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inhoud



Luisterpunt

• openbare bibliotheek

• voor heel Vlaanderen en Brussel

• voor personen met een leesbeperking

• verzend- / online bibliotheek

• volledig gratis:
• gratis lidmaatschap

• gratis boeken lenen

• geen verzendkosten

• ± 27.000 Daisy-luisterboeken en
+ 16.000 brailleboeken





voor wie

personen met een leesbeperking:

blind, slechtziend, fysieke beperking, 

afasie, dyslexie



Daisy

Een Daisy-boek is een gewoon 
boek dat in een studio wordt 
ingelezen en naar een digitaal 
bestand in het Daisy-formaat 
wordt omgezet. 



Daisy

• Daisy = Digital Accessible Information System: 

wereldwijde standaard

• Kenmerken Daisy: mp3, geheugen, navigatie

• Voordelen: voorleessnelheid zelf bepalen, bladeren, 

meestal 1 boek per schijfje

• Keuze tussen Daisy-cd en Daisy-online (downloaden / 

streamen)



boekenaanbod

Gevarieerd aanbod aan boeken:

• Fictie en informatieve boeken

• Hoorspelen

• Kortverhalenbundels

• Vlaamse klassiekers

• Romantische literatuur

• Historische romans

• Informatieve boeken: uiteenlopende onderwerpen

… voor elk wat wils



• Collectie aangepast aan onze doelgroepen

(41 % van onze lezers is plus 60)

– Nog veel ‘klassieke’ Vlaamse schrijvers zoals Ernest 

Claes, Stijn Streuvels, Louis Paul Boon, …

– Ook veel vraag (en aanbod) naar Konsalik, Danielle 

Steel, Santa Montefiore, Nora Roberts, Pieter Aspe,

A.C. Baantjer (De Cock), …

– Romantische literatuur, streekromans, historische 

romans (oorlog), erotische literatuur, kortverhalen, 

humor, thrillers en detectives, hoorspelen

[https://www.luisterpuntbibliotheek.be/nl/partners/aanbod-

voor-de-oudere-lezer]

boekenaanbod

https://www.luisterpuntbibliotheek.be/nl/partners/aanbod-voor-de-oudere-lezer


https://cl.ly/242r0B2F1Y3I


boeken lenen

• Lenen is eenvoudig:
– Mijn Luisterpunt www.luisterpuntbibliotheek.be

http://mijn.luisterpuntbibliotheek.be

– catalogus http://daisybraille.bibliotheek.be

– e-mail info@luisterpuntbibliotheek.be

– telefoon 02 423 04 11

• Lenen kan ook in de meeste openbare 
bibliotheken, vele zorgvoorzieningen,
een aantal scholen, …

http://www.luisterpuntbibliotheek.be/
http://mijn.luisterpuntbibliotheek.be/
http://daisybraille.bibliotheek.be/
mailto:info@luisterpuntbibliotheek.be


boeken kiezen

• Boeken kiezen:
– Met Mijn Luisterpunt en de online catalogus

– Knetterende Letteren, aanwinsten en boeken in de kijker

– Keuzelijsten in ≠ leesvormen: max 100 boeken ≠ genres 
en onderwerpen

• Boeken lezen - keuze tussen Daisy-cd en Daisy-
online:
– Daisy-speler (kan je ook lenen in de meeste bibliotheken 

– verschillende modellen)

– Daisy-software (is freeware)

– Daisy-app anderslezen (gratis – voor Android en iOS)





https://daisybraille.bibliotheek.be/


https://daisybraille.bibliotheek.be/










Daisy-spelers

Victor Reader – Plextalk – Amis-software – Anderslezen app



Daisy-fonds Brailleliga

Tafelmodel Daisy-speler aan € 110 euro

(i.p.v. ong. € 360)

Voorwaarden:

- + 65 jaar

- Geen aanvraag kunnen doen bij het VAPH

- Slechtziend zijn (vanaf 30 %)

- Je wordt automatisch lid van de Brailleliga (is gratis)





anderslezen app (Daisy)

Anderslezen app

voor iOS en Android

• gratis

• streamen en downloaden

• navigeren / voorleessnelheid aanpassen

• verbonden met boekenplank Luisterpunt

max. 5 boeken / geen uitleentermijn

https://www.luisterpuntbibliotheek.be/nl/daisy-

online-organisaties

https://www.luisterpuntbibliotheek.be/nl/daisy-online-organisaties




anderslezen-app

 lenersnummer

 geboortedatum 

dd-mm-jjjj

Organisaties: lenersnummer: bovenaan schijfje | geboortedatum: 01-01-1800



anderslezen app



anderslezen app



Daisy-spelers?

Je kan Daisy-boeken ook beluisteren 

met:

- Windows Media Player

- elke cd- en dvd-speler die mp3 speelt

nadelen:    - (meestal) geen geheugen!

- geen aangepaste voorleessnelheid!

- geen navigatiemogelijkheden



meer dan 4 op 5 openbare bibliotheken 

(90%) bouwt Daisy-werking uit (Daisy-

boeken + Daisy-speler en -software), of 

278 bibliotheken hebben samen meer dan 

80.000 Daisy-boeken van Luisterpunt



– Luisterpunt kan de meer mobiele mensen uit de 

toenemende groep van slechtziende medioren en 

jongsenioren aanspreken (verbreding doelgroep)

– de lokale openbare bibliotheek kan een aangepaste dienst 

aanbieden aan leden die anders stilaan zouden afhaken 

door gezichtsproblemen of die omwille van dyslexie niet 

naar de bib komen voor gewone boeken (klantenbinding)

– leesbeperkte personen geraken niet geïsoleerd maar 

kunnen terecht in de lokale bib, een laagdrempelige 

basisdienstverlening die er is voor iedereen (inclusie)

WIN-WIN OUDEREN







Bib Moerbeke



communicatie en promotie

• www.luisterpuntbibliotheek.be – met info voor organisaties

• www.ikhaatlezen.be – kinderen en jongeren met dyslexie

• Maandelijks huistijdschrift Knetterende Letteren (nieuwtjes uit 

de bib, boeken in de kijker, interviews, alle aanwinsten)

• Campagnes: bibliotheken, ouderen, jeugd, oogartsen,

+ nieuwsbrieven (bibliotheken, zorgvoorzieningen, ikhaatlezen)

• Luisterpunt op YouTube

• Luisterpunt + Ikhaatlezen op Facebook 

• Luisterpunt podcast (interviews KL)

• www.geefjeorendekost.be

http://www.luisterpuntbibliotheek.be/
http://www.ikhaatlezen.be/
https://www.youtube.com/results?search_query=Luisterpuntbib
http://www.geefjeorendekost.be/




schermbeeld website luisterpuntbibliotheek.be



contact

Bedankt voor je aandacht!

Vragen? Stel ze gerust.

info@luisterpuntbibliotheek.be

Saskia.Boets@luisterpuntbibliotheek.be

teamverantwoordelijke communicatie en promotie

hoofd dagelijkse werking

Veronique.Rutgeerts@luisterpuntbibliotheek.be

contactpersoon bibliotheken en zorgvoorzieningen - uitleendienst

www.luisterpuntbibliotheek.be - www.facebook.com/luisterpuntbibliotheek

www.ikhaatlezen.be - www.facebook.com/ikhaatlezen

www.geefjeorendekost.be

http://www.luisterpuntbibliotheek.be/
http://www.facebook.com/luisterpuntbibliotheek
http://www.ikhaatlezen.be/
http://www.facebook.com/ikhaatlezen
http://www.geefjeorendekost.be/

