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Bibliotheken zijn al een hele tijd veel meer dan een gebouw waar mensen uitsluitend komen om boeken te 

ontlenen. De bib van vandaag is een ontmoetingsplaats. Er wordt gestudeerd, gelezen, voorgelezen en zo veel 

meer. Ook verwachten meer en meer mensen dat een bibliotheek een “belevingsruimte” wordt.  Ze vervullen dan 

ook een belangrijke dienstverlenende functie in de gemeente. 

Een boekenstand is een eerste goede stap om het thema binnen een bibliotheek zichtbaar te maken. Maar er zijn 
nog veel meer mogelijkheden! Rainbow Solutions is een bedrijf dat lokale organisaties adviseert, ondersteunt en 
coaching geeft om met het thema seksuele oriëntatie en genderdiversiteit (LHBT thema) aan de slag te gaan. Binnen 
dit geschetste kader heeft Rainbow Solutions een thema pakket uitgewerkt speciaal voor bibliotheken in Nederland 
naar aanleiding van coming-out day op 11 oktober bestaande uit volgende elementen:  

Boekenstand bibliotheek. 
Een thematische boekenstand in de bibliotheek over het thema, aangevuld met 
informatiemateriaal zoals flyers, folders en affiches over het thema. Levering materialen 
en inrichting van de boekenstand  
 
Tentoonstelling aan de hand van een kinderboek. 
Rainbow Solutions heeft haar eigen tentoonstelling rond het boek Hoera! Wij worden 
papa!!! 
 
Andere tentoonstellingen over het andere thema’s zijn ook beschikbaar (sport, ouderen 
of andere culturen ) 
 
Zichtbaarheidsmateriaal. 
Om het thema extra zichtbaar te maken in de gemeente kunnen werknemers 
regenboogspeldjes dragen, er kunnen op diverse diensten een kleine regenboogvlag 
gehangen worden. 
 
Uitbreiding boeken assortiment bibliotheek 
Een uitbreiding van het boekenassortiment voor de bibliotheek over het thema seksuele diversiteit en 
genderdiversiteit. Er zijn verschillende boeken beschikbaar binnen 4 categorieën. 

• prentenboeken 

• kinderboeken 

• strips (volwassenen) 

• Transgenders 
 

Activiteiten: 
We hebben verschillende activiteiten uitgewerkt die op een eenvoudige manier in de bibliotheek georganiseerd 
kunnen worden in samenwerking met Rainbow Solutions. 

1. Een voorleesmoment voor kinderen met knutselen met het boek   
2. Voorleesmoment voor ouderen waarbij herkenbaarheid centraal staat. 
3. Filmvoorstelling met gebak, gericht op ouderen. 
4. Lezing over het thema LHBT. 

 

Prijsopgave:  

Het pakket voor Coming out day voor de bibliotheek bestaat uit 

• Een tentoonstelling voor in de bibliotheek. 

• 1 activiteit in de bibliotheek. 

• Levering materiaal Rainbow Solutions en inrichting van een boekenstand met bestaande boeken uit de 

bibliotheek. 

• 5 boeken te kiezen uit een groot gamma aan boeken uit de boekenlijst van Rainbow Solutions. 

• Eén regenboogvlag van 90cm x150cm + één regenboogvlag van 150cm x 250cm 

PRIJZEN ZIJN OP AANVRAAG. VRAAG EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE AAN VIA INFO@RAINBOWSOLUTIONS.BE  

 

Gelijkaardige projecten organiseerde Rainbow Solutions in de bibliotheek van Beerse en Boom  

De boekenstand in de 

bibliotheek van Boom in 2017 
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