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Inleiding 
De deuren van de bibliotheekvestigingen moesten in 2020 en 2021 vaak gesloten blijven door COVID-
19. Lekker rondstruinen in de bibliotheek of het bijwonen van een activiteit was niet mogelijk. 
Gelukkig konden er ook dingen wél. Veel bibliotheken zetten een boeken afhaal- en bezorgservice op 
en hielpen scholen met online lessen. In de bibliotheek zelf gingen veel activiteiten online wél door.  
 
Online bereik  
Zo ook bij De Bibliotheek AanZet. Er werden bijvoorbeeld online taalcafés georganiseerd via Jitsi en 
Zoom, waardoor taalleerders met elkaar in verbinding bleven en niet isoleerden. Ook werden allerlei 
lezingen, voorleesmomenten en debatten gestreamd op het YouTubekanaal AanZet Live. Dat bood 
ook voordelen. Zo trok AanZet in één week tijd met slechts drie evenementen meer dan 1.000 
deelnemers. Op het YouTubekanaal bereikte AanZet in 2020 bijna 4.500 bezoeken. Ook het aantal 
websitebezoeken steeg flink. In 2020 bezochten 924.043 mensen de website, een stijging van 36% 
ten opzichte van 2019. Om beide doelgroepen (online en offline) te voorzien in hun ontwikkeling en 
behoeften, heeft bibliotheek AanZet samen met Probiblio een pilot gedaan rond hybride 
programmering. Een hybride activiteit is een activiteit waarbij op locatie deelnemers live aanwezig 
zijn, maar er ook via een livestream deelnemers online deelnemen en eventueel met elkaar kunnen 
interacteren.  
 
Opzet pilot  
In de pilot hebben we onderzoek gedaan naar tools en vaardigheden die je nodig hebt om een 
hybride activiteit te organiseren, waarbij alle deelnemers (online en fysiek aanwezig) kunnen 
interacteren. De hypothese is dat een streamingcase daar een geschikte oplossing voor is. Het stelt 
de bibliotheek in staat om op een laagdrempelige manier de activiteit te livestreamen en zorgt voor 
de benodigde kwaliteit waardoor de deelnemers via de livestream de inhoud even goed kunnen 
volgen. Via het streamingplatform kunnen deelnemers indien gewenst ook interacteren met de 
presentatie en het publiek in de zaal. De beste manier hiervoor is onderzocht, evenals de 
overdraagbaarheid en opschaling naar andere bibliotheken. 
 
Note: gedurende de geplande pilot in 2021 heeft Bibliotheek AanZet te maken gehad met 
maatregelen rondom COVID-19. Hierdoor konden we de pilot niet uitvoeren zoals we in 
eerste instantie voor ogen hadden. Tijdens de eerstgeplande testperiode waren er geen activiteiten 
mogelijk, waardoor we de pilot hebben doorgeschoven naar 2022.  
 

Onderzoeksvragen 
Voor deze pilot zijn de volgende onderzoeksvragen en KPI’s opgesteld:  
 
1. Hoe laat je het thuispubliek het best interacteren met de presentator en publiek op locatie?  
2. Welke social media- en streamingkanalen bieden de beste beleving en kwaliteit, voor 

bepaalde doelgroepen en events? 
3. Welke tools zijn nodig om een kwalitatief goede streaming te maken?  
4. Zijn de tools makkelijk te bedienen door medewerkers en kunnen we een eigen kernteam 

met kennis van techniek opzetten? 
5. In welke mate levert hybride programmeren een bijdrage aan het vergroten van het bereik 

van activiteiten van de bibliotheek? 
  

KPI’s  
• Aantal minuten van uitpakken tot werkende set-up (plug and play) 

• Gebruikerservaring van: 
- Medewerkers die de set-up opzet en bedient (cijfer) 
- Bezoekers die gebruikmaken van het online streamingplatform 
- Bezoekers die fysiek aanwezig zijn bij de activiteit 

https://meet.jit.si/
https://zoom.us/
https://www.youtube.com/channel/UClmHUPZYWqwriCyKEBMt4Vg
https://www.debibliotheekaanzet.nl/
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- Mate van tevredenheid van de programmeurs over interactie met de deelnemers  
- Kosten aanschaf/huur, software licentie en uren werknemers  

• Meten absoluut bereik van de deelnemers. 
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Implementatie en pilot  
We omschrijven hier hoe de implementatie en de pilot zijn verlopen.  
 
