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Evaluatie Streamings-experiment 
 
 

 
 

 

 

 

In het kader van het project Borging Ons Raadhuis, verbreding doelgroep.  

 

Met twee experimenten op 14 en 21 januari 2022 bij de activiteit ‘voorlezen’.  
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Activiteit Voorlezen 
A l jaren leest elke vrijdag een team van vrijwilligers van Jansen & de Feijter voor uit een 
boek. Soms zijn het korte verhalen maar meestal een mede door de luisteraars gekozen 
boek. De voorselectie van de boeken word gemaakt in overleg met boekhandel Jansen & de 
Feijter. Dat doet Walter Jansen samen met de drie vrijwilligers die om de beurt voorlezen.  
Als er eenmaal gestart is met een boek is het fijn als elke deelnemer elke keer komt. Maar 
lukt dat niet dan word je aan het begin bijgepraat over wat je de eerdere voorleesbeurt 
gemist hebt.  
 
Om verschillende redenen is het aantal deelnemers aan deze activiteit afgenomen. Maar 
met aanpassing van de tijd van na de lunch naar vóór de lunch, en de mogelijkheid om thuis 
mee te luisteren, hopen we dat het aantal deelnemers weer toeneemt.  
 
 
 
Vrijdag 14 januari, 
 
Locatie: Elisabethzaal.  
Hardware: Laptop op tafel, microfoon bij voorlezer op revers, microfoon voor reacties van 
anderen op de grond. Livestream via youtube met camera in laptop van Ons Raadhuis.  
Deelnemers: Twee voorlezers aanwezig die beiden voorlezen. 
Twee luisteraars in de zaal aanwezig. Drie luisteraars – kijkers thuis en drie ‘technici’ die 
meekijken. Vrijwilligers in de Mariazaal kijken ook mee via de mobiel van een gastvrouw.  
 
 

  
 
 

Vrijdag 14 januari reacties thuisdeelnemers: 
 

Hoi Irma, 
 
Hierbij nog wat uitvoeriger feedback op de voorleessessie.  
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- De link ernaar die je mailde (zie hieronder) kreeg ik niet op tijd. Hij kwam pas 's nachts 
om 0.40 binnen dus ik neem aan dat er met de verzending ervan ergens vertraging is 
ontstaan.   
- Jouw wel bijtijds per mail ontvangen instructies zijn helder en waren heel bruikbaar. 
- Die waren ook nodig want ik vond het wel even zoeken op Youtube (als onervaren 
Youtube gebruiker). Ben gewend aan een website waarop je submenu's kunt openen maar 
op Youtube krijg je een ongeordende lijst filmpjes van jan en alleman. Telkens even kijken 
op jouw instructie was heel handig.  

- Ik zit graag op tijd klaar (net als veel andere ouderen volgens mij       ) en dat is hierbij 
lastig als het logo met de link pas precies op het begintijdstip te zien is. Al eerder openen 
met een boodschap: hier begint om 11.00 uur het voorlezen of iets dergelijks, zou ik 
prettig vinden. Net als bij Zoom-of Teams-sessies wel gebeurt. Dan weet je in elk geval dat 
je goed zit.  
- Jullie waren slecht te verstaan met de mondkapjes op. Erna prima.  
- Voorlezers deden het geweldig. 
- De tussendoor interacties vond ik niet fijn en afleidend. Je kunt daar niet aan meedoen 
en moet maar afwachten tot die klaar zijn om het verhaal verder te kunnen volgen. Moest 
denken aan opmerking tijdens een meedenkbijeenkomst. Iemand zei toen dat ze zich als 
online deelnemer van een bijeenkomst op Ons Raadhuis waarop live met elkaar gepraat 
werd, buitengesloten had gevoeld.   
- Die mevrouw links in beeld vond ik so wie so afleidend. Vroeg me af wat haar functie 
was. Ik zou de voorkeur geven aan alleen de voorlezer in beeld.  
- Tot slot: ik heb het boek van Cognetti gelijk gereserveerd in de bieb. Leek me heel mooi!  
 
