
Welkom bij
de Hebban VIP Club



Het Hebban DNA
Waarom?

Elke lezer is anders. Dus ieders voorkeur is anders. Toch is het alsof je overal dezelfde 

boeken ziet. In winkels. Online. In de media. Dus kies je die roman van die stapel. Of 

lees je die thriller waar iedereen het over heeft. Zo raak je meer dan eens teleurgesteld. 

Het boek komt niet op gang, of doet je niets. Jammer, vinden we bij Hebban. Want in 

het enorme boekenaanbod is er altijd wel iets te vinden dat bij jou past. Hebban wil 

Nederlandse en Vlaamse lezers helpen om het maximale uit hun leesplezier te halen. We 

willen een online plek creëren waar je precies dat boek vindt dat je ook écht wilt lezen. 

En kunt zeggen: ik lees alleen maar goede boeken.

Voor wie?
Hebban is er voor Nederlandse en Vlaamse 

lezers in de breedste zin van het woord: of ze 

nu van literatuur houden of van thrillers. Of ze 

wegzwijmelen in een feelgoodroman of een 

sportboek lezen. Smaak en achtergrond zorgen 

voor verschillen. Maar Hebban-leden hebben 

een aantal dingen gemeen: het zijn mensen die 

genieten van lezen. En het heerlijk vinden om 

even te verdwijnen in een boek. Die lezen om te 

ontspannen, te leren, te lachen, te griezelen of 

hun horizon te verbreden. Die houden van een 

goed verhaal. En het leuk vinden om hun mening, 

enthousiasme of ergernis te delen. Het zijn 

mensen die weten wat ze willen (of dat nog wat 

beter zouden willen weten). Het zijn mensen die 

openstaan voor suggesties van anderen die het 

kunnen weten. Ze zijn avontuurlijk, nieuwsgierig, 

sociaal en altijd wel in voor iets nieuws. Ze 

houden van lijstjes en een systematische aanpak 

op z’n tijd. En willen geen tijd verspillen aan iets 

dat ze niet de moeite waard vinden.

Ambitie
We willen een vanzelfsprekende stap 

worden in het leesproces van Nederlanders 

en Vlamingen. Voor je gaat lezen, ga je naar 

Hebban. Of: Als je aan boeken denkt, dan 

denk je aan Hebban.

Je volgende favoriete boek ontdek je op Hebban.

Hoe?
Door je te begeleiden bij het maken 

van de juiste keuze in het immense 

Nederlandstalige leesaanbod.  

We duiden. Alles wat je wilt weten over 

boeken en schrijvers vind je op Hebban. 

Met informatie, achtergronden en 

beoordelingen bieden we verdieping. We 

(helpen je) structureren. Het immense 

boekenaanbod is amper te overzien. Wij 

geven je overzicht. Wat betreft genre, 

kwaliteit en actualiteit. En helpen jou 

structuur aan te brengen in je wensen, 

ontdekkingen en voorkeuren. We sturen. 

Op basis van jouw voorkeuren geven we 

tips en suggesties. Zo kom je op een 

gefundeerde manier op verrassende 

ideeën. En worden we je partner in lezen. 

We brengen samen. Op Hebban lees je 

samen met al die andere leesliefhebbers in 

Nederland en België. Die vol goede ideeën 

zitten - en die jij op ideeën kunt brengen.

Het verhaal achter Hebban.



Hebban VIPs zijn zichtbaar en helpen andere 
lezers hun weg te vinden op Hebban

Hoe? Hebban VIPs zijn herkenbaar voor andere bezoekers van Heb-
ban. Ze zorgen voor activiteit in topics (reageren op vragen, maar 
starten ook zelf topics om in gesprek te komen met lezers), reageren 
op recensies en op vragen van leden onder artikelen. 

Hebban VIPs zijn ambassadeurs

Hoe? Hebban VIPs zijn actief op en buiten Hebban. Ze delen hun 

enthousiasme voor Hebban en onze campagnes, artikelen en ‘tools’ 

zoals de Reading Challenge, Boekentipper en de Hebban 1000. Bij-

voorbeeld in lezersgroepen op Facebook en andere fora, maar ook 

in real life.

