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M I J N  F A V O R I E T E  B O E K H A N D E L

Hebban voor de boekhandel

Kom in contact met je lezers op de grootste lezerscommunity van 
Nederland en Vlaanderen.

Wat is het
We bieden boekhandels een gratis platform op Hebban. 
Lezers kunnen hun favoriete boekhandel kiezen en blijven 
automatisch op de hoogte van nieuws en evenementen, 
maar ook van de leestips van de boekverkopers die ze 
kennen of nu juist léren kennen!

Boekverkopers krijgen op hun beurt de unieke kans nóg 
meer inzicht te krijgen in hun klanten door te zien welke 
boeken zij hebben gelezen en nog willen lezen.

Deze zomer introduceert Hebban een nieuwe functionaliteit: je favoriete 
boekhandel op Hebban.nl. Het is een unieke mogelijkheid voor lezers en 
boekverkopers om met elkaar in contact te komen én te blijven. Lezen en 
boeken adviseren was nog nooit zo leuk en eenvoudig. 



Hebban is hét platform voor leesplezierbevordering.

Hebban is de grootste en meest actieve 
community voor Nederlandstalige lezers. 
Inmiddels telt de website meer dan 100 
miljoen pageviews en 2,7 miljoen 
lezerswaarderingen. Hebban bevordert 
leesplezier. In de Hebban Reading Challenge 
(gestart in 2016) werden inmiddels meer dan 
1 miljoen boeken gelezen. 

Hebban maakt sinds januari 2021 deel uit 
van Stichting CPNB.

Wat wil Hebban?
Lezers méér, leuker én beter laten lezen door diensten en producten aan te bieden die resulteren in 
meer leesplezier (lezers), het ontdekken van nieuwe boeken en auteurs (uitgeverij) en een hogere 
boekenconsumptie (boekhandel en bibliotheek).

M I J N  F A V O R I E T E  B O E K H A N D E L



Lezers verbinden met hun
favoriete boekhandel

Hebban support 1300 lezerscommunity’s in Nederland

D O E L S T E L L I N G  ‘ M I J N  F A V O R I E T E  B O E K H A N D E L ’



• Geregistreerde lezers op Hebban verbinden met hun favoriete 
boekhandel

• Enthousiaste boekverkopers zichtbaar maken

• Laagdrempelig en eenvoudig in beheer

• Boekhandel de mogelijkheid geven zichzelf te positioneren op 
het grootste lezersplatform van Nederland en Vlaanderen en 

nieuwe klanten te vinden

• Een langdurige invulling van ‘steun je boekhandel’

• Alle boekenkopende lezers in Nederland en Vlaanderen 
samenbrengen op één informatief en enthousiasmerend 
platform van het boekenvak

M I J N  F A V O R I E T E  B O E K H A N D E L

Uitgangspunten
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Boekhandelspagina

Instelbaar:

- een geüploade banner, 1500 x 600 pixels 

- het logo van de boekhandel, 600 x 600 pixels 

- naam en vestigingsadres van de boekhandel *

- introtekst 

- social media-kanalen (twitter, facebook en instagram) *

- contactknop: opent website (bijvoorbeeld contactpagina) of opent e-
mailvenster (naar klantenservice of contactadres)

- boekverkopers toevoegen en/of verwijderen

- blogs/artikelen van gekoppelde boekverkopers (selectie)

- evenementen toevoegen (optioneel)

Optioneel, voor extra verrijking van de boekhandelspagina:

- Hebban-recensies (aan- en uitzetten)

- Hebban Rank (aan- en uitzetten)

- geselecteerde redactionele artikelen Hebban-redactie (aan- en uitzetten)

'Uitgelicht' biedt de mogelijkheid om landelijke acties en evenementen (bijv. 
Boekenweek, Voorleesdagen, etc.) en specifieke keten-acties (indien 

boekhandel deel uitmaakt van een keten) te tonen.