Onderzoek naar hybride programmering  
Voor COVID-19 hadden bibliotheken nog (bijna) nooit gewerkt met hybride programmering. Mensen 
waren gewend om live deel te nemen aan een activiteit óf online, maar niet met een combinatie van 
beide. Een eerste stap in deze pilot was om online research te doen naar wat je precies nodig hebt 
om een goede hybride activiteit op te kunnen zetten.  
 
Keuze platform  
Een belangrijke voorwaarde om een hybride evenement te hosten, is gebruik van een 
streamingplatform en apparatuur om een livestream op te nemen. Verschillende commerciële 
bedrijven als Zoom, Facebook, Microsoft, Vimeo, LinkedIn, YouTube en Google bieden platforms en 
mogelijkheden voor hybride programmering. Ook zijn er verschillende partijen die een 
streamingsdienst aanbieden en zo jouw livestream kunnen opzetten. Dt is kostbaarder, maar neemt 
je wel (bijna) al het werk uit handen. Het is per organisatie en het type evenement afhankelijk welk 
platform het beste werkt. Bij Bibliotheek AanZet werd al veel gewerkt met het streamingplatform 
YouTube en daarom is dit platform ook gebruikt tijdens de pilotevenementen.   
 
Aankoop streamingscase  
Om een goed kwalitatieve livestream op te zetten, is goede kwalitatieve apparatuur nodig. We 
hebben verschillende streamingscases bekeken, zowel voor koop als huur. Na verschillende partijen 
kosten en kwaliteit met elkaar vergeleken te hebben d.m.v. een lijst met benodigde functionaliteiten 
en gesprekken met andere bibliotheken, is uiteindelijk een streamingscase aangekocht. Zie op de 
volgende bladzijde wat afbeeldingen van de streamingscase.  
 
De streamingcase is handmatig samengesteld en ingebouwd. Dit zorgt ervoor dat de streamingcase 
zo eenvoudig mogelijk op te starten is en te gebruiken voor het voornaamste doel waarvoor het is 
bestemd. Ook loopt de case zo min mogelijk schade of afwijkingen op, zodat de set blijvend te 
gebruiken is. Het is verwerkt in een verrijdbare en stootvaste case om het goed te kunnen 
transporteren en de levensduur te verlengen. 
 
De belangrijkste audiovisuele onderdelen zijn: 

• Everet EVP220N NDI 20x zoom camera 

• 2 Sennheiser EW 100 G4 microfoons 

• Blackmagic Design ATEM Mini Pro ISO besturing 

• Ismart CKB-02 Controller 

• 17 inch monitor 
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Selecteren van evenementen  
Vervolgens bekeken we welke evenementen geschikt zijn voor hybride programmering. Sommige 
evenementen lenen zich beter voor enkel fysiek op locatie of enkel online, maar geen combinatie. De 
pilot is er om uit te zoeken welk type evenementen geschikt zijn voor hybride programmering. 
Daarnaast is ook de doelgroep belangrijk. Jongeren of digitaalvaardige volwassenen kunnen 
bijvoorbeeld gemakkelijker via een livestream een activiteit bijwonen dan ouderen (65+) die 
niet/weinig met computers werken. Bij de selectie van pilotevenementen wordt gekeken naar twee 
verschillende activiteiten wat betreft opzet en doelgroep.  
 
Evaluatie achteraf  
Na selectie van de pilotevenementen, is het van belang om goed bij te houden waar je allemaal 
rekening mee moet houden bij het organiseren van een hybride activiteit. Welke apparatuur en 
middelen heb je nodig, hoeveel mensen moet je hiervoor inzetten en hoe kunnen we achteraf de 
resultaten meten? De meeste leer- en verbeterpunten doe je op door het ‘gewoon te doen’ en deze 
hebben we zo goed mogelijk bijgehouden voor deze rapportage. 
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Resultaten en leerpunten  
Voor deze pilot zijn er in 2022 twee verschillende hybride events georganiseerd, met verschillende 
doelgroepen.  
 