Hebban VIPs doen actief mee

Hoe? Hebban VIPs zijn boekenliefhebbers en lezen natuurlijk veel, 

in hun eigen geliefde genre of veel breder. Ze vinden het leuk om 

een actieve bijdrage te leveren aan de boekentipper, om leesclubs te 

coördineren, auteurspagina’s up-to-date te houden of input te leveren 

voor redactionele artikelen: denk aan rubrieken zoals ‘Hot or Not’, 

verwachte boekenoverzichten en terugblikken. Ze dragen graag bij 

aan grote campagnes als de Week van de Debutant, de Thriller Tien-

daagse en de Hebban Reading Challenge.

Het Hebban Team Dashboard is het kloppende hart van de Hebban 

VIP Club. Via deze speciale website houden we ze op de hoogte van 

alle activiteiten en kunnen ze zich - op vrijwillige basis - inschrijven 

voor deelname aan interessante en/of leuke projecten. Een of twee 

keer per jaar organiseren we een VIP Club Meet.

Hebban VIPs hebben altijd een streepje voor

Hoe? Hebban VIPs krijgen voorrang bij leesclubs en de samenstelling 

van jury’s voor bijvoorbeeld de Hebban Debuutprijs of Luisterboek 

Award. Ook regelen we regelmatig exclusieve giveaways voor de 

Hebban VIP Club. 

De Hebban VIP Club is een exclusieve club voor leden 

met een roze Hebban-hart die het leuk vinden om 

Hebban te helpen de beste, fijnste en leukste plek te 

laten zijn en blijven voor liefhebbers van boeken. 
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Ik wil Hebban VIP worden!
Dat begrijpen wij, maar je kunt je niet zomaar 

aanmelden voor de Hebban VIP Club. De Hebban 

Crew beloont actieve Hebban-leden met het 

aanbieden van een Hebban VIP CLub-lidmaatschap. 

Vind je dat jij in aanmerking moet komen, dan kun je 

gebruik maken van het VIP-TIP formulier op:

www.hebban.nl/vipclub



Ch
ec

kl
is

t  F Auteursinformatie up-to-date houden 

Hebban bevat duizenden pagina’s van auteurs uit binnen- en buitenland. 

Over de populairste auteurs hebben we informatie verzameld en 

bijvoorbeeld aangevuld met een overzicht van seriepersonages. Deze 

informatie is natuurlijk pas echt van toegevoegde waarde als die up-to-

date wordt gehouden. Loop af en toe je (favoriete) schrijvers langs en vul 

nieuwe informatie aan. Hebban maakt gebruik van het databestand van het 

Centraal Boekhuis, dat zich voornamelijk richt op leverbare titels. Mis je een 

boek van je favoriete auteur of een belangrijke klassieker, voeg het boek 

dan toe via hebban.nl/toevoegen.  

 F Foutieve of onvolledige boekpagina’s verbeteren of aanvullen 

Zie je toevallig een boekpagina zonder afbeelding of flaptekst dan kun je dat 

via de knop ‘boekinformatie wijzigen’ aanvullen. 

 F Coördineer eens een leesclub 

De Hebban Leesclub is wel een beetje de kurk waar Hebban op drijft. 

Afgelopen jaar organiseerden we zo’n 175 (veelal betaalde) lees- en buzz-

clubs. De leukste en meest succesvolle leesclubs worden georganiseerd 

en gecoördineerd door de meest enthousiaste lezers. We hebben je dan 

ook keihard nodig. Heb je nog nooit een leesclub gecoördineerd, wees niet 

bang, je wordt goed op weg geholpen en waar nodig gecoacht door ervaren 

coördinatoren.

 F Leescafés 

De bestaande genrespots willen we vooral gaan inzetten voor content 

gericht op lezersinteractie. Artikelen die aanzetten tot het samenlezen van 

boeken, (thematische) leescafés, polls en mini-onderzoekjes. Vind je het leuk 

om in gesprek te gaan met andere lezers zorg er dan voor dat je een actieve 

deelnemer bent aan discussies. Wil je zelf een leescafé runnen, bijvoorbeeld 

een sport(boeken)café of een café om na te praten over DWDD boekentips, 

dan kan dat. In het Team Dashboard vind je een topic over Leescafés. Hier 

kun je je verzoek of je idee achterlaten. 

