heel goed welke 
leesvoorkeuren de bezoekers hebben en wat hun interesses zijn.” Hij groeit als het ware mee 
met zijn bezoekers: eerst leest hij ze voor en een paar jaar later zitten ze samen te gamen in 
de door hem opgezette Gamezone. 

 
Zijn inzet gaat veel verder dan boeken en lezen. Hij is volledig op de hoogte van nieuwe 
digitale ontwikkelingen, interessante podcasts, games en het aanbod van e-boeken in de 
Online Bibliotheek.  

 
In coronatijd zette Tom zijn activiteiten op een andere manier voort en ging online voorlezen. 
Als een echte piraat raakt hij zijn doelgroep niet uit het oog.  
 

3. Toos van den Beuken 
 
Is ze leescoach, jeugdbibliothecaris of trainer Open Boek? Al 40 jaar is ze actief voor de regio 
Helmond-Peel op het gebied van leesplezier. Geen doelgroep is haar onbekend: scholen, 
pabo’s, andere bibliotheken, de gemeente, Poolse ouders en anderstalige inwoners.  

  
Met nog twee jaar voor de boeg hopen we dat Toos haar tomeloze energie, kennis en ervarin 
zal overdragen op haar collega’s, opvolgers en (toekomstige) docenten. Collega’s inwerken, 
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trainen en daarmee haar kennis overdragen werd veelvuldig genoemd in de nominaties. Dat 
is een grote kwaliteit én voor ons een troost. Als straks, na het afscheid van Toos, haar kennis, 
werk en projecten kunnen worden doorgezet, zal ook haar energie en enthousiasme blijven 
weerklinken.  

 
Als je in een adem wordt beschreven als creatief, flexibel, accuraat, deskundig en 
doortastend… dan moet het een feest zijn met Toos te mogen samenwerken envan haar te 
mogen leren.  

 
“Toos begrijpt de urgentie van een andere aanpak.” Ze zet haar doelgroep – de lezers – 
centraal, haakt daarbij relevante externe partijen aan en werkt nauw samen met haar collega’s 
aan het best mogelijke programma. Ze kijkt altijd terug om te reflecteren op wat er beter kan. 
Ze zet daarbij desnoods haar eigen wensen op een lager pitje. 
 
De projecten die in de aanbevelingen genoemd worden zijn eindeloos: een doorgaande leerlijn 
literatuureducatie voor het PO, een Pools leesfeest, een meertalige boekencollectie in de 
bibliotheek en op scholen. Projecten met rake namen als ‘Weg uit de Peel’, ‘De dans van de 
drummers’, ‘Poolse Peuterpret’, ‘(Voor)lezen in de taal van je hart’.  

  
Activiteiten rondom meertaligheid en een anderstalige collectie liggen haar nauw aan het hart. 
Toos heeft op dit vlak een onovertroffen bijdrage geleverd. Ze nam initiatief, ging in gesprek 
met ouders, ontwikkelde verschillende projecten (Voorlezen in de taal van het hart en Poolse 
Peuterpret) en zorgde voor een bredere uitrol door samen te werken met netwerkpartners. 
Bovendien werd ze al snel (landelijk) adviseur op dit terrein.    
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Tegelteksten 
  
Vanuit de nominaties delen we een aantal mooie, rake en doeltreffende quotes om onze 
voordracht kracht bij te zetten. Want de genomineerden werden dit jaar uitvoerig, met 
prachtige voorbeelden en lovende teksten omschreven. Dat delen we graag! 
Deze aanbevelingen hebben wij tot slot weer samengevat in drie of vier treffende 
steekwoorden. 
 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
     

 

Toos  
DUIZENDPOOT, ONVERMOEIBAAR, DESKUNDIG 

 
“Wat door haar handen gaat, staat voor kwaliteit en is eigenlijk altijd garantie voor 

succes. Daarnaast beschikt ze ook nog eens over de nodige creativiteit en flexibiliteit.” 
 

“Een bevlogen vrouw, een keiharde werker.” 
 

“Toos leeft letterlijk in de geest van, voor en door de doelgroep.” 
 

Martin 
VERHALENVERTELLER, PASSIE, BESCHEIDEN, INSPIREREND 

 
“Hij blijft altijd zijn bescheiden zelf, maar zal in zijn rol als verhalenverteller op de 

voorgrond treden.” 
 

“Iedereen die voor of met Martin heeft gewerkt raakt geïnspireerd.” 
 

“In de rol van Vliegensvlugge Verhalenverteller heeft hij al bijna ieder kind in Wijchen 
naar de bibliotheek gekregen.” 

 

Tom 
PIRAAT, ENTHOUSIAST, TOPCOLLEGA  

“Ik nomineer Tom omdat hij een hart van goud heeft voor kinderen, positief en 
enthousiast is. Altijd op de hoogte van alle nieuwe boeken en een kei in voorlezen 

op onze jeugdafdeling. Ook motiveert hij kinderen om te lezen. Elke bibliotheek zou 
een Tom moeten hebben.” 

“Als Tom aanwezig is heerst er altijd vrolijkheid en lichtheid in de bieb. Hij maakt 
plezierig contact en toont veel interesse.” 
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