Pilotevent 1: Oekraïne, de mensen achter de crisis.  
De oorlog in Oekraïne houdt de gemoederen flink bezig. Heftige beelden bereiken ons via televisie, 
kranten en social media. Ook dichterbij huis, in Nederland, wonen mensen die een link hebben met 
Oekraïne. In deze tijden van crisis biedt de bibliotheek ruimte om verhalen van deze mensen te 
delen. Dit gebeurt aan de hand van een lezing, paneldiscussie, muziek en een mensenbibliotheek.  

→ Streaming via: YouTube  
→ Interactie via chat  
→ Doelgroep: volwassenen geïnteresseerd in de actualiteit   

 
Zie hieronder de gemeten KPI’s en bijbehorende beoordeling:  
 

KPI Beoordeling 

Aantal minuten van uitpakken tot werkende set-
up (plug and play) 

90 minuten  

Gebruikerservaring van medewerkers die de set-
up opzet en bedient (cijfer) 

7 (deze medewerkers hebben hiervoor wel al drie 
livestreams gedaan om het onder de knie te krijgen). 

Gebruikerservaring van bezoekers die gebruik 
maken van het online streamingplatform  

Kwaliteit video hoog 
Kwaliteit geluid microfoons ok 
Kwaliteit muziek hoog 
Afwisseling programma goed 
 

Gebruikerservaring van bezoekers die fysiek 
aanwezig zijn bij de activiteit 

Kwaliteit video n.v.t. 
Kwaliteit geluid goed 
Kwaliteit muziek hoog 
Afwisseling programma hoog 
 

Mate van tevredenheid van de programmeurs 
over interactie met de deelnemers  

Laag 

Kosten aanschaf/huur, software licentie en uren 
werknemers  

Kosten aanschaf/huur, software licentie en uren 
werknemers   
 
Streamingscase is aangeschaft door Probiblio. Er is 
vanuit AanZet €600 geïnvesteerd in twee draadloze 
microfoons en €100 voor een harde schijf. Dit was 
nodig om onder andere muziek te registreren. Je 
hebt twee medewerkers nodig voor de bemanning. 
Zie ook kopje ‘leerpunten’.  

Absoluut bereik van de deelnemers (in aantallen) 40 deelnemers aanwezig in de zaal, 57 kijkers thuis 
online. 

 
 
Pilotevent 1: Feest met Bob Popcorn  
Illustrator Martijn van der Linden en schrijfster Maranke Rinck presenteren een quiz voor kinderen 
én lezen voor uit het kinderboek Bob Popcorn. Martijn leert de kinderen ook hoe ze zelf Bob Popcorn 
kunnen tekenen. Het programma is afgestemd op kinderen uit groep 5 en 6, maar andere groepen 
zijn ook (online) van harte welkom. 

→ Streaming via: YouTube 
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→ Interactie: live via chat en via de mail vragen insturen 
→ Doelgroep: basisschoolkinderen groep 5 en 6 

 
Zie hieronder de gemeten KPI’s en bijbehorende beoordeling:  
 

KPI Beoordeling 

Aantal minuten van uitpakken tot werkende set-
up (plug and play) 

120 minuten 

Gebruikerservaring van medewerkers die de set-
up opzet en bedient (cijfer) 

8 

Gebruikerservaring van bezoekers die gebruik 
maken van het online streamingplatform  

Bibliotheek AanZet heeft kwalitatief uitvraag gedaan 
naar de kwaliteit van de livestream. Daar kwam niets 
negatiefs uit. Kinderen vonden het leuk. Bob 
Popcorn trekt enorm de aandacht als 
persoonlijkheid. Meerdere camerastandpunten 
maakten het aantrekkelijk en variërend om te kijken.  

Gebruikerservaring van bezoekers die fysiek 
aanwezig zijn bij de activiteit 

Niet gemeten, maar de kinderen deden enthousiast 
mee.  