 F Hebban onder de aandacht brengen op socials 

De redactie van Hebban publiceert elke dag artikelen en acties. Heb je iets 

gelezen dat je leuk of interessant vond, deel het dan eens met je vrienden 

en bekenden. We vragen je natuurlijk niet om elk artikel te delen, maar 

alleen de content die bij je past. Af en toe zullen we je actief vragen om iets 

te delen, bijvoorbeeld grote campagnes als de Hebban Reading Challenge en 

de Hebban 1000. Heb je een boek gelezen en afgevinkt op je boekenplank, 

zet dan ook eens de boekpagina in je tijdlijn op Facebook. 

 F Bijdrage(n) aan redactionele artikelen 

Vanuit de redactionele kalender zullen we regelmatig een beroep doen 

op je kennis van specifieke genres, auteurs of boeken. Je levert dan een 

bijdrage aan redactionele artikelen (dit zullen veelal korte vraag/antwoord 

gesprekjes zijn) en krijgt waar nodig boeken en/of ebooks aangeboden om 

je te kunnen inlezen. Het Team Dashboard speelt hierin een cruciale rol. 

Soms zullen we mensen direct vragen, soms zullen we een oproep op het 

dashboard plaatsen. Denk ook aan bestaande formats als ‘Boek of film’ of 

‘Hot or Not’. 



 F VIP-artikelen 

Naast de bijdragen aan redactionele artikelen, zullen we artikelen 

geschreven door leden van de VIP Club ook een plekje geven in onze 

redactionele planning. De onderwerpen worden altijd in samenspraak met 

de Hebban Crew bedacht en/of afgestemd. De vormgeving, opmaak en een 

lichte eindredactie worden verzorgd door de Hebban Crew. Hiermee geven 

we goede artikelen een veel grotere kans om gelezen te worden. Artikelen 

gaan altijd mee in de Lunchupdate en relevante genrenieuwsbrieven. Heb 

je een idee, surf dan naar het topic VIP-artikelen in het Team Dashboard. 

 F Blogs of recensies 

Vind je het leuk om te schrijven, doe dat dan! De blogs en recensies die je als 

Hebban VIP Club schrijft krijgen een speciale plek op Hebban. Van boeken 

die je van ons ontvangt verwachten we altijd een recensie.

 F Boekentipper 

Boeken tippen is leuk en wordt zeer gewaardeerd door de ontvangers. 

Enthousiaste boekentippers zijn de beste ambassadeurs voor Hebban. Hoe 

de boekentipper precies werkt, lees je hier.

 F Hebban Meeleesboek van de Maand  
Het Meeleesboek van de Maand is vergelijkbaar met een Hebban Leesclub, 

alleen betreft het hier titels die ouder zijn dan 12 maanden en waarvoor we 

(voldoende) animo verwachten onder onze leden. Titels kunnen worden 

aangedragen door de Hebban VIPs via het Team Dashboard. Na de keuze 

voor een titel wordt een artikel met inschrijfformulier voorbereid en een 

Hebban Spot opgezet dat in het teken staat van het boek. Jij als Hebban VIP 

(alleen of in teamverband) verzorgt deze spot. Onderdeel van deze spot 

is bijvoorbeeld een leescafé, maar je kunt ook een artikel schrijven over 

auteur of (thema’s van) het boek. Lezers kunnen met een eigen exemplaar 

meedoen en er zullen boeken beschikbaar worden gesteld door Hebban. Als 

coördinator ontvang je natuurlijk het boek van Hebban.



planning / evaluatie / beloning

redactionele planningmaandelijkse chatideeënbus

Ruimte om ideeën achter te 
laten voor artikelen, maar ook 

verbeteringen aan Hebban. 
De ideeënbus wordt wekelijks 

geleegd.

 

Feedback

Naast het Hebban Team Dashboard hebben we een feedbacktool ontwikkeld om makkelijk en snel van 
jullie te horen hoe jullie ‘Hebbanmaand’ was. Met maandelijkse feedbackformulieren horen we graag van 

jullie wat jullie gedaan, gezien, beleefd en ontdekt hebben op Hebban. Je helpt ons hiermee inzicht te 
krijgen in al jullie inspanningen, maar ook met het spotten van vragen, onduidelijkheden en geweldige 
lezersactiviteit die we anders over het hoofd zouden kunnen zien. Jullie zijn onze belangrijkste ogen, 

oren en handen in het veld, dus we horen graag van jullie! 

