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Aanwezig namens projectgroep QR-code 
Froukje Stuursma, Biblionet Drenthe,  
Aan Kootstra, Fers 
Ewout Clarenburg, KB 
Erik Reuvers, Probiblio 
 
Aanwezige deelnemers: 

1. Jos Oegema, Bibliotheek Deventer 
2. Anne-marie van den Berg, bibliotheek Rijn en Venen. 
3. Albert Kraai, Biblionet Drenthe, Collectie 
4. Ricardo Maas, ZB Vlissingen 
5. Alian Spelde, Biblionet Drenthe 
6. Marijke Meijer, Bibliotheek Nijkerk 
7. Lieke de Veer, Biblionet Groningen 
8. Steven Timmer, BISC 
9. Lisa van Tongeren, De Bieb voor de Zaanstreek 
10. Marjolein van der Steen, Probiblio 
11. Diny Otten, Bibliotheek Salland 
12. Ronald Capelle, Bibliotheek AanZet 
13. Marjolein Hasenbos, Kunstenhuis Idea 
14. Miriam Pardijs, De Nieuwe Bibliotheek Almere 
15. Brenda 
16. Reinold Post, Bibliotheek Hoogeveen 
17. Maartje van der Sluis, dbieb 
18. Lizzy Seijkens, Bibliocenter 
19. Liesbeth Munters, Bibliotheek Kennemerwaard 
20. Saskia den Otter, Bibliotheek Aanzet 
21. Stefanie van der Goest, Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen 
22. Jolanda Aarssen, Facet Emmen 
23. Nomi van der Linden, Bibliotheek West-Brabant 
24. Marga van Rieke, Bibliotheek Hoogeveen 
25. Saskia Hermans, Bibliotheek Aanzet 
26. Sabine van Stek, De Nieuwe Bibliotheek Almere 

 
In totaal deden er 31 mensen mee aan het vragenuurtje 
 
Als introductie werd de vraag gesteld: Wanneer hebben jullie voor het laatst een QR-
code gescand? Graag antwoorden in de chat. 
De belangrijkste/ mooiste antwoorden worden even door Erik aangehaald en 
besproken.  
 



Froukje stelt het projectteam voor. We starten de Powerpoint en de opname. We 
proberen vandaag te inspireren en willen graag vragen ophalen. Er zijn geen 
bezwaren tegen de opname. We gaan de t.z.t. delen op biebtobieb.  
Froukje neem ons mee door de powerpoint presentatie die ook gedeeld zal worden 
op biebtobieb. 
Ewout gaat neemt ons mee door werkwijze.  

• De KB levert een spreadsheet aan de bibliotheek. 
• Bibliotheek zoekt aan de hand van de online Bibliotheek titels uit (titel en 

ISBN) 
• Bibliotheek geeft titels en ISBN door aan KB 
• KB checkt licenties en geeft het door aan uitgevers 
• KB zoekt URL's voor QR erbij en zet ze in de spreadsheet 
• KB zoekt covers erbij 
• KB stuurt spreadsheet met URL's en link naar cover of losse covers terug naar 

Bibliotheek 
• Bibliotheek maakt zelf QR-code 

Erik geeft een toelichting op de casus Bibliotheek op het station. In deze casus 
worden de mogelijkheden van integratie van een stationsbieb en de 
onlinebibliotheek, waar gebruik wordt gemaakt van lege panden/winkels op het 
station, wordt verkend. Probilio heeft al eens een succesvolle pilot met de NS gehad. 
Aan geeft toelicht op de casus Bestsellers. Hij heeft een mockup gemaakt aan de 
hand van de Libris e-book top 10. De gebruikt opmaak is geschikt voor print en 
narrowcasting. 
Van de 10 gebruikte e-books zijn er 3 beschikbaar in de onlinebibliotheek. Beter is het 
dus om uit te gaan van wat er wel beschikbaar is. Aan laat nog een poster zien die in 
de bibliotheek gebruikt kan worden om met een QR-code de oninebibliotheek app te 
downloaden uit de Apple app store of Google Play-store. 
Froukje gaat verder met “praktische zaken”.  
Hoe gaan we de projecten ondersteunen? We gaan ondersteunen in de techniek, 
marketing en communicatie, deskundigheidsbevordering maar ook op vraag van de 
bibliotheek.  
De planning: Ontdekfase: september-december 2022 
1 december: online vragenronde 
Bouwfase: januari-december 2023 
17 januari: deadline aanmelden pilots 
16 februari: kick-off pilotbibliotheken @ Bibliotheek Neude 
Daarna: pilots verder uitwerken en uitvoeren & samen verbeteren 
Groeifase: januari-juni 2024. In deze fase gaan we evalueren en borgen 
Als laatste worden de contactgegevens van de projectgroep aan de deelnemers 
getoond. 
We hopen dat we overspoeld worden met aanmeldingen. 
 



Onderstaand de vragen die tijdens de sessie gesteld werden. Deze vragen kunnen 
een basis zijn voor de FAQ. 
 
Krijgen we de PowerPoint achteraf toegestuurd? 
Hoe lang gaat daar qua tijd overheen? Tussen het doorgeven van de titels en 
terugkoppeling? 
Wat als je de URL gebruikt van de app. Maar een gebruiker de app nog niet heeft? 
Hoe zit het met de veiligheid van QR-codes. Kan het makkelijke gehackt worden of is 
het juist erg veilig? 
Komt er nog uitleg hoe qr-codes te maken 
De KB gaat geen algemene campagne starten over de Onlinebibliotheek, voor 
stations? Is dat niet op dergelijke plekken veel efficiënter? 
Hoe zit het met de meetbaarheid van de QR-codes? 
Gaan/kunnen de tijdschriften hierin straks ook een rol gaan spelen als de 
Tijdschriften app wordt geïntegreerd in de onlinebibliotheek app? 
Jullie gaan er nu vanuit dat iemand al lid is van de bibliotheek? Wat als iemand de qr-
code scant die niet lid is? 
Is er een mogelijkheid voor bibliotheken om het aanbod van beschikbare titels 
makkelijker te kunnen doorzoeken? 
Ik neem aan dat er ook een soort routing komt, bijvoorbeeld bij wie je de lijstjes laat 
checken? Dus contactadressen/ wie voor wat 
Hoeveel aanmeldingen zijn er al binnen? 
 
FAQ aanvullen met onderstaande vragen: 
Waar vind ik project informatie? 
Hoe kan ik een pilot aanvragen? 
Waar vind ik het activiteitenplan? 
Aan welke voorwaarden moet een pilotbibliotheek voldoen? 
Is er budget voor een deelnemende bibliotheek? 
Hoeveel bibliotheken mogen meedoe aan de pilot? 
 


