Juryrapport NBD Biblion Jeugdspecialist van het Jaar 2020
De jury van de NBD Biblion Jeugdspecialist 2020 bestaat uit:




Eva Orta (winnaar NBD Biblion Jeugdspecialist 2019 en Collectioneur, DOK Delft)
Karen Bertrams (Innovatieve jeugdprogrammering, Probiblio)
Vera Wieringa (Product Owner – Jeugd, NBD Biblion)

De NBD Biblion Jeugdspecialist is 3 jaar geleden in het leven geroepen om naast de beste
bibliotheek en beste bibliothecaris, ook speciale aandacht te schenken aan de beste
jeugdspecialist. Ondanks alle nieuwe technologieën en mogelijkheden blijft het een
uitdaging kinderen aan het lezen te krijgen. Er is tegenwoordig zoveel aanbod, dat veel
lezers door de bomen het bos niet meer zien. Bij wie past welk boek? Hoe krijg je iemand
aan het lezen? Wat geef je de literaire veelvraat? Wie slaagt erin om ouders een boek in
handen te drukken en te zeggen: ‘hiermee lukt het wel’. Wie adviseert kinderen en ziet ze
met een stapel boeken naar huis gaan? En vervolgens terugkomen in de bibliotheek, klaar
om weer nieuwe boeken mee te nemen?
In alle aanbevelingen die we dit jaar ontvingen, worden zoveel uiteenlopende doelgroepen genoemd . Uiteraard de kinderen, de ouders
– maar denk ook aan collega’s en vrijwilligers in de bibliotheek, leesconsulenten, pedagogisch medewerkers op kinderdagverblijven en
buitenschoolse opvang, leerkrachten, directeuren van scholen, mediathecarissen, studenten van de pabo, wethouders – dit is het
speelveld van de genomineerden, hiermee werken ze samen om de doelgroep te inspireren, verbinden, overtuigen, op te leiden en soms
ook aan te sturen. Inhoudelijk zijn ze ijzersterk en worden ze allen geroemd om hun onuitputtelijke titelkennis, maar daarnaast zijn het
dus professionals die samenwerken met en communiceren op zeer uiteenlopende niveaus – altijd oprecht, vanuit hun hart en vol
enthousiasme.
We lezen over de Columbus waar leesbevorderingsprojecten worden gecombineerd met het waterschap en natuurinstellingen en
langsrijdt bij alle scholen in de kleinste dorpjes van Zeeland. Lessen over cyberpesten die ‘eventjes’ uit de mouw worden geschud
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wanneer dit onderwerp speelt op een lokale school. Bijzondere activiteiten die steeds maar weer worden bedacht om het voorlezen nóg
leuker en toegankelijker te maken – voor eender welke doelgroep.
De beste jeugdspecialist weet alles over kindersmaken en kinderboeken, houdt de collectie op peil en zorgt voor een uitdagende en
veilige leesomgeving voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. Om het belang van dergelijke energieke specialisten te benadrukken en
waarderen is de verkiezing tot NBD Biblion Jeugdspecialist in het leven geroepen. Met de inventiviteit waarmee de jeugdspecialisten er
vaak in slagen om het juiste boek bij de juiste lezer te krijgen en kinderen op jonge leeftijd plezier in lezen mee te geven, leggen zij een
belangrijke basis voor de toekomst van lezend Nederland. Voor alle voorgedragen jeugdspecialisten geldt dat zij het einde van de
werkdag niet kennen, zo ook de drie genomineerden. Ze gaan door, werken keihard, met veel geduld en zijn rotsen in vele brandingen
van anderen die zwakke lezers en kwetsbare kinderen helpen. De genomineerden zijn:




Miriam Bakker (Bibliotheek Hilversum)
Annette Janssen (Bibliotheek Den Bosch
Roos Visser (Bibliotheek Den Haag)

De prijs voor NBD Biblion Jeugdspecialist van het Jaar gaat dit jaar naar Miriam Bakker! Via haar inspirerende boekenblog bereikt ze met
haar humor en persoonlijke stijl steeds meer doelgroepen. Wat volgens de jury wel eens een domino-effect zou kunnen krijgen.
Bovendien is Miriam door een heel breed scala aan bibliotheken en experts genomineerd.
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Winnaar - Miriam Bakker

Roos Visser

Annette Janssen

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Den Haag

Bibliotheek Den Bosch

“Zeker in deze hectische tijd (corona
crisis) heeft ze een hele positieve
insteek en houdt ze het lezen actueel.”