* Deze opties worden ingesteld door de Hebban-redactie

De boekhandelspagina is het visitekaartje van de boekhandel op lezerscommunity

Hebban. Het is de plek om klanten naartoe te verwijzen om ze vervolgens beter te 
leren kennen op basis van hun leesgedrag.



Jouw boekhandel op Hebban

Afbeelding links: 

De boekhandel bevat bij aanvang standaard: 

- een standaard banner (A), 

- het logo #steunjeboekhandel (B), 

- de naam en het vestigingsadres (C), 

en toont geselecteerde Hebban-content: 

- de Hebban-recensies (D)

- de Hebban Rank (E) 

- een selectie van redactionele artikelen (F). 

De boekhandelspagina is het visitekaartje van de boekhandel op lezerscommunity

Hebban. Het is de plek om klanten naartoe te verwijzen om ze vervolgens beter te 
leren kennen op basis van hun leesgedrag.

Elke boekhandel in Nederland en Vlaanderen kan worden gekozen als 'favoriete 
boekhandel' of worden gevolgd door geregistreerde lezers op Hebban. Een 
boekhandelspagina is meteen gevuld met basis Hebban-content. Dus ook zonder nog 
iets te hebben gedaan, ziet de pagina er al gevuld uit. 

Ontbreekt jouw boekhandel? Via dit formulier kun je de boekhandel laten toevoegen 
aan onze database.

A

B

D

E

F

C

Standaard componenten

Door boekhandel ingestelde componenten

BOEKHANDEL INSPANNINGSMETER

https://www.hebban.nl/boekhandel-toevoegen


Direct aan de slag

Afbeelding links: 

De boekhandelspagina bevat: 

- een geüploade banner (A), 

- het logo van de boekhandel (B), 

- de naam, het vestigingsadres, een introtekst, social media-kanalen en 
een contactknop (C), 

en toont geselecteerde Hebban-content: 

- de Hebban-recensies (D)

- de Hebban Rank (E) 

- een selectie van redactionele artikelen (F). 

Natuurlijk wil je direct aan de slag met je eigen visitekaartje op de leukste en grootste 

lezerscommunity van Nederland en Vlaanderen. Een boekhandelspagina is helemaal 
gratis en hoef je in de basis maar één keer in te stellen. 

Zodra je de beheerdersrechten van de boekhandelspagina van ons ontvangt, kun je 
meteen beginnen met de pagina in de stijl van je boekhandel op te maken door het 
plaatsen van een fotobanner en het uploaden van een logo. 

A

B

D

E

F

C

Standaard componenten

Door boekhandel ingestelde componenten

BOEKHANDEL INSPANNINGSMETER

Eenmalig



Activiteit scóórt

Afbeelding links: 

De boekhandelspagina bevat: 

- een geüploade banner, 1500 x 600 pixels (A), 

- het logo van de boekhandel, 600 x 600 pixels (B), 

- de naam, het vestigingsadres, een introtekst, social media kanalen en een 
contactknop (C), 

- de actieve boekverkopers (G), 

- de recensies van de boekverkopers (H), 

- geselecteerde artikelen/blogs van een boekverkoper (J)

- de literaire agenda (K) 

en toont geselecteerde Hebban-content: 

- de Hebban Rank (E) 

- een selectie van redactionele artikelen (F). 

De Hebban-recensies zijn uitgeschakeld.

De boekhandelspagina is een nog leukere plek voor je lezers als er ook regelmatig 

dingen gebeuren. De snelste manier om beweging op de pagina te krijgen is door 
collega-boekverkopers toe te voegen. Hun (korte of lange) boekbesprekingen worden 

meteen getoond op de pagina. 

Je bepaalt zelf wie de boekhandelspagina mag beheren. Beheerders kunnen blogs en 
artikelen van gekoppelde boekverkopers selecteren voor publicatie onder 'Laatste 
berichten' en kunnen eenvoudig evenementen toevoegen aan de Literaire Agenda.