Mate van tevredenheid van de programmeurs 
over interactie met de deelnemers  

Met name tevreden over de connectie met de 
deelnemers die live aanwezig waren. Die deden leuk 
mee: het voegt ook echt iets toe voor de hoofdact, 
die niet in een lege, stille zaal tegen een camera 
aanpraat. Dit blijft wenselijk in de toekomst! Het is 
lastig om deelnemers van afstand te laten 
interacteren met de deelnemers die live aanwezig 
zijn.  

Kosten aanschaf/huur, software licentie en uren 
werknemers  

Idem aan pilotevent 1. Er is wel een extra camera 
gebruikt t.w.v. €150.  

Absoluut bereik van de deelnemers (in aantallen) 60 aanwezig op locatie, 3600 kinderen online 

 
 
Resultaten van de onderzoeksvragen  
Platform  
Het is van belang om te testen welke social media- en/of streamingskanalen het beste passen bij de 
doelgroep, het type event en jouw bibliotheek. Zie ook het kopje ‘Keuze platform’ in het hoofdstuk 
Implementatie en pilot voor meer informatie. Bij Bibliotheek AanZet werd al veel gewerkt met het 
streamingplatform YouTube en daarom is dit platform ook gebruikt tijdens de pilotevenementen.   
 
YouTube geeft aan:  
Elke dag komen mensen van over de hele wereld naar YouTube om deel uit te maken van de grootste 
culturele evenementen. Met YouTube Live en Premières kunnen creators kijkers in realtime 
samenbrengen om bij te leren, met elkaar te discussiëren en nieuwe sociale netwerken te vormen, 
bijvoorbeeld tijdens het hosten van een live liefdadigheidsevenement, een bijeenkomst of een 
persconferentie over actueel nieuws (Bron: YouTube). 
 

Interactie  
Er zijn als organisator verschillende manieren om tijdens een hybride activiteit te interacteren met de 
bezoekers online. Dit is afhankelijk van de technische mogelijkheden van het streamingplatform waar 
je gebruik van maakt tijdens de hybride activiteit. Sommige platforms werken bijvoorbeeld enkel met 
een chatfunctie en hierbij zijn de deelnemers niet in beeld of te horen, maar bij andere platforms is 

https://www.youtube.com/intl/ALL_nl/howyoutubeworks/product-features/live/#overview
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dit wel mogelijk. Bij YouTube zijn de online deelnemers niet zichtbaar of hoorbaar tijdens het 
streamen, maar hebben zij wel de mogelijkheid om via chat te interacteren met de presentator.  
 
YouTube geeft aan:  
YouTube biedt tools om live chat te modereren en zo intimidatie te voorkomen en ervoor te zorgen 
dat iedereen zich veilig voelt. Creators kunnen met deze tools bijvoorbeeld moderators toewijzen, 
lijsten met geblokkeerde woorden maken, mogelijk ongepaste berichten eerst beoordelen, een 
tijdslimietfunctie instellen of live chat uitschakelen (Bron: YouTube).  
 
Bibliotheek AanZet heeft bij pilotevent 2 gekozen om naast de chatfunctie, online deelnemers ook de 
mogelijkheid te geven vragen voorafgaand en tijdens de bijeenkomst te mailen. Op die manier 
konden de vragen op voorhand ook al geïnventariseerd worden en kon de presentator hier rekening 
mee houden.  
 
We raden aan om de vragen van het publiek op locatie en de vragen van online bezoekers goed af te 
wisselen en een van de twee niet voor te trekken. De online bezoekers moeten evenveel aandacht 
krijgen als de bezoekers op locatie. Het is hierbij van belang dat er een moderator aanwezig is die de 
chat beheert en tegelijkertijd de vragen uit de zaal verzameld. Op die manier kun je een goede balans 
maken en sta je zowel online als live de bezoekers te woord. 
 

