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Jaarverslag 

1 Raad van Bestuur 

> https://www.vvbad.be/raad-van-bestuur 

1.1 Blikvangers 
 
Het jaar begon goed, met ruime persaandacht voor de lancering van de campagne #bibvooriedereen, onder 
meer in het avondjournaal van de VRT. Op 19 januari omarmde het publiek – letterlijk – haar openbare 
bibliotheek op zes plaatsen: in elke Vlaamse provincie en in Brussel. De campagne zou het heel jaar door in 
de belangstelling blijven. Met een nieuwe hoogtepunt op 4 oktober, bij de overhandiging van 57.000 
handtekeningen en het register van 231 chartergemeenten aan Jan Peumans, voorzitter van het Vlaams 
parlement en een laatste boost op 13 december, naar aanleiding van een hoorzitting over de campagne in 
de commissie Cultuur van het Vlaams parlement. In november mocht de VVBAD voor deze campagne de 
eerste BSAE-award in ontvangst nemen. Met deze trofee beloont de Belgian Society of Association 
Executives de vereniging die het verschil maakt.  
 
Op 13 december lag de nadruk meer op het gebruikersonderzoek bib2018. De algemene resultaten hiervan 
werden immers door de onderzoekers van de VUB voor het eerst gepresenteerd tijdens de hoorzitting. Het 
onderzoek was voorbereid in 2017. De publieksbevraging ging van start in februari en eindigde in juni. Meer 
dan 45.000 gebruikers gaven hun mening over de bibliotheek. Een schat aan informatie, waaruit bleek dat 
de bib met succes de transformatie naar belevingscentrum maakt. 
 
BIB2018 was niet het enige onderzoek waar de VVBAD aan meewerkte. Samen met andere 
belangenbehartigers uit de cultuursector organiseerden we de bevraging CultuurContentement. Naar 
aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen wilden we immers weten hoe tevreden burgers waren over 
het cultuurbeleid in hun gemeente. Het onderzoek werd uitgevoerd door Ignace Glorieux (VUB) en 
gepresenteerd op 13 maart in het Vlaams parlement. De Federatie, het Forum voor Amateurkunsten, het 
Overleg Cultureel Erfgoed, het Overleg Kunstenorganisaties en de Vereniging Vlaamse Cultuur- en 
gemeenschapscentra (VVC) en de VVBAD waren de organisatoren. De bibliotheek kwam opnieuw naar 
voren als een gewaardeerde lokale instelling. 
 
De Algemene Ledenvergadering in het voorjaar vond plaats op 15 maart in bibliotheek De Krook in Gent. 
In de voormiddag organiseerden de secties open bestuursvergaderingen. Bij de archivarissen stond 
blockchain en archivering op de agenda, terwijl de openbare bibliotheken een sessie organiseerden rond de 
Cubiss community challenge. Wie De Krook nog niet bezocht had, kon ’s middags een rondleiding volgen 
terwijl de anderen deelnamen aan de eerste Vlaamse editie van de de Prissma GO Infobattle. In de 
namiddag leverden de aanwezigen input voor het nieuwe beleidsplan van de vereniging. In een world café 
formule konden zij zich uitspreken over een zestal thema’s. 
 
In mei toerde een groep Tsjechische bibliothecarissen door Vlaanderen. De VVBAD hielp hen met het 
uitstippelen van hun programma en verbroederde met hen op 29 mei in de bibliotheek op de Stadscampus 
van de Universiteit Antwerpen. 
 