A

B

H

E

F

C
G

J

Standaard componenten

Door boekhandel ingestelde componenten

K

BOEKHANDEL INSPANNINGSMETER

Eenmalig



Alleen eigen content

Afbeelding links: 

De boekhandelspagina bevat: 

- een geüploade banner, 1500 x 600 pixels (A), 

- het logo van de boekhandel, 600 x 600 pixels (B), 

- de naam, het vestigingsadres, een introtekst, social media-kanalen en een 
contactknop (C), 

- de actieve boekverkopers (G), 

- de recensies van de boekverkopers (H), 

- geselecteerde artikelen/blogs van een boekverkoper (J)

- de literaire agenda (K) 

- recensies van lezers die de boekhandel als 'favoriet' hebben ingesteld (L)

De Hebban-recensies, de Hebban Rank en de redactionele artikelen zijn uitgeschakeld.

Heb je de eerste lezers aan je boekhandelspagina weten te verbinden en zijn je 

boekverkopers al lekker op stoom gekomen met het tippen van boeken, dan kun je 
ervoor kiezen om de Hebban-content opties uit te schakelen. Zo komt er meer 

aandacht voor jouw eigen content. 

Naast de recensies van je boekverkopers, verschijnen nu ook de recensies van je lezers 
op de pagina. Volgers en leden van je pagina ontvangen een notificatie (in Mijn Hebban 
en via de mail) als er een nieuwe berichten, recensies of evenementen op de pagina 
worden gepubliceerd.

A

B

H

L

C
G

J

Standaard componenten

Door boekhandel ingestelde componenten

K

Gekoppelde lezers

BOEKHANDEL INSPANNINGSMETER

Eenmalig



Mijn Boekhandel
De favoriete boekhandel maakt meteen deel uit van ‘Mijn Hebban’ – de 
persoonlijke omgeving van de lezer op de site. De informatie op en de 
indeling van de boekhandelspagina is verder gelijk aan de publieke pagina. 

Zichtbaarheid 
De boekhandelsfunctionaliteit is direct te vinden onder de boekcover op 
elke boekpagina. Met meer dan 600.000 pageviews per maand is de 
boekpagina het meest bezochte type pagina op Hebban. 

De speciale tag zorgt voor de 
herkenbaarheid van boekverkopers 
op Hebban.

Volgers en leden van je pagina ontvangen een notificatie (in Mijn Hebban en 
via de mail) als er een nieuwe berichten, recensies of evenementen op de 
pagina worden gepubliceerd.



Ik twijfel nog, want…

… we zitten al op Facebook.
• Het bereik van Facebook is pas echt groot als je 

ervoor betaalt. In de praktijk heb je geen idee wie 
welke boodschap ziet.

• Hebban biedt boekhandels de unieke mogelijkheid 
relevante informatie te delen met een 100% relevante 
doelgroep: de lezer.

• Hebban geeft informatie over het leesgedrag van de 
lezers die gekoppeld zijn met jouw boekhandel. 

• Hebban vergroot het leesplezier van lezers. Dat doen 
we 24/7. Door je klanten op Hebban te wijzen kunnen 
wij ook jou helpen met het enthousiasmeren om ze 
meer te laten lezen, bijvoorbeeld door deelname aan 
de Hebban Reading Challenge en andere 
leesinitiatieven. 

F A V O R I E T E  B O E K H A N D E L

… ik heb het al zo druk.
• Dat begrijpen we, maar actief zijn op Hebban kost niet 

heel veel (extra) tijd en het is leuk en nuttig. Hoeveel 
tijd bepaal je zelf en je hoeft het niet alleen te doen. 

• Vraag je medewerkers of collega’s korte reviews te 
schrijven over de boeken die ze hebben gelezen. De 
recensies kunnen ook via de Hebban Boeken App 
worden toegevoegd, dus de medewerker hoeft zijn of 
haar plek in de winkel niet de verlaten. 

