Uit het verslag van het innovatieatelier 17 april 2019:
JGZ verspreidplaats van Kinderzwerfboeken??!!
Een prachtig initiatief wat door de innovatie-pioniers uit het NCJ
innovatieatelier in co-creatie wordt opgepakt is “JGZ als verspreidplaats
van kinderzwerfboeken.”
Tijdens het innovatieatelier gaf Stephanie van Alten een presentatie over kinderzwerfboeken.
Kinderzwerfboek is een preventief project waarbij men gericht kinderboeken in aandachtswijken
laat ‘zwerven’, zodat de zwerfboeken ook op plekken komen waar deze het hardst nodig zijn.
Steun Kinderzwerfboek en help ons lezen te stimuleren en laaggeletterdheid tegen te gaan.
BEKIJK DE WEBSITE VAN KINDERZWERFBOEK
De innovatie-pioniers hebben het ondersteunen van dit concept omarmd. De komende periode
(uiterlijk tot het innovatieatelier van 19 juni) wordt gebruikt voor het maken van een gezamenlijk
stappen- en communicatieplan. Door slim samen te werken willen zij impact maken op het
voorkomen van laaggeletterdheid van kinderen en daarmee aansluiten bij de alliantie
kinderarmoede.

Stappenplan:
In dit stappenplan zijn ook de communicatiemiddelen en mogelijkheden opgenomen. Daarnaast
staat er ook nog heel veel op de website www.kinderzwerfboek.nl.
Waarom kinderzwerfboek-stations starten op JGZ locaties:
“Ieder kind heeft recht op de ontdekking dat lezen leuk is”. Wij ondersteunen kinderzwerfboeken
zodat leesplezier voor elk kind mogelijk wordt. Lezen en het leesplezier geeft kinderen een beter
toekomstperspectief en biedt de kans om armoede te verkleinen.
Wij geloven dat ieder kind recht heeft op het stimuleren van lezen, door dit op zoveel mogelijk
plekken toegankelijk te maken dragen we hieraan bij. Dus: geen concurrentie, maar
samenwerken voor hetzelfde doel; zoveel mogelijk kinderen tot lezen stimuleren.
Wat is de rol van de innovatie pionier:
-

Vertelt het verhaal van het innovatieatelier van 17 april, alle innovatie-pioniers hebben dit
initiatief omarmt.
Biedt ondersteuning aan collega’s indien nodig.
Legt uit waarom we hieraan meedoen:
● Taalontwikkeling stimuleren
● Lezen stimuleert hechting
● Brengt boeken dichterbij en maakt lezen toegankelijker
● Toeleiding naar de bibliotheek
● Draagt op lange termijn bij aan armoedebestrijding
● Bevordert duurzaamheid (2de hands boeken)
● Voor en door ouders (participatiemaatschappij)
● Draagt bij aan een laagdrempelige JGZ: je kan bij ons een boek ophalen los van
een afspraak
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●

Maakt JGZ meer zichtbaar

Stappen voor innovatie-pionier/ aandachtsfunctionaris
1. Organisatie informeren
2. Aandachtsfunctionaris zwerfboeken aanstellen
3. Maak een afspraak met het MT en zorg dat er steun is van het management:
- Zeggen jullie ja tegen dit initiatief?
- Mag ik aan de slag (carte blanche), doen wat nodig is.
- Inzet communicatie
- Bespreek of er een bedrag gereserveerd mag worden voor aanschaf kast,
verzendkosten, donatie etc.
4. De innovatie pionier geeft een presentatie aan de teams om te enthousiasmeren
5. Een stationschef regelen per locatie
Stappen voor locatie/ stationschef
Tijdsinvestering Stationschef:
In de startfase gaat de meeste tijd zitten. Dit is afhankelijk van je organisatietalent, creativiteit en
internetvaardigheden. We denken dat dit gemiddeld 6 uur vraagt om het goed neer te zetten.
Wat heb je nodig?
1. Kast (bouwtekening: https://www.kinderzwerfboek.nl/voor-stations/downloads/)
Opties:
-

-

De organisatie laat de kastjes maken zodat iedereen voorzien is zodat dit niet door de
locaties geregeld moeten worden. Denk hierbij ook aan de sociale werkplaatsen om de
boekenkastjes te laten bouwen.
De locaties regelen het zelf (plankje, koffer, (fruit)kistje, kastje).

2. Boeken verzamelen:
tips: https://www.kinderzwerfboek.nl/voor-stations/boeken-inzamelen/
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Let op: klein beginnen is goed, prima om te starten met 7 boeken.
Indien nodig wissel onderling uit
3. De stationchef meldt het station aan per locatie via:
https://www.kinderzwerfboek.nl/aanmelden-kinderzwerfboekstation/ Het is niet nodig een
donatie te doen.
Je krijgt 50 stickers voor de boeken, flyers en posters.
Flyer:

Sticker:

Poster:
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4. Kastje gevuld houden.
Zie inzameltips (punt 2) en je kunt 2x per jaar een pakket boeken aanvragen bij
kinderzwerfboek.
Tip: Mogelijk wil een betrokken ouder stationschef zijn
5. Afstemming met de omgeving:
- Stem af met je lokale bibliotheek
- Maak verbinding met de PSZ en evt. andere samenwerkingspartners
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