De VVBAD trok zelf ook op reis. Van 24 tot 27 oktober trokken 23 Vlaamse bibliothecarissen naar Letland 
met als uitvalsbasis Riga, waarvan het historische centrum op de UNESCO-werelderfgoedlijst te vinden is. Ze 
bezochten er onder meer de indrukwekkende nationale bibliotheek, de openbare bibliotheken van Kuldiga, 
Ventspils en Riga, de bibliotheek van het Latvian Museum of Art en van de universiteit van Letland. De 
Baltische staten hebben na hun onafhankelijkheid heel erg op digitale communicatie ingezet, waardoor ze 
een sterke inhaalbeweging ten opzichte van het westen maakten. Riga heeft veel (kleine) bibliotheekjes die 
wettelijk verplicht zijn om minstens 30 uur per week open te zijn, dit vooral omwille van de toegang tot het 
internet. De bibs zijn vaak elke dag acht uur open, er zijn doorgaans minstens zes medewerkers aanwezig. 
De bibliotheken hebben niet veel middelen, maar wel voldoende personeel voor een goede dienstverlening. 
Vooral nabijheid is er belangrijk, er wordt veel ingezet op activiteiten, op de werking (veel breder dan 
leesbevordering, zo worden er bijvoorbeeld ook opleidingen gegeven). De overheid initieert vaak projecten 
die via de bibliotheek uitgerold worden. 
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Op 30 juni diende de VVBAD samen met de collega’s van de Association des Professionels des Bibliothèques 
Francophones de Belgique (APBFB), de Koninklijke Bibliotheek, het departement Cultuur, Jeugd en Media 
en de Service général de l'Action territoriale de kandidatuur in van Brussel voor het World Library and 
Information Congress 2021. In dat jaar vieren we immers niet alleen de honderdste verjaardag van de 
VVBAD, maar ook honderd jaar bibliotheekwet. Een uitstekende aanleiding om het IFLA-congres naar België 
te halen. Bij de opmaak van het dossier konden we rekenen op professionele ondersteuning door Visit 
Flanders en Visit.brussels. Een Belgische delegatie verdedigde de kandidatuur van Brussel op het IFLA-
congres in Kuala Lumpur. Met een sterk dossier haalde we de tweede ronde in het selectieproces. In maart 
2019 brengt IFLA een plaatsbezoek aan Brussel. 
 
In de zomer maakte minister Gatz bekend dat hij de subsidies aan de VVBAD per 1 januari 2019 zou 
stopzetten. Hij stelde zich wel garant om een oplossing te vinden voor personeel dat door deze maatregel 
getroffen zou worden. Dat bleek uiteindelijk niet meer dan een loze belofte. De VVBAD tekende een plan uit 
voor een reorganisatie. Bruno Vermeeren zou de vereniging verlaten, Jessica Jacobs nam zijn taken als 
coördinator over en de lidgelden voor de instellingen zouden aanzienlijk verhoogd worden. Op die manier 
zou het voortbestaan van de VVBAD, met een afgeslankt secretariaat gegarandeerd kunnen worden. De 
organisatie zal terugplooien op haar sterktes (en financieringsbronnen): het tijdschrift META en de 
organisatie van Informatie aan Zee. Door de maatregelen zullen de inspanningen van de medewerkers van 
de vereniging onder druk staan en zal de medewerking van de sectieleden steeds belangrijker worden. Op 1 
november droeg Bruno zijn bevoegdheid over aan Jessica. Aangezien de minister zijn belofte om een 
oplossing te zoeken voor het getroffen personeel niet nakwam, kon de VVBAD niet anders dan Bruno 
ontslaan.  
 
Ondanks het slechte nieuws over de subsidies diende de vereniging toch een nieuw beleidsplan in voor de 
periode 2019-2023. Het decreet dat de nieuwe situatie moest regelen, was immers nog niet gestemd en de 
vereniging vond dat zij de bestaande regelgeving moest respecteren. Het beleidsplan was ook grondig 
voorbereid, onder meer met een bevraging van alle afdelingen en een workshop tijdens de Algemene 
Ledenvergadering in Gent. Focusgroepen met stakeholders uit de bibliotheek- en archiefsector, belendende 
sectoren en het bedrijfsleven zorgden voor verdere input.  
 
Het decreet Bovenlokale Cultuurwerking voorziet in de oprichting van een nieuw steunpunt. Samen met 
het Forum voor Amateurkunsten, Vlabra’ccent en de VVC startte de VVBAD een denkoefening op over het 
takenpakket van dit nieuwe steunpunt. Koen Vandyck, de consultant die een stappenplan uitwerkte voor de 
oprichting van de nieuwe organisatie, nam het resultaat van deze oefening mee in zijn rapport. De VVBAD 
kreeg de kans om personeel over te dragen naar het nieuwe steunpunt, maar uiteindelijk bleek de 
betrokken VVBAD-medewerker niet over een juist profiel te beschikken.  
 
