
MIEKE VAN EIJSDEN - VOORZITTER
Mieke van Eijsden werkt sinds begin 2019 als programma-
maker bij de Bibliotheek Utrecht. Ze maakt programma’s 
voor volwassenen en - het liefst - voor jongeren. Toen 
Corona Nederland overnam en haar Young Adult-leesclub 
niet meer door kon gaan, heeft ze er een maandelijks 
instagrammoment van gemaakt. Dat bleek een blijvertje, 
ook toen leesclubs weer bij elkaar konden komen. Je kan 
altijd bij haar aankloppen voor leestips, want ze gaat door 
tot ze je nieuwe favoriete boek heeft gevonden. Haar boe-
kenkast staat op kleur en wordt gedomineerd door Young 
Adult en hedendaagse literatuur.

JACKY HITZERT
Jacky Hitzert is sinds 2020 werkzaam bij Paagman in Den Haag als 
boekenbaas kinderboeken. In 2021 ontving zij een Paagman Perso-
nality award voor ‘Beste Nieuwkomer’. Deze onderscheiding kreeg zij 
mede door haar uitgebreide kennis van Kinderboeken. Haar mentale 
kennisbank heeft zich onder andere gevuld door haar studie Media 
Informatie en Communicatie, waar zij stage liep bij twee kinderboekuit-
geverijen. Het ontwerpen van een kinderboekenapp was een passende 
afsluiting als afstudeeropdracht. Verder heeft zij haar kennis opgedaan 
bij de kinderboekenafdeling van Bibliotheek Kennemerwaard, waar 
zij van 2019-2020 als bibliothecaresse aan de slag was. Natuurlijk 
vergaart Jacky de meeste kennis uit de kinderboeken die zij in haar vrije 
tijd leest.
 

MARK BAKKER
Mark Bakker (44) is ruim 15 jaar docent Nederlands aan 
de Open Schoolgemeenschap Bijlmer in Amsterdam. Hij 
matcht leerlingen met boeken en volgt hun leesontwikke-
ling van puber tot aankomend student. Hoewel literatuur 
binnen het schoolvak Nederlands wel eens het onderge-
schoven kindje lijkt te zijn, zoekt hij altijd naar manieren 
om leerlingen enthousiast te maken voor het lezen van 
zowel de klassiekers als de nieuwste uitgaven. 

JOHN SCHRIJNEMAKERS
John Schrijnemakers had 25 jaar een kinder- en jeugd-
boekwinkel in Amersfoort met als speerpunt jongeren 
vanaf 12 jaar. Hij verzorgt sinds 2010 vanuit Het Leesbu-
reau inspiratie trainingen voor docenten in het VO over de 
nieuwste titels en bijpassende werkvormen. Daarnaast is 
hij al 10 jaar betrokken bij De Leesfabriek, het online-plat-
form voor lezende jongeren uit Nederland en Vlaanderen. 
Naast alle YA die hij leest is hij altijd op zoek naar nieuwe, 
liefst Nederlandse auteurs om de brug naar literatuur met 
een grote L te slaan.

ESTHER HEURTER
Esther Heurter werkt als docent Nederlands en vwo-coör-
dinator op het Lorentz Lyceum. Daarnaast werk ik als au-
teur voor Malmberg en schrijft voor LitLab. De afgelopen 
drie jaar heeft ze de lesbrief bij 3PAK geschreven. 
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