
Celine Camu (Luisterpunt), Mia Engels (Transkript) en Evi Geubels (Kamelego)

Praktisch:

• Zet je voor en tijdens de sessie je microfoon uit alsjeblieft? Je camera mag je aan laten staan, heel graag zelfs.

• Je kan steeds vragen stellen in de chat. Op het einde voorzien we ruimte om ook mondeling vragen te stellen.  

www.geefjeorendekost.be

Gaat lezen moeilijk?

Geef je oren de kost!

Leuk dat je erbij bent! 

http://www.geefjeorendekost.be/


Gaat lezen moeilijk? Geef je oren de kost!

Luisterboeken Luistertijdschriften Audiokranten



Maar eerst … Daisy?

Digital 

Accessible

Information 

System

Een wereldwijde standaard voor toegankelijke 

publicaties



Daisy-eigenschappen

Uitgebreide structuur

• (sub)hoofdstukken bij boeken 

(deel)rubrieken bij kranten en 

magazines

• paginanummers

→ Eenvoudige navigatie

Aanpasbare voorleessnelheid

• Zonder stemvervorming sneller of 

trager laten voorlezen

Automatisch geheugen

• De Anderslezen-app / 

Daisy-speler onthoudt 

voor elke publicatie waar 

je gebleven bent. 









Daisy-lectuur afspelen? Tafelmodel Daisy-spelers



Daisy-lectuur afspelen? Anderslezen-app



Daisy-speler / app echt nodig?

Je kan Daisy-publicaties afspelen met alle toestellen die mp3 
kunnen lezen. MAAR:

Geen geheugen

Geen aangepaste voorleessnelheid

Geen navigatiemogelijkheden



Luisterboeken



Luisterpunt?

Bib voor mensen met een leesbeperking: blind, slechtziend,

fysieke beperking, afasie, dyslexie

Verklaring op eer Volledig gratis



“Wanneer tweeduizend kilometer, 

inreisbeperkingen uit het verguisde 

Zweden, quarantaineverplichting en het 

vensterglas van het eventuele 

raambezoek aan het woonzorgcentrum 

mijn status van knuffelcontact onmogelijk 

maakten, moeten deze woorden volstaan 

om uit te drukken hoeveel jullie 

luisterboeken betekenen voor een 

slechtziende wanneer alle andere 

bronnen van genot, ontspanning of 

troost ver weg zijn.”

- Paul



Daisy-luisterboeken en brailleboeken



Verzend- en onlinebibliotheek



Verzend- en onlinebibliotheek



Welke boeken? Meer dan 50.000 titels, 
voor elk wat wils …

Grasduin in ons aanbod: daisybraille.bibliotheek.be

https://daisybraille.bibliotheek.be/


Bestsellers en prijsbeesten



Populaire genres: romantisch | streek- en familieromans



Populaire genres: detectives en thrillers



Klassiekers



Boeiende informatieve boeken



Vroeger was het zo …



Kortverhalen en columns



Hoorspelen



Auteurs lezen voor en wel in je oor …

https://www.youtube.com/playlist?list=PL3hwfxcaHp_rmGedwmPlNXBwtPrWe6ahc


Boeken kiezen? 

• Online catalogus 
daisybraille.bibliotheek.be

• Keuzelijsten
• Maximaal 100 boeken
• Genres: detectives, 

romantisch, streek- en 
familieromans, …

• Onderwerpen: bv. WO II, 
dieren in Afrika, wielrennen, 
…

• Op cd, via e-mail, in braille of 
zwartdruk

www.luisterpuntbibliotheek.be/
volwassenen/keuzelijsten

https://daisybraille.bibliotheek.be/
https://www.luisterpuntbibliotheek.be/nl/volwassenen/keuzelijsten


Boeken kiezen?

Gesproken tijdschrift 
Luistervink:

• aanwinsten

• boeken in de kijker

• nieuws over Luisterpunt 
en uit boekenland

• en nog veel meer



Boeken aanvragen?



info@luisterpuntbibliotheek.be of 02 423 04 11 

Boeken aanvragen?



www.luisterpuntbibliotheek.be/lid-worden

Lid worden bij Luisterpunt?

https://mijn.luisterpuntbibliotheek.be/nl/lid-worden


Lezer wordt rechtstreeks lid bij Luisterpunt

Lezer kiest tussen Daisy-online en Daisy-cd.

Maximaal aantal uitleningen tegelijk:
• Daisy-online: 5
• Daisy-cd: 25

Uitleentermijn:
• Daisy-online: geen uitleentermijn
• Daisy-cd: 4 weken (en 2x verlengen)

Organisatie wordt lid bij Luisterpunt

Organisatie kan: 
• lezers inschrijven voor Daisy-online / Anderslezen-app
• collectie cd’s aanleggen voor gebruik binnen 

organisatie.