De voorbereiding voor Informatie aan Zee 2019 startten al vroeg op het jaar, met enkele bedrijfsbezoeken. 
Bij het secretariaat leefde immers het gevoel dat het beursgebeuren aan vernieuwing toe was. Gesprekken 
met Ebsco, OCLC, Tracks, Square Information Systems en Libis leverden ideeën op voor een nieuwe aanpak. 
Inhoudelijk werd er beslist om het programma meer in handen te geven van de eigen afdelingen en van 
partnerorganisaties. Daarvoor werd een conceptnota opgesteld en aan de Raad van Bestuur voorgelegd: tot 
vorige editie werkte men met een call for papers waaruit de werkgroep thema’s selecteerde en zo het 
programma verder samenstelde. Maar de blik op de toekomst kwam daardoor (te) weinig tot zijn recht. 
Daarom krijgt voortaan elke sectie en elke partner een onderdeel in het programma, dat met nieuwe 
ideeën ingevuld kan worden. Voorstellen daarvoor worden begin 2019 verzameld om daarmee de volgende 
editie verder voor te bereiden. Op het einde van het jaar werd er nog een beperkte call for papers 
gelanceerd, een oproep voor bijdragen die deelsectoren overstijgen.  
 
Een memorandum voor de Vlaamse verkiezingen werd uitgewerkt in het kader van het BoekenOverleg. Uit 
het vorige memorandum werden onder meer het actieplan leesbevordering en de gereglementeerde 
boekenprijs opgenomen in het regeerakkoord. Tegen het einde van het jaar was er een ruwe versie, met 
aandacht voor monitoring en ondersteuning van openbare bibliotheken en voor de universitaire 
bibliotheekopleiding. Leesbevordering wordt opnieuw naar voren geschoven als de belangrijkste 
gemeenschappelijke prioriteit. 
 
Verschillende bestuursleden en afdelingen waren betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe Graduaat 
Informatiebeheer: Bibliotheek en Archief. Deze opleiding, die als alles goed gaat in september 2019 zal 
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starten in Gent (Arteveldehogeschool) en Leuven (Erasmushogeschool Brussel) kreeg in de loop van het jaar 
stilaan vorm. Basis voor de opleiding vormen de beroepskwalificaties voor bibliotheekdeskundige en 
archiefdeskundige die opgesteld werden onder impuls van de VVBAD. 
 
In december bracht de VVBAD een werkgroepje samen om een project uit te werken in het kader van het 
Europees Sociaal Fonds (ESF). Het ESF-project De informatiesector als proeftuin voor duaal leren wil 
onderzoeken welke plaats werkplekleren kan krijgen in bibliotheek- en archiefopleidingen. Aanleiding is de 
ontwikkeling van het nieuwe graduaat Informatiebeheer: bibliotheek en archief dat in september 2019 van 
start gaat en waarin werkplekleren een belangrijke plaats inneemt. In een klassieke stage moeten ze vooral 
in de les aangeleerde vaardigheden kunnen toepassen. Bij werkplekleren is het de bedoeling dat studenten 
vaardigheden aangeleerd krijgen op de werkvloer. Partners voor de projectaanvraag zijn 
Arteveldehogeschool, Bibliotheekschool Gent, CVO-VOLT, Erasmushogeschool Brussel, Vrije Universiteit 
Brussel en de VVBAD. 
 

1.2 VVBAD in de pers 
 
De campagne Een bibliotheek voor iedereen genereerde veel persaandacht doorheen het jaar. 
Verschillende partners van de campagne publiceerden oproepen om deel te nemen. Dat was bv. het geval 
in Cultuurnieuws en Cultuurmagazine, (Davidsfonds), de nieuwsbrief van het Rodenbachfonds, VAB-
magazine en NT-magazine. Ook in de vakpers ging de campagne niet onopgemerkt voorbij. Onder meer 
Bibliotheekblad, Boekblad en Lokaal, het tijdschrift van de VVSG, besteedden er aandacht aan. 
 
De start van de campagne op 19 januari, met de omarming van zes bibliotheken, een in elke provincie en 
een in Brussel, bracht een kleine mediastorm teweeg. ’s Ochtends was Bruno Vermeeren te gast bij 
Hautekiet en ’s avonds was de actie te zien in het VRT Journaal. Vooraf besteedde De Standaard der 
Letteren al aandacht aan #bibvooriedereen in de rubriek De kwestie. Ook in Deze Week en verschillende 
regionale kranten waren er al aankondigingen te lezen voor de omarming en nadien oproepen om deel te 
nemen en berichten over gemeenten die het charter ondertekenden. Het Belang van Limburg, De Gazet 
van Antwerpen, De Gentenaar, De Krant van West-Vlaanderen, Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad, De 
Zondag,  berichtten allemaal over de actie, meestal op regionale pagina’s. Vele gemeentelijke infobladen 
informeerden over de actie. 
 
Bij de overhandiging van de ingezamelde handtekeningen aan Jan Peumans, voorzitter van het Vlaams 
parlement, op 4 oktober, was er opnieuw media-aandacht voor #bibvooriedereen. De actie haalde het 
middagjournaal op Radio 1 en de VRT plaatste een uitgebreid bericht op haar website. Ook in De Standaard 
der Letteren verscheen opnieuw een ‘kwestie’ naar aanleiding van de actie. 
 
Dat was niet alles. Zo had Lokaal in nr. 1 aandacht voor de bibliotheek met een reportage over Kortrijk en in 
nr. 5 voor het archiefbeheer met een bijdrage over Aalst. Veerle Vandeputte publiceerde in Contemporanea 
(nr. 2) een artikel over de geschiedenis van de vereniging. In Bibliothèques en capitale verscheen een stuk 
over de Vlaamse bibliotheken, met aandacht voor Informatie aan Zee en #bibvooriedereen.  
 
Het Nieuwsblad, de VRT-website en Bibliotheekblad brachten de resultaten van CultuurContentement. Op 
30 maart bracht De Standaard een artikel over het aankoopbeleid van bibliotheken na de invoering van de 
gereglementeerde boekenprijs. Ook de visie van de VVBAD kwam hierin aan bod. Het Nieuwsblad vroeg 
Bruno dan weer om een reactie op de opening van de open bibliotheek in Bree. Daar is de bibliotheek een 
aantal uur per week open zonder dat er personeel aanwezig is. Zijn woorden werden ongelukkig 
weergegeven in de krant van 13 juni en de dag nadien nog eens fout overgenomen in De Standaard. Beide 
kranten publiceerden een rechtzetting. Informatie Professional (nr. 8) berichtte over het onderzoek naar de 
opleidingen dat de VVBAD samen met de KNVI uitvoerde. Rekto Verso publiceerde op 9 november een 
evaluatie van de ‘leesbevorderingscampagne’ Lang zullen we lezen van de VRT, met input van de VVBAD.  
 
Op het einde van het jaar werd de sector van de openbare bibliotheken nog een hart onder de riem 
gestoken met de positieve berichtgeving over het gebruikersonderzoek, op 13 december in De Standaard 
en op de website van de VRT, de dag nadien in Metro. 
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1.3 Ger Schmookprijs 
De VVBAD stelt een jaarlijkse prijs in ter aanmoediging van een collega in de archief-, bibliotheek- of 
documentaire informatiesector. De prijs is genoemd naar Ger Schmook (1898-1985), destijds directeur van 
de Stedelijke Bibliotheken van Antwerpen, voorzitter van de VVBAD en een belangrijke promotor van het 
openbare bibliotheekwezen in Vlaanderen. De prijs wordt afwisselend toegekend aan een werk over een 
thema uit de archiefsector, ingediend in de oneven jaren en een werk over een thema uit de bibliotheek- en 
documentatiesector, ingediend in de even jaren. 
 
In 2017 was het de beurt aan de archiefsector om de Ger Schmookprijs toe te kennen. Er waren in totaal zes 
inzendingen. Die inzendingen kwamen pas laat binnen, na het contacteren van de archiefopleidingen. De 
jury koos unaniem voor Jens Bertels voor zijn masterscriptie Erfgoed en erfgoedgemeenschappen 
verbonden aan maatschappelijk complexe contexten. De omgang met controversieel archief. Volgens de 
jury oversteeg Jens met zijn werk de archivistiek, waardoor het voor de hele sector van waarde is. Zijn werk 
werd beoordeeld als bevattelijk en zeer goed geargumenteerd, en getuigend van veel maturiteit. 
Daarenboven komt hij met een relevante set aanbevelingen. 
 
Tijdens de algemene ledenvergadering van 15 maart 2018 werd de prijs uitgereikt. In META 2018/8 
publiceerde Jens een artikel over het thema. 
> https://www.vvbad.be/ger-schmookprijs 
 

1.4 VVBAD-KNVI Werkgroep Opleidingen Informatievak 
Het onderzoek naar de opleidingsbehoeften in onze sector had een duidelijke aanbeveling opgeleverd: 
inventariseer bestaande opleidingsmodules en kijk in hoeverre deze kunnen dienen als bijscholing en als 
basis voor een nieuwe basisopleiding voor informatieprofessionals. Op basis van die aanbevelingen werkten 
de VVBAD en de KNVI een nieuw onderzoeksvoorstel uit dat onder meer met financiering van de Vlaamse 
overheid en de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) opgestart kon worden. Einde juli startte Floriske van 
Gennip bij de VVBAD. Als stagiaire werkte zij zes maanden op dit project. Ze analyseerde bestaande en ter 
ziele gegane opleidingen in binnen- en buitenland en sprak met informatieprofessionals en 
opleidingsverantwoordelijken in Vlaanderen en Nederland. De resultaten van haar onderzoek verschijnen in 
2019 in META en worden besproken op de Algemene Ledenvergadering in 21 maart 2019 in Aalst. 

2 Secretariaat 

> https://vvbad.be/het-vvbad-secretariaat  

2.1 Publicaties 
Naast de reguliere kanalen zette het secretariaat ook communicatielijnen op voor de campagne 
#bibvooriedereen. Klaartje maakte werk van een nieuwsbrief en een Facebookpagina gericht op iedereen 
die de campagne wilde steunen. 

2.2 Personeel 
Van 30 juli tot 11 januari vervoegde Floriske van Gennip het VVBAD-secretariaat. Als BIO-baner werkte zij 
aan het project Inventarisatie opleidingsmodules informatievak. 
 
Door de geplande stopzetting van de subsidies drong een reorganisatie binnen het secretariaat zich op. Op 
1 november nam Jessica de functie van coördinator over van Bruno. Omdat minister Gatz zijn belofte niet 
nakwam om een oplossing te voorzien voor personeel dat bij de VVBAD zou moeten vertrekken, zag de 
vereniging zich verplicht Bruno te ontslaan.  

2.3 Secretariaat 
In het kader van de reorganisatie werd ook de waarde van het VVBAD-huis opnieuw geschat. Dit om een 
volledig beeld te krijgen van de activa van de vereniging. Er waren al langer plannen om een gedeelte van 
het gebouw te verhuren. Daar werd nu ook echt werk van gemaakt. Enerzijds werd de verhuur van het 
vergaderlokaal gepromoot. Dat wordt vaker dan voorheen door externen gebruikt. Daarnaast werd de 
bovenste verdieping van het huis te huur gezet. Al snel bleek dat de Vlaamse Erfgoedbibliotheken vzw (VEB) 
interesse had. Vanaf januari huren zij drie bureauruimtes en een opslagruimte in het VVBAD-huis.  

3 Redactieraad META 

> https://vvbad.be/ledennetwerk/intersectorale-werking/redactie-meta 
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> https://vvbad.be/meta  
 
META boog zich in 2018 over de nakende GDPR. Tim Lerno pleitte voor een Vlaams bibliotheeklandschap en 
samenwerkingen zonder grenzen. Bruno Vermeeren maakte zich dan weer zorgen over de toekomst van de 
bibliotheken, onder de titel Bib 2020: de bibliotheek op eigen benen? En naar aanleiding van de 
gereglementeerde boekenprijs stelden we ons de vraag op basis van welke criteria bibliotheken dan wél 
leveranciers kunnen kiezen. We lieten ons inspireren door onze noorderburen, waar de boetevrije 
bibliotheek stilaan ingang vindt. We blikten terug op 40 jaar bibliotheekdecreet. Naar aanleiding van het 
pensioen van Leen Speecke (OB Brugge) publiceerden we een dubbelinterview met de afscheidnemende en 
de nieuwe directeur van de bibliotheek. We keken naar het Kennisnetwerk Informatie en Archief in 
Nederland. De archivaris bestaat niet meer, althans volgens een essay in META 8. In META 9 werden 
nochtans de sociale vaardigheden van de archivaris belicht. 
META 5 werd een themanummer over veiligheid en calamiteiten. Met onder andere aandacht voor 
inbraakbeveiliging, tien jaar collectiezorg en calamiteitenplanning in de Boekentoren, RFID-beveiliging en 
het beschermen van digitale informatie. 
 