Maandelijkse rapportage in 
cijfers.

Oproepjes van de Hebban Crew 
om input te leveren aan redac-

tionele artikelen.

Ideeën voor VIP-artikelen 
geplaatst in deze rubriek 
worden wekelijks in het 

redactie-overleg besproken en 
teruggekoppeld.

Oproepen, hulpvragen, reageren 
op artikelen of topics.

Oude topics en rubrieken.

Een keer per maand - op een 
wisselende dag - is iedereen 

welkom bij een live chat onder 
leiding van Debbie. 

Handige links naar informatie 
en tools.

Hier vind je de redactionele 
jaarplanning van Hebban.

De tweewekelijkse VIP Club 
nieuwsbrieven worden hier 

bewaard.

Hebban Crew en VIPs helpen 
elkaar en geven tips voor alle 
belangrijke Hebban features, 
bijvoorbeeld de boekentipper 

en leesclubs.

Boeken (en ebooks) voor acties, 
recensies en beloning van 

actieve VIPs. 

rapportage

artikel-input vip-artikelen postvak in archief

handige links updates boekenhoek

tips & tricks



Waarom de Hebban VIP Club?
Simpel. Hebban VIPs zijn leden met een roze Heb-

ban-hart die zich op vrijwillige basis inzetten om 

ons te helpen Hebban een nog betere, fijnere en leu-

kere plek te maken voor Nederlandstalige lezers. 

Hebban trekt ruim een half miljoen lezers per 

maand en telt inmiddels meer dan 170.000 leden, 

waarvan de helft Hebban op regelmatige basis 

gebruikt (de ‘actieve lezers’). Met een kernteam 

van slechts zes mensen - de Hebban Crew - is een 

goed geoliede en heldere vrijwilligersorganisa-

tie van grote waarde om een bijdrage te leveren 

aan zowel kwaliteit (inhoudelijk in de vorm van 

redactionele bijdragen, contentverrijking, recen-

sies) als kwantiteit (groei van aantal bezoekers, 

leden, pageviews). 

Ik ben niet zo’n schreeuwer en 
ook niet zo actief op de sociale 
media. Kan ik dan wel VIP 
worden?
Een VIP onderscheidt zich niet per definitie met 

een groot sociaal netwerk. Als VIP kun je bijdra-

gen leveren aan verschillende facetten van Heb-

ban, waarbij het ene onderdeel je mogelijk meer 

aanspreekt dan het andere. Op deze flyer geven 

we je een overzicht van de werkzaamheden waar 

jij als VIP een bijdrage aan kunt leveren. 

Waarom kan ik mij niet zelf 
aanmelden?
We beginnen onze VIP Club met de leden van de 

Hebban genreclubs. Met hen gaan we deze zomer 

deze nieuwe vorm handen en voeten geven. Van-

af september kun je worden gevraagd voor de 

Hebban VIP Club, bijvoorbeeld omdat je een (be-

langrijke) bijdrage levert aan onze site doordat je 

regelmatig boek- en auteursinformatie aanvult, je 

regelmatig recensies schrijft of doordat je af en 

toe een Hebban Leesclub coördineert. 

Je kunt jezelf, maar ook andere leden tippen voor 

een Hebban VIP Club-lidmaatschap. Het VIP-TIP 

formulier vind je op de Hebban VIP Club informa-

tiepagina’s op onze site.

www.hebban.nl/vipclup  

Waarom moet ik maandelijks 
rapporteren?
Dat klinkt zwaarder dan het is. Met deze kleine 

Hebban Crew kunnen we onmogelijk zien wat ie-

dereen doet voor en met Hebban. Als Hebban VIP 

heb je standaard recht op een aantal voordelen 

zoals voorrang bij giveaways en leesclubs, kun 

je een bijdrage leveren aan redactionele content 

en gebruikmaken van de exclusieve acties op het 

Team Dashboard. Om ons de mogelijkheid te ge-

ven om VIPs af en toe extra te belonen, hebben 

we het rapportageformulier bedacht waarop je 

kunt aangeven wat je hebt gedaan de afgelopen 

maand en wat je de komende maand zou willen 

aan- of oppakken.
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