Maximaal aantal uitleningen tegelijk: 
• Daisy-online: 5 (per online lezer)
• Daisy-cd’s in collectie: geen maximum

Uitleentermijn:
• Daisy-online: geen uitleentermijn
• Daisy-cd’s in collectie: geen uitleentermijn

Kostprijs? 

Gratis!



Organisatie wordt lid bij Luisterpunt

www.luisterpuntbibliotheek.be/lid-worden

https://mijn.luisterpuntbibliotheek.be/nl/lid-worden


Organisatie wordt lid bij Luisterpunt

Na inschrijving: inloggegevens voor het wzc via e-mail

Uniek lenersnummer
Wachtwoord: 01-01-1800

→ Met deze gegevens kunnen medewerkers inloggen in 
Mijn Luisterpunt en:

• cd’s aanvragen voor de bruikleencollectie

• eenvoudig lezers inschrijven
voor de Anderslezen-app



Mijn Luisterpunt voor organisaties



Mijn Luisterpunt voor organisaties: lezer inschrijven



Mijn Luisterpunt voor organisaties: lezer inschrijven





Alles uitproberen als medewerker?



De Anderslezen-app

Uniek lenersnummer
Geboortedatum (dd-mm-jjjj)



OF

De Anderslezen-app



• Handleiding

• Instructievideo

• Promotiefilmpjes

• Beeldmateriaal

• …

www.luisterpuntbibliotheek.be/daisy-online-organisaties

www.luisterpuntbibliotheek.be/zorgvoorzieningen

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


Samenwerking met de plaatselijke bib

Bib Kortrijk



Promotiemateriaal



Luistertijdschriften



Transkript?

productiehuis
makers van toegankelijke 

lectuur en informatie



Transkript?

Lectuur en informatie 
toegankelijk maken voor 
mensen met een 
leesbeperking

Onze missie 



Wat maken wij?

Diverse leesvormen



Wie maakt gebruik van onze diensten?



Luistertijdschriften

Luisterlezers aan het woord …

Nog heel veel dank voor jullie professioneel werk. Als blinde vrouw in haar 

90ste levensjaar verrast mijn moeder mij en haar buurtbewoners van het 

woon- en zorgcentrum nog steeds met allerlei interessante weetjes en info 

die ze haalt uit jullie werk. Zelfs de verpleging blijft geregeld staan luisteren 

en zo biedt het weer een onderwerp tot gesprek … Geweldig toch! Veerle

Elke week kijk ik uit naar een nieuwe Kiosk. Ik begin dan direct

te lezen en sla geen enkel artikel over. Martine

Ik ben al jaren geabonneerd op Knack en Plus Magazine. Deze tijdschriften 

worden zorgvuldig samengesteld. Ik geniet telkens weer van de warme 

stemmen, al laat ik ze vaak versneld afspelen.

Merci, redactie! Johan



Aanbod luistertijdschriften

Samengestelde tijdschriften

Wekelijks

Maandelijks

Een ruime selectie 

uit de dag- en 

weekbladen. Ook 

feiten en berichten 

in de rubriek 

"Cecograaf"

Algemene 

sportinformatie, 

maar ook aandacht 

voor minder 

bekende 

sporttakken

Een uiterst 

gevarieerd 

gezins- en 

vrouwenblad

Bijblijven in 

de boeiende 

wereld van 

audio, video 

en de 

computer en 

van media in 

het algemeen

Een tijdschrift 

met aandacht 

voor toerisme, 

aardrijkskunde, 

natuur, folklore 

enz.

Met dit 

luisterfeuilleton 

van de VRT is 

urenlang 

nostalgisch 

luistergenot 

verzekerd!



Aanbod luistertijdschriften

Publieksbladen

Een actueel, veelzijdig en 
verfrissend seniorenmagazine. 
Behalve de zoekertjes, puzzels 
en reclame wordt dit maandblad 
integraal ingesproken, goed voor 
bijna 7 uur luistergenot.

Populair weekblad dat naast een 
radio- en tv-programma-gids 
vooral veel reportages, 
cursiefjes en interviews bevat. 
Deze worden gebundeld tot een 
gesproken maandblad, “the best 
of Humo”.

Actualiteitenmagazine en 
opinietijdschrift, met veel 
duiding bij alle nieuws uit 
binnen- en buitenland. Wij 
selecteren voor u de beste 
artikels uit dit weekblad en 
bundelen ze tot een maandblad.

Dit grootste weekblad in 
Vlaanderen behandelt het wel en 
wee van celebraties in showbizz-
en medialand. Een selectie 
hieruit vormt een maandelijks te 
beluisteren “Dag Allemaal”.