Op 29 mei hadden de coördinator en de hoofdredacteur een gesprek met medewerkers van de 
Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience (EHC) over de digitalisering van het tijdschrift. In 2021 bestaat de 
VVBAD immers honderd jaar. De vereniging zou dan graag de bijna honderd jaargangen (tijdens de oorlog 
verscheen het tijdschrift niet elk jaar) digitaal ter beschikking stellen. Bij deze gelegenheid werden de eerste 
principiële afspraken gemaakt en werd de collectie van de EHC aangevuld met ontbrekende nummers van 
het tijdschrift.  
 

4 Redactie Wegwijzer voor bibliotheken en documentatiecentra 

> https://vvbad.be/ledennetwerk/intersectorale-werking/redactie-wegwijzer  
> http://www.politeia.be/nl-be/book/wegwijzer-bibliotheken-en-documentatiecentra/13502.htm  
 
Samen met uitgeverij Politeia geeft de VVBAD deze losbladige publicatie uit. De Wegwijzer is een 
praktijkgericht handboek voor al wie op het terrein van informatiebeheer bezig is. Een onafhankelijke 
redactieraad actief binnen de VVBAD werkte een gestructureerde inhoud uit en zorgt voor de verdere aan- 
en bijsturing van het handboek. In 2018 verschenen aflevering 44 en 45. De redactie concentreerde zich in 
2018 verder op het actualiseren van het boek, een aantal auteurs werd dus gevraagd om hun artikel te 
herwerken, rekening houdend met de laatste ontwikkelingen. 

5 Sectie Archief en Hedendaags Documentbeheer (AHD) 

> https://vvbad.be/ledennetwerk/archieven/sectie-archief-en-hedendaags-documentbeheer  

5.1 Blikvangers  
Als sectie Archief en Hedendaags Documentbeheer proberen we de archiefsector te promoten en het 
belang van archieven te onderstrepen, ook buiten de sector. Zo lieten we Marc Reynebeau op de 
Internationale Archiefdag op 9 juni op Twitter een archiefgevecht tussen Antwerpen en Gent starten. 
Omdat kennisdeling en netwerking een essentieel onderdeel is van onze werking organiseerden we een 
open bestuursvergadering over blockchain en een studiedag over de materiële zorg voor plannen. 
Het sectiebestuur versterkte zich in 2018 met volgende nieuwe leden: Martijn Vandenbroucke (AMSAB-
ISG), Lies Galle (Letterenhuis), Leen Breyne (IGA Midwest), Katlijn Vanhee (Vlaamse overheid) en Ward 
Vansteenkiste (CAVA). We danken Annelies Nevejans, Hilde Debruyne en Jan Stuyck voor hun jarenlange 
inzet voor de sectie. 
De werkgroepen blijven zich inzetten om elk op hun terrein initiatieven te ontplooien en expertise te delen. 
Enkel de werkgroep Wetgeving en Beleid blijft vooralsnog slapende. We zoeken naar alternatieve 
werkvormen om deze terug nieuw leven in te blazen. 

5.2 Activiteiten 
Op 15 maart was er tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering een open sectiebestuur over 
blockchain. Wanting Huang (Kunstmaan – Accenture Interactive) toonde hoe je blockchain in kunt zetten bij 
administratieve processen. Geert-Jan van Bussel plaatste de nodige bedenkingen bij het gebruik van 
blockchain bij archiefbeheer. 
Op 13 december organiseerden we samen met het Architectuurarchief Vlaanderen de studiedag over de 
materiële bewaring van bouwplannen. Verschillende experts gaven toelichting over de waarde van dit soort 
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materiaal en hoe je het kunt bewaren voor de toekomst. De ‘socratische dialoog’ over de stelling dat het 
plan na digitalisering vernietigd mag worden vormde een geanimeerde en geslaagde afsluiter. 
Op Internationale Archiefdag op 9 juni organiseerden verschillende archiefdiensten een activiteit of actie. 
De Twitterbattle die Lien Ceûppens voorbereidde was een succes. Na het startschot van Marc Reynebeau 
zorgde het archiefgevecht tussen Gent en Antwerpen voor 106.619 weergaven, 4.851 interacties, 859 vind-
ik-leuks en 65 retweets. Een succes. Het enige wat we nog misten was dat de battle opgepikt werd door de 
reguliere media. 
Via de werkgroep Archief- en Informatiebeheer volgden we de initiatieven van de Vlaamse overheid en de 
coördinerende archiefdienst op. Ondanks het slapende bestaan van de werkgroep Wetgeving en Beleid 
volgden we toch de wetgevende initiatieven op Vlaams, Federaal en Europees niveau nauwgezet op. 
Voor Contemporanea schreef Veerle Vandeputte een artikel over de vereniging. 

5.3 Toekomst  
Het komende jaar willen we verder inzetten op expertisedeling en netwerking in onze sector. Het uitwerken 
van een vernieuwend en boeiend archiefprogramma voor Informatie aan Zee 2019 is daarbij alvast een 
speerpunt. Ook willen we onderzoeken in welke mate we met de verschillende spelers in het Vlaamse 
Archiefveld kunnen samenwerken en bijvoorbeeld naar Nederlands voorbeeld een gezamenlijk 
kennisplatform opzetten. 

5.4 Werkgroepen en commissies 

5.4.1 Werkgroep Automatisering (WAU) 
> https://vvbad.be/werkgroep-automatisering  
 
Blikvangers en accenten 
Hoewel de Werkgroep Automatisering dit jaar slechts twee keer vergaderde, slaagden we er toch in om in 
het voorjaar een innoverende activiteit te organiseren. De focus van de discussies bleef het hele jaar door 
op de klant gericht. 
 
Activiteiten 
Op 22 juni organiseerden we voor het eerst een webinar. Het onderwerp van de namiddag was ‘Customer 
Relationship Management in archieven, bibliotheken en erfgoedverenigingen’. Stad Gent stelde hiervoor de 
nodige infrastructuur ter beschikking. Philippe Bauters verzorgde als enige spreker een inleiding op het 
concept CRM en trachtte aan de hand van enkele voorbeelden duidelijk te maken waarom ook de 
informatiesector in brede zin hiermee aan de slag moet gaan. Doorheen het webinar waren er steeds een 
vijftigtal deelnemers. Uit de evaluatie bleek dat de inhoud als te algemeen ervaren werd. 
> https://www.vvbad.be/activiteiten/webinar-crm-archieven-bibliotheken-en-erfgoedverenigingen 
 
Toekomst 
Ook in 2019 richten we ons op de klant. Als vervolg op het webinar, dat vrij algemeen bleef, zullen we 
dieper ingaan op de verschillende klanten en gebruikers die archieven en informatiebeheerders rijk zijn. De 
activiteit is voorzien voor 13 mei en zal plaatsvinden in het Rijksarchief Gent. 
Het is de bedoeling om het traject rond klantenkunde en gebruikers af te ronden op Informatie aan Zee. De 
Werkgroep Automatisering werkt in die zin dan ook samen met de sectie en de ander werkgroepen aan het 
uitwerken van het archiefluik voor Informatie aan Zee. 
 

5.4.2 Werkgroep Lokaal Overheidsarchief (WLOA) 
> https://vvbad.be/werkgroep-lokaal-overheidsarchief  
 
Blikvangers en accenten 
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen schreef de Werkgroep Lokaal Overheidsarchief het 
memorandum Nu zorgen voor het (digitale) erfgoed van morgen. 
 
Activiteiten 
De Werkgroep Lokaal Overheidsarchief focuste zich op kennisdeling in verband met de digitale 
omgevingsvergunningen en de Databank van Akten van de Burgerlijke Stand (DABS). 
 
Toekomst 
Er zal een studiedag georganiseerd worden voor leeszaalmedewerkers. 
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5.4.3 WLOA – Subwerkgroep Selectielijst Gemeenten 
> https://vvbad.be/subwerkgroep-selectielijst-gemeenten  
 
De onderdelen 309 ruimtelijke ordening/stedenbouw (in samenwerking met Stadsarchief Antwerpen) en 
volksgezondheid van de selectielijst werden afgewerkt. Het deel kinderopvang werd behandeld in 
samenwerking met Kind en Gezin en de VVSG. De bespreking van opmerkingen op de reeds gepubliceerde 
algemene selectielijst ging in het najaar van 2018 van start. Een nieuwe publicatie van de afgewerkte delen 
en de opmerkingen is voorzien in het voorjaar van 2019. 
 

5.4.4 WLOA – Subwerkgroep Selectielijst OCMW’s 
> https://www.vvbad.be/subwerkgroep-selectielijst-ocmws  
 
Met de Vlaamse Coördinerende Archiefdienst en het Rijksarchief werden in 2018 de openstaande punten 
en vragen behandeld. In 2019 zal geprobeerd worden om de selectielijsten OCMW’s te integreren met de 
Selectielijst Gemeenten. 
 

