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Wat is Mijn Bibliotheek? 

 
Mijn Bibliotheek is een eenvoudig en gebruiksvriendelijk onlinesysteem waarmee je van 
overal jouw activiteiten in de bib kan beheren. 

 

Mogelijkheden : 

 online reserveren van materialen 

 verlengen van je uitgeleende materialen 

 je ontleningen en uitleenhistoriek opvolgen 

 koppelen van  de lidmaatschappen van alle gezinsleden aan één profiel 

 beheren van je verschillende bibliotheeklidmaatschappen via één profiel 

 bijhouden van je te betalen of betaalde bijdragen 

 verkrijgen van toegang tot het GoPress krantenarchief  en digitale fundels 

 maken en delen van lijstjes met favoriete boeken, nog te bekijken films etc. 

 

Goed om weten ! 

Wij raden aan om de recentste versie van uw browser te installeren om ‘Mijn Bibliotheek’ 

optimaal te laten werken. 
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Hoe surf ik naar Mijn Bibliotheek ? 

 
Ga naar diksmuide.bibliotheek.be, of zoek in Google of een andere zoekmachine op 
‘bibliotheek Diksmuide’. 

 

 

 

 

  

Klik rechtsboven op de tegel ‘Aanmelden 
bij Mijn Bibliotheek’ 

Of op de tegel ‘Mijn Bibliotheek’ 
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Aan de slag met Mijn Bibliotheek 
 

Maakte je nog nooit gebruik van Mijn Bibliotheek ? Dan moet je eenmalig registreren en 
een profiel aanmaken. Heb je eerder al een account aangemaakt, dan kan je je op deze 
pagina aanmelden. 

 

  
Nog geen profiel ? Klik op ‘Maak een profiel’. 

Heb je al een profiel aangemaakt ? 

Geef dan hier je e-mail adres of 
gebruikersnaam en je zelfgekozen 
paswoord in en klik op ‘Aanmelden’ 
Je kan Mijn bibliotheek nu gebruiken. 
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Een profiel aanmaken in Mijn Bibliotheek 

 
1. Kies je bibliotheek uit de lijst en klik op  ‘Volgende’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kies je bibliotheek en klik op ‘Volgende’ 
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2. Koppel je lidmaatschap 

 

Neem je bibliotheekkaart bij de hand en vul de velden ‘bibliotheekkaartnummer’ en 
‘paswoord’ in . 

Je bibliotheekkaartnummer is het nummer onder de barcode op je bibkaart. 

Je paswoord is initieel je geboortedatum die je ingeeft met schuine strepen tussen (bv. 
01/01/2010). Later, bij het aanmaken van je account, kan je een zelfgekozen paswoord 
instellen. 

 

Klik dan op volgende. 
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3. Registreren 

Maak een nieuw profiel aan door alle gevraagde velden in te vullen. 

 

Klik  nu op ‘Profiel aanmaken’.   

  

Voor het gebruik van Mijn Bibliotheek 
is het noodzakelijk om een e-mailadres 
te hebben ! 

Je gebruikersnaam dient uniek te zijn. 
Kies bv.  Je voornaam aangevuld met 
een cijfer of een afkorting van je naam. 

Kies een paswoord van minimum 6 
tekens dat niet hetzelfde is als je 
gebruikersnaam. 

Plaats een vinkje in het hokje om 
akkoord te gaan met de 
gebruiksvoorwaarden van Mijn 
Bibliotheek. Dit is noodzakelijk 
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4. Voltooien van de registratie 

Je dient nog jouw registratie te bevestigen door op de link in de ontvangen e-mail te 
klikken. 

Klik op ‘Begin Mijn Bibliotheek te gebruiken’ om Mijn Bibliotheek verder te ontdekken. 
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Koppelen van andere kaarten of 
lidmaatschappen. 
Opgelet : 

 Je kan een e-mail adres slechts 1 keer gebruiken 
 Je kan jouw gezinsleden toevoegen aan jouw account 
 Je kan ook bibliotheekkaarten van andere bibliotheken toevoegen. 

 

Klik op ‘Voeg bibliotheekkaart toe’ 

Vul de naam van de gemeente van de bibliotheek in, dat kan ook een andere bibliotheek zijn, en klik op 
ga verder. 
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Klik op ‘Voeg kaart toe’ 

Proficiat : je bent gekoppeld aan het profiel van de andere geregistreerde gebruiker. 

Vul in : 

 Bibliotheekkaartnummer 
 Paswoord : geboortedatum volledig uitgeschreven dd/mm/jjjj 



13 
 

Mijn Bibliotheek gebruiken 

 
Ben je aangemeld bij Mijn Bibliotheek dan vind je op onze website bovenaan de pagina 
een uitklapmenu met directe toegang tot alle online functies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier kan je de ontleende materialen 
bekijken en ze ook verlengen.  

De status van eventuele reserveringen die 
je geplaatst hebt, openstaande bedragen 
die nog moeten betaald worden en een 
overzicht van alle werken die je vroeger 
hebt ontleend kan je ook opvragen. 

Mededelingen en lijstjes met favoriete of 
nog te ontlenen werken vind je hier terug. 

Je hebt ook directe toegang tot je 
profielgegevens, je lidmaatschappen in 
andere bibliotheken of gekoppelde 
lidmaatschappen van familieleden.  
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Optimaliseer je bibliotheekgebruik met 
'Mijn lijsten'  
Persoonlijke favorieten, ‘nog-te-lezen’-lijstjes, je eigen ‘bucket list’ van dvd’s, aanraders 
voor vrienden: iedereen kan nu eigen lijsten samenstellen in de catalogus en beheren in 
‘Mijn Bibliotheek’. Je kan bijhouden welke boeken je goed vond of welke films minder in 
de smaak vielen. De lijstjes kan je overal raadplegen, ook via je smartphone of tablet. Je 
deelt ze via Facebook of andere sociale media. 

Klik tijdens het zoeken in de 
catalogus op de 'zet op lijst' 
knop om boeken en andere 
items op een persoonlijk 
lijstje te bewaren. Als je nog 
niet aangemeld bent zal je 
eerst even moeten inloggen 
op je Mijn Bibliotheek 
profiel.  

 

Je kan een nieuwe lijst maken, bv ‘Nog te 
lezen’  

of een item aan een bestaande lijst 
toevoegen.  

Een overzicht van al je lijsten vind je terug 
door bij je gebruikersnaam in het 
gebruikersmenu de optie lijsten te kiezen.  

Je kunt een lijstje ook downloaden als pdf 
of csv als je het op je eigen pc wilt bewaren. 
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