Benodigde tools 
Tijdens deze pilot is besloten om een streamingscase aan te schaffen. Zie in het hoofdstuk 
‘implementatie en pilot’ het kopje ‘aankoop streamingscase’ de productspecificaties. Na aanschaf 
bleek echter dat er eigenlijk te weinig microfoons en camera’s bij zaten. Bibliotheek AanZet heeft 
deze gedurende de pilotperiode aangeschaft en gebruikt om de gebruikerservaring van zowel 
medewerkers als bezoekers te verbeteren.  
 
Wat extra is bijgekocht: 

- 2 draadloze microfoons (€600) 
- 1 harde schijf (€100) 
- 1 camera 

 
Naast de technische tools, is het ook belangrijk om voldoende medewerkers in te schakelen om het 
hybride event in goede banen te leiden. Naast de medewerkers voor de inhoud van de activiteit, heb 
je minimaal drie personen nodig voor de techniek:  
 

1. Regisseur/programmeur: iemand die kijk heeft hoe je personen in beeld brengt, welk decor 
passend is en wanneer je voor een bepaald shot kiest. Dit is de inhoudelijk programmeur. 
Hij/zij weet waarom je wat dus op welk moment doet.  

2. Uitvoerder: degene die het manueel bedient en op advies van de programmeur/regisseur 
wisselt van camerastanden. 

3. Moderator van de chat. Er is een persoon nodig die evt. een chat monitort en in verbinding 
staat met de host/presentator om te zorgen dat er interactie plaatsvindt. 

 
Vergroten bereik van activiteiten van de bibliotheek  
In deze pilot is onderzocht in welke mate hybride programmering een bijdrage levert aan het 
vergroten van het bereik van activiteiten van de bibliotheek. Uit de resultaten en ervaring van de 
pilotevents bij Bibliotheek AanZet blijkt dat het inzetten van hybride programmering kan leiden tot 
een hoger bereik van je bijeenkomst. Beide events hadden een groep deelnemers live op locatie, 
maar een (veel) grotere groep bezoekers online. Het is dus zeker een interessante mogelijkheid om 
nog meer mensen te bereiken met de programmering van de bibliotheek.  
 

https://www.youtube.com/intl/ALL_nl/howyoutubeworks/product-features/live/#live-chat-moderation-tools
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Het kan voor bibliotheken ook interessant zijn om te kijken waar er mogelijkheid tot samenwerking is 
met andere bibliotheken of culturele/maatschappelijke partners. Op die manier kun je met minder 
inspanning, en minder kosten een groter publiek bereiken. Online bezoekers zijn niet gebonden aan 
een bepaalde locatie en kunnen in principe overal (met de voorwaarde van toegang tot internet) de 
bijeenkomst bijwonen.  
 
Naast het live bijwonen van de bijeenkomst, biedt hybride programmering ook kansen om bepaalde 
bijeenkomsten op te nemen en achteraf beschikbaar te stellen. Op die manier kun je jouw 
programmering ook aan een groter publiek presenteren en kunnen zij dit op ieder gewenst moment 
terugkijken en luisteren.  
 
Belangrijk om te noemen is dat hybride activiteiten niet voor alle doelgroepen handig/relevant zijn. 
Niet iedereen is digitaal vaardig genoeg om een hybride activiteit zelfstandig bij te wonen, dat vraagt 
enkele digitale basiskennis. We raden aan om hybride activiteiten vooral voor de wat jongere 
doelgroepen in te zetten, gezien zij al veel meer met onlinebijeenkomsten te maken hebben en het 
veel normaler is om zoiets ook bij de bibliotheek bij te wonen. Ook voor volwassenen kan het prima 
werken, maar zij moeten wel de relevantie inzien en gemotiveerd zijn om online deel te nemen. Een 
interessante activiteit/spreker werkt hierbij natuurlijk goed, dus zorg voor een aantrekkelijk aanbod 
dat mensen niet willen missen.  
 
Zie bijlage 1 voor de checklist voor het organiseren van een hybride evenement.  
 