“Leesplezier en boekenliefde met een
dikke knipoog en veel humor
geserveerd op social media! Hier
hebben mensen, jong en oud, wat
aan!”

“Iemand die haar team in moeilijke
tijden als reorganisatie en bezuiniging
niet alleen heeft weten te motiveren
maar ook nog eens is blijven
inspireren op het gebied van
leesplezier en leesbevordering.”

De jury roept Miriam uit tot
winnaar omdat ze een gids en
een genereuze deler is die haar
rol als moeder en bibliothecaris
op een constructieve manier
combineert in haar vak. Met
humor en haar eigen persoonlijke
stijl komt ze met haar
boekenblog Boekmama.nl steeds
meer op stoom en bouwt ze haar
podium, vanuit haar
professionele en persoonlijke
ervaringen uit naar steeds meer
doelgroepen.

De jury nomineert Roos omdat ze
een media talent en razende
reporter is die met hoge dosis
humor, snufje zelfspot en zonder
gene de brug met de doelgroep
feilloos slaat. Ook Roos deelt op
grote schaal en heeft tijdens de
coronacrisis een hoog bereik.
Haar tips zijn meesterlijk (‘ook
even tussen de blaadjes wassen’)
en geven leesplezier nieuwe,
bruikbare dimensies.

Annette is een verbinder en
daarom is zij door de jury
genomineerd. Ze is een spil in
het team die zowel inhoudelijk
ontzettend goed op de hoogte is
als de vertaalslag naar de praktijk
weet te maken. Annette is een
collega die een onuitwisbare
indruk achterlaat op velen.

Een team van winnaars
Miriam, Roos en Annette zouden een fantastisch team vormen! De inspirerende boekbeschrijvingen van Miriam worden door Roos
gebruikt in een vlog, verrijkt met haar eigen meesterlijke taalgebruik. Annette weet deze productie vervolgens te koppelen aan een
reeks collega’s, leesconsulenten, kinderdagopvang medewerkers, leerkrachten die het inzetten in de praktijk.
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Uit de motivaties:

Miriam Bakker

Roos Visser

Annette Janssen

Ik heb al menig student kunnen inspireren
met haar tips en aanstekelijke
boekbesprekingen, vooral omdat het
belang van leesplezier er vanaf spat!

Roos Visser is een van de meest creatieve
collega’s van de dienst.

Je kunt voor alles bij haar terecht, ze
regelt zeer veel voor ons en is onmisbaar
als spil in ons team.
Altijd bezig met haar ideaal: van elke kind
een lezer maken.
Een kanjer in haar vak!

We hopen dat de kinderen en wij nog lang
mogen genieten van haar warme
persoonlijkheid en haar expertise.
Zij is mijn grote voorbeeld en ik ben blij
dat ik zó iemand in de buurt heb!
Inspiratie is waar het om draait en dat
biedt Miriam Bakker zowel aan lener als
collega. En dat is goud waard en gaat over
alle trends heen.
Miriam is een jeugdbibliothecaris zoals
iedere bibliotheek zich die wenst:
enthousiast en bevlogen.

Roos heeft meesterlijk taalgebruik en is
mede daardoor ontzettend grappig.
Door haar humor zijn leerlingen dol op
haar want in haar lessen zitten altijd een
paar kwinkslagen
Ze heeft LezenNou! opgericht waarmee ze
gemiddeld tussen de 500 a 1000
leerkrachten/leesconsulenten/bibliotheek
medewerkers bereikt.
De projecten die zij maakt en uitvoert op
de scholen om het lezen te bevorderen
zijn uitstekend.

Annette staat altijd voor iedereen klaar. Ze
heeft afgelopen jaar toen we zonder
manager zaten feitelijk de afdeling
draaiende gehouden.
Annette is een lieve, betrokken collega
met een passie voor het geschreven
woord.
Annette is een echte motivator voor ons
team.

Zij leest niet alleen voor maar is ook
begaan met de kinderen.
Het lijkt me voor de kinderen een feest om
door zo iemand voorgelezen te worden.
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