
Webshare draagt bij aan:
• Groei van 4 miljoen gebruikers naar  

8 miljoen structurele verbindingen.

• Het ontwikkelen van nieuwe  

abonnementsvormen (proposities). 

• Positionering van de Bibliotheek als online 

plek voor meer dan boeken. 

• Bibliotheken met beperkte tijd, geld en  

digitale slagkracht. 

Kenmerken: 
• Combineert - Maatschappelijk trends x  

bestaande techniek x netwerkagenda- 

doelen.

• Deelbaar – Centrale webpagina kan met 

een onbeperkte aantal bibliotheken  

worden gedeeld.  

• Techniek & Inhoud - Bibliotheken gaan 

over de content, Rijnbrink organiseert de  

techniek. 

• Onafhankelijk – Platform onafhankelijk en 

bruikbaar voor Waas-, Drupal en Joomla 

websites. 

• Procesbegeleiding – Voor het opstarten,  

uitvoeren en afronden van  

WebShareprojecten.

Voor wie?
WebShare kan ingezet worden via  

Provinciale Ondersteuningsorganisaties en 

rechtstreeks bij bibliotheken. Collega’s waar-

voor WebShare belangrijk is om van te weten 

zijn: directeuren, marketing en communicatie 

teamleiders, programmalijn coördinatoren en 

IT-specialisten. 

Prijsinformatie
De dienstverlening is in ontwikkeling. In deze 

fase wordt per situatie bekeken welke  

investering van beide kanten nodig zijn. Het 

belang van Rijnbrink is om de voordelen van 

WebShare voor geïnteresseerde te ontsluiten, 

ondersteunen en samenwerken aan de  

Bibliotheek van de Toekomst.

Digitale slagkracht 
voor de Bibliotheek 
van de toekomst

WebShare is een IT-oplossing van Rijnbrink.  

Op een centrale server staat een webpagina  

met content. Deze pagina wordt ontsloten op  

de lokale websites en in de eigen huisstijl van  

bibliotheken die deze oplossing aan de inwoners 

van het werkgebied aanbieden. WebShare is er 

voor het ontsluiten van Livestreaming  

uitzendingen met chat, webshoppagina’s,  

campagnecontent maar ook een community- 

platform (pilot) waarbij bibliotheken zelf  

groepen aanmaken en modereren. 

De werking van WebShare moet je 
zien en beleven. In de praktijk is hier  
op vele fronten ervaring mee  
opgedaan. Kijken of dit een oplossing 
is voor jouw bibliotheken? Neem  
contact op met WebDesk Rijnbrink of 
kijk voor meer informatie op  
www.rijnbrink.nl/webshare

Meer weten?

mailto:webdesk%40rijnbrink.nl?subject=
http://www.rijnbrink.nl/webshare


WebShare Community (pilot) WebShare Campagne - BiebBoys

WebShare Content - VoorleestasWebShare Shop - BiebOnline WebShare Streaming - Taal Werkt!

Op deze pagina tref je enkele  
praktijkvoorbeelden aan. Er is meer  
mogelijk. Dat kunnen we samen  
bespreken. Heb je vragen, laat het ons 
weten.

Praktijkvoorbeelden