Overdraagbaarheid en leerpunten  
Algemeen 

• Het goed kunnen werken met een streamingscase vraagt oefening en tijd. Je kunt dit niet 
meteen aan de hand van een simpele instructie, maar moet zelf ook ervaring op doen met 
wat wel en niet werkt. Dit is o.a. afhankelijk van de opzet van het event en de locatie waar 
het plaatsvindt. De set-up is gemakkelijk onder de knie te krijgen. Dit duurde in de eerste 
stadia zo’n 2,5 uur, later ging dit naar 1,5 – 2 uur. Het is dan wel van belang dat regelmatig 
met de set-up wordt gewerkt, anders ebt deze kennis weg. 

• Niet alle activiteiten zijn geschikt voor hybride programmering. Het kost de nodige 
voorbereiding om de streamingscase en bijbehorende camera’s en microfoons op de juiste 
manier te installeren zodat de kwaliteit voor de bezoekers online even goed is als de ervaring 
van de bezoekers live op locatie. Activiteiten waarbij veel bewogen wordt, zijn technisch 
lastiger om met de streamingscase te volgen. Er wordt daarom aanbevolen om de 
streamingscase enkel in te zetten bij activiteiten met een vaststaande setting, zoals een 
panelgesprek, presentatie of workshop.  

• Het is belangrijk om te zorgen voor een rustig, fraai achtergrondbeeld; onderschat het decor 
niet.  

• Bij het vervoeren van de streamingscase, is het belangrijk dat de bus/auto een lift of een 
oprijbaan heeft; de kist is te zwaar om door een persoon getild te worden.  

 
Manueel/technisch  

• Aan te raden is om de joystick alleen te gebruiken om camerastanden van tevoren in te 
stellen. Niet om tijdens een livestream de camera te bewegen. Dit wordt door kijkers als 
onrustig ervaren.  

• Er zit een kleine vertraging in het bewegen van de camera. Dit kan als gevolg hebben dat bij 
het inzoomen op spreker Y, spreker Y al is uitgesproken als de camera daarop is ingezoomd. 
Dit kan al wat meer voorkomen worden door camerastandpunten voorafgaand in te stellen.  

• Het is nodig om te kleurinstellingen te differentiëren; niet elke ruimte en de belichting is 
hetzelfde. Daar is wel kennis van nodig. Je hebt standaardinstellingen, maar deze zijn niet 
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prettig en bijstelling vergt kennis. Na het aanpassen, start de streamingscase bij een 
volgende keer niet in de standaardinstellingen.  
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Bijlage 1: Checklist voor het organiseren van een hybride evenement 
 
Aan onderstaande onderdelen moet je als bibliotheek denken bij het organiseren van een hybride 
evenement.  
 
Begin met het opstellen van een draaiboek. Zo is het voor iedereen helder hoe het evenement in 
elkaar zit en wat er van minuut tot minuut waar en door wie gedaan wordt. Een draaiboek is bij een 
hybride evenement extra van belang, omdat er ook een groep deelnemers online deelneemt en je 
dat ook goed voorbereid moet hebben.  
 
Onderdelen draaiboek:  

o Beschrijving evenement  
o Datum en tijd  
o Locatie (ruimte fysiek en online ruimte)  
o Betrokken teams/personen inclusief rol 
o Contactgegevens  
o Programma (gekoppeld aan tijden) 
o Overzicht van aantal deelnemers live/online 
o Overzicht van afspraken, taken en handelingen 
o Overzicht van benodigdheden en middelen 
o Afspraken en (huis)regels 
o Indien externe locatie, dan ook plattegrond en informatie over locatie 
o Wat te doen bij problemen/nood 

 
 
Benodigde materialen hybride event:  

✓ Interieur 
✓ Apparatuur  
✓ Geschikte ruimte  
✓ Voldoende stopcontacten  
✓ Decoratie 
✓ Registratiemogelijkheden 
✓ Catering  
✓ Personeel 
✓ Laptop voor online chat 
✓ Evaluatieformulieren 
✓ Promotiematerialen 
✓ Horloge/manier om tijd bij te houden 

 
Let op: Dit is een eerste aanzet van benodigde materialen die ten minste nodig hebt. Afhankelijk van 
het type bijeenkomst dat je organiseert, moet deze lijst met benodigdheden aangevuld worden.  
 
 