Aanbod luistertijdschriften

Extraatje … de jaarlijkse Hoorspel Omnibus

Elk najaar bundelt Transkript de beste luisterspelen, films met 

audio-descriptie en luisterverhalen tot een unieke Hoorspel 

Omnibus. Goed voor urenlang luisterplezier.

€ 16



Hoe word ik abonnee?

Stap 1: kies je favoriete luistertijdschriften

• € 33 per jaar voor een abonnement op 1 luistertijdschrift;

• € 66 per jaar voor een abonnement op 3 luistertijdschriften naar keuze;

• € 99 per jaar voor een abonnement op alle luistertijdschriften (4 tot 9 titels naar keuze).

Stap 2: bestel je abonnement

• Bel onze dienst Abonnementen op 011 23 07 61

• OF mail naar luistertijdschriften@transkript.be

• OF bestel online op www.transkript.be/bestelformulier

Dit voordelig aanbod geldt ook voor zorgvoorzieningen!

mailto:luistertijdschriften@transkript.be
http://www.transkript.be/bestelformulier






Kies zelf hoe je luistert: online of op cd

Als abonnee kies je zelf hoe je onze luistertijdschriften beluistert: ofwel via internet, ofwel op cd.

We hebben gemerkt dat cd’s steeds vaker niet of te laat bij onze abonnees in de brievenbus vallen. 

Daarom raden we je aan om je luistertijdschriften online te beluisteren. 

De voordelen van een online abonnement

Je krijgt je luistertijdschriften enkele dagen sneller;

Je luistert waar en wanneer je wilt: op je Daisy-speler, smartphone of tablet;

Al je tijdschriften zijn gemakkelijk terug te vinden op je Anderslezen-boekenplank;

Je krijgt een e-mail telkens er een nieuw tijdschrift klaarstaat.



Online luisteren: gemakkelijk en snel

In de ontspanningsruimte of de leeshoek van de 

zorginstelling kan je een of meerdere tablets 

voorzien, waarop je de Anderslezen app 

installeert.

Zo kunnen de bewoners kennismaken met de 

diverse luistertijdschriften.

Twijfel je nog? Een gratis proefabonnement 

aanvragen behoort zeker tot de mogelijkheden!

Wie een individueel abonnement en boekenplank 

wenst, kan uiteraard een persoonlijke account 

aanvragen.

Veel luisterleesplezier!



Audiokranten



7 VLAAMSE TITELS



✓ Synthetische stem 

✓ Enkel online 

✓ Voor iedereen toegankelijk

✓ Voorgelezen tekst wordt
gemarkeerd

✓ Oude kranten worden
automatisch verwijderd, 
dus “inleveren” NIET nodig



Inloggen in Anderslezen-app



Boekenplank











Aanpassen instellingen boekenplank 

via website anderslezen.be









Abonnementsformule
voor woonzorgcentra en 
lokale dienstencentra

• Gratis proefperiode 2 weken

• 120 euro per jaar

• 2 krantentitels naar keuze



Aanvraag gratis 

proefabonnement

• www.kamelego.be

• info@kamelego.be

• Telefonisch: 0480 61 59 15 

(enkel op ma, di en do van 

10u tot 16u)



Boeken, tijdschriften en kranten op één 
boekenplank in de Anderslezen-app?

Contacteer Transkript, 

Kamelego of Luisterpunt 

voor een koppeling van 

de accounts



Demo Anderslezen-app



www.geefjeorendekost.be

https://geefjeorendekost.be/
https://geefjeorendekost.be/


Promotiemateriaal
Flyer (A4)

Voorkant Achterkant

Poster (A2)



Aan de slag

www.luisterpuntbibliotheek.be

info@luisterpuntbibliotheek.be

02 423 04 11

www.transkript.be

luistertijdschriften@transkript.be

011 22 34 37

www.kamelego.be

info@kamelego.be

0480 61 59 15 

(ma, di en do van 10u tot 16u)

• Informeer bewoners, collega’s, vrijwilligers, …

• Probeer alles zelf eens uit

• Vraag promotiemateriaal aan: info@geefjeorendekost.be

• Schrijf je in op de zorgnieuwsbrief van Luisterpunt:

www.luisterpuntbibliotheek.be/nieuwsbrieven

• Verspreid het leesplezier!

www.geefjeorendekost.be

info@geefjeorendekost.be

http://www.luisterpuntbibliotheek.be/
mailto:info@luisterpuntbibliotheek.be
http://www.transkript.be/
mailto:luistertijdschriften@transkript.be
http://www.kamelego.be/
mailto:info@kamelego.be
mailto:info@geefjeorendekost.be
http://www.luisterpuntbibliotheek.be/nieuwsbrieven
http://www.geefjeorendekost.be/
mailto:info@geefjeorendekost.be