• We hebben gekozen voor een systeem dat gebruik 
maakt van bestaande functionaliteiten. Schrijf je al 
blogs of reviews op Hebban dan staan ze met 
letterlijk één druk op de knop ook op de 
boekhandelspagina. Hetzelfde geldt voor items in de 
nieuwe literaire agenda.



Ik wil meteen beginnen!
Dat begrijpen wij! Bekijk de checklist hiernaast.

Stuur een mail met de volgende gegevens onder vermelding van 
'Boekhandelspagina' naar vandaag@hebban.nl:
• Naam boekhandel
• Adresgegevens
• Evt. vermelding boekhandelsketen
• Facebook, Twitter en Instagram-adres (indien aanwezig)
• Gebruikersnaam en e-mailadres die de beheerdersrechten moet krijgen

Zodra de pagina is ingericht krijgt de beheerder een melding en eventuele 
additionele instructies.

Nog geen account op Hebban? Maak er dan eerst eentje aan.
Vraag meteen ook je collega’s dat te doen als ze nog niet actief zijn op Hebban 

mailto:vandaag@hebban.nl


Beheerpagina

Upload een logo (vierkant, 600x600 pixels, jpg of png)

A B

A

B Upload een banner (langwerpig, 1500 x 600 pixels, jpg of png)

C C Voeg een introtekst toe. Vertel iets over de winkel, over je 
specialisme en/of over bestel- en bezorgmogelijkheden. 

D

D Zoek je actieve boekverkopers op Hebban. 

E E Vul je contactmogelijkheden in. Het e-mailadres of de website-url
worden aan de knop op de boekhandelspagina gekoppeld. Bij 
'Contact' kies je zelf waar de lezer naartoe moet voor een bestelling 
of informatie-aanvraag. 

F
F Onder 'Toon inhoud' kun je Hebban-content aan- en uitzetten.

G

G Onder 'Blogbeheer' verschijnen alle blogs/artikelen geschreven door 
aan de pagina gekoppelde boekverkopers. Door het oogje aan of uit 
te vinken wordt een bericht wel of niet getoond. 

Gebruik de knop 'Agenda-item toevoegen' om een evenement aan te 
maken die direct gekoppeld is aan de boekhandelspagina. Het 
evenement wordt tevens toegevoegd aan de algemene Literaire 
Agenda op Hebban en aan evt. gekoppelde auteurs. 

H

H



Een blog of artikel schrijven

Ga naar menu-item 'Door mij' en klik op de '+' die verschijnt als je de 
muis over 'Blogs' beweegt.

A

A

B

B Kies type 'Blog' of 'Nieuws'

C

C Typ of kopieer de tekst naar het venster 'Inhoud'. Maak kopjes vet, 
titel cursief, voeg beeld of video toe.
Je kunt ook linkjes – bijvoorbeeld een directe bestellink of 
productlink naar de eigen site – toevoegen. 

D

D Kies maximaal 5 gerelateerde boeken. De eerste wordt getoond 
naast het bericht op de boekdetailpagina.

E Plaats een link naar je website (inclusief https://) om een 'Lees 
verder op mijn website'-knop te tonen onderaan het bericht.

E



De speciale tag zorgt 
voor de herkenbaarheid 
van boekverkopers op 

Hebban.

Nog meer zichtbaarheid voor de lokale 
boekhandel en de boekverkoper op Hebban

Hebban is supporter van #steunjeboekhandel

Als je Hebban een klein beetje volgt dan weet je dat we de lokale 
boekhandel in alles wat we doen meenemen. Zo hebben we een 
boekverkoperspanel die we onze ideeën voorleggen en regelmatig vragen 
om boekentips voor redactionele artikelen en CPNB-campagnes. 

We hebben een Boekverkoperskanaal waar we alle content verzamelen 
waarin de boekverkoper centraal staat, bijvoorbeeld de serie 
'Boekverkopersverhalen in corona-tijd' en 'De boekverkoper tipt…'.

https://www.hebban.nl/boekverkopers
https://www.hebban.nl/kanalen/boekverkopers