5.4.5 Werkgroep Privaatrechtelijk Archief (WPA) 
> https://vvbad.be/werkgroep-privaatrechtelijk-archief  
 
De Werkgroep Privaatrechtelijk Archief wil een platform zijn voor archivarissen en documentbeheerders 
met een specifieke interesse voor het privaatrechtelijk archivalisch patrimonium en staat open voor 
iedereen die zich hiervoor wil inzetten. Het opzet van de Werkgroep Privaatrechtelijk Archief blijft het 
organiseren van een geregeld overleg met het oog op (online) uitwisseling van kennis en informatie, het 
nemen van initiatieven die kunnen bijdragen tot een grotere deskundigheid en professionaliteit inzake 
archiefbeheer, het opzetten van specifieke werkingen – zowel projectmatig als ad hoc – binnen het brede 
veld van de particuliere archieven en het sensibiliseren rond de waarde van particulier archief en de 
noodzaak tot archiefzorg. 
 

5.4.6 WPA – Subwerkgroep Vormingen  
In 2018 werd de vormingenreeks Orde in je documenten. Mappenstructuur als middel tegen chaos, 
ontwikkeld en gegeven in 2017, positief geëvalueerd. De vormingenreeks werd in 2018 dan ook quasi 
ongewijzigd opnieuw gegeven. Er werden zes sessies georganiseerd, één per provincie en één in Brussel, die 
telkens door één à twee leden van de Subwerkgroep Vormingen gegeven werden. In totaal waren er 124 
inschrijvingen voor de zes sessies. 
De voorbereidende lesdocumenten werden gedeeld met alle deelnemers van de sessies via Google Drive. 
 

5.4.7 WPA – Subwerkgroep Digitale Preservering 
Interesse voor die problematiek leidde tot een samenwerking met PACKED. Er werd in de loop van 2018 in 
samenspraak met de partners gewerkt aan een actieplan voor een bredere werking onder de naam AIDA 
(Automatisering Ingest Digitale Archieven). Dit samenwerkingsverband diende een project in waarbij een 
gedeeld digital repair café uitgebouwd wordt. Dit project voorziet in de uitbouw van een centrale dienst om 
gegevens van obsolete dragers (zip disks, hard disks, optische schijven, diskettes, ponskaarten, enz.) te 
capteren. Een dergelijke dienst is een belangrijke schakel in het bredere AIDA-plan dat duidelijk de werking 
van de originele WPA-suberkgroep overstijgt. Er werd dan ook besloten om die werking niet meer verder te 
zetten onder WPA. 
 

5.4.8 Werkgroep Wetgeving en Beleid (WWB) 
> https://www.vvbad.be/werkgroep-wetgeving-beleid 
Deze werkgroep is momenteel niet actief. 

6 Sectie Openbare Bibliotheken (OB) 

> https://vvbad.be/ledennetwerk/openbare-bibliotheken/sectie-openbare-bibliotheken  
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6.1 Blikvangers 
Een bib voor iedereen en een Bibliotheekcharter 
De bij uitstek belangrijkste blikvanger voor de werking van de sectie in 2018 was de actie #bibvooriedereen 
waarbij we burgers, verenigingen en besturen opriepen om het belang van een bibliotheek in elke 
gemeente te onderschrijven. De actie werd gelanceerd met de omarming van een bibliotheek in elk van de 
vijf Vlaamse provincies en Brussel. Een evenement waarbij de lokale bevolking in een kring rond haar 
bibliotheek stond om haar bibliotheek warm te omarmen. Dit evenement kreeg heel wat persaandacht. Het 
verzamelen van de handtekeningen onder het Bibliotheekcharter, dat kort ervoor gestart was, kende zo een 
vliegende start. 
Gedurende negen maanden droegen veel bibliotheken en bibliotheekmedewerkers enthousiast bij met 
diverse acties en oproepen. Het resultaat zette de bibliotheken op de kaart: we rondden af op 56.841 
handtekeningen, 2.274 kindertekeningen en 223 charters die door de gemeentebesturen ondertekend 
werden. Op 4 oktober werden dit alles onder veel persbelangstelling overhandigd aan Jan Peumans, 
voorzitter van het Vlaams Parlement. 