Hoop dat je hier iets aan hebt, 
 
Groet, 
L.  S., lid projectgroep Borging Ons Raadhuis namens de deelnemers 
 

 

C. H. 
Het opzoeken op YouTube ging gemakkelijk. Zo ook het aanzetten van de livestream. 
Beeldkwaliteit zeer goed. Geluid in het begin moeilijk te volgen (verkeerde ingang gekozen 
voor microfoon) maar na een aanpassing (juiste ingang genomen) klonk het goed. Zelfs 
kon ik het verhaal nog volgen tot in de keuken. Ik heb tijdens het uitzenden opnames 
gemaakt die voor jullie beschikbaar zijn als jullie willen. Ik heb het graag gedaan. Het was 
voor mij ook weer een overwinning.  

 

 

I.B. yogadocente en vaste deelnemer aan Voorlezen, nu ziek thuis.  
Heb gekeken via de link, vond het bijzonder om Elzeline en Joke en Mieke en soms een 
schim van jou te zien. En alles was heel goed verstaanbaar. Volgende keer zal ik het via 
youtube proberen.  
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Vrijdag 21 januari 
 

Locatie: Keuken 2  
Hardware: Laptop op tafel, microfoon bij voorlezer op revers, microfoon voor reacties van 
anderen op tafel. Livestream via youtube met camera in laptop van Ons Raadhuis. Op 
verzoek van luisteraar eerste experiment heeft stagiair Berkay een thumbnail gemaakt die 
de livestream aankondigt. We kunnen de thumbnail al om kwart voor elf klaarzetten. 
Deelnemers: Twee voorlezers aanwezig die beiden voorlezen. 
Twee luisteraars in de zaal aanwezig. Drie luisteraars – kijkers thuis en vier ‘technici’ die 
meekeken.  
 

        
                                                                             links thumbnail, rechts beeld thuis van livestream 
 
 
Vrijdag 21 januari reacties thuisdeelnemers 
 

Ha Irma 
Jasmijn en ik hebben vanmorgen geluisterd . Onze evaluatie 
1.  de link werkt goed 
2 Het is goed verstaanbaar. Goede voorlezers. 
3.Goede inleiding zodat ik kan inspringen in het verhaal 
4. Vraag , kan je ook opslaan (. Die optie staat er wel ,) om op een ander moment te 
luisteren . 
5. Eerder afsluiten , zodra laatste zin voorgelezen is . Ik kan me toch niet in nagesprek 
mengen 
 
lieve groet, G. en succes met het project . Ik vind het wel wat. 
 



 
5 

 

I. B., yogadocente en vaste deelnemer aan Voorlezen, nu ziek thuis.  
Ik keek mee maar niet tot het einde, had om 12 uur met arts belafspraak. Beeld van 
Elzeline en Joke was zeer duidelijk en geluid alsof je er bij zat. Ik dacht dat ik het via 
youtube deed en kreeg direct het mooie beeld en geluid.  
 

 
 

Evaluatie en conclusie: 
 
Hardware: 
Kwaliteit camera laptop is goed genoeg. 
Set met draadloze microfoons van Hollyland werkt goed. Aanwezigen bij het voorlezen 
begrepen bij evaluatie na afloop dat ze richting microfoon moeten praten als ze hoorbaar 
willen zijn voor de thuisluisteraars.  
Streamen via youtube werkt ook goed. En het is voor de deelnemers thuis vindbaar, via link 
of rechtstreeks naar youtube.   
 
Voorlezers willen er aan meewerken vanaf nu altijd te streamen, ze ondervinden er geen 
hinder van en vinden de stap voorwaarts geweldig.  
Er komt een bericht op de site te staan.  
 
Ons Raadhuis schaft een eigen set Hollyland microfoons aan. En een losse camera zodat de 
laptop wat meer uit beeld kan verdwijnen. Bij meer deelnemers aan de activiteiten wordt 
het een sta in de weg.  
 
We schrijven een handleiding voor het opstarten van de youtube opname.  
En we gaan op zoek naar een vrijwilliger die het opstarten van de livestream gaat 
overnemen.  
 
 
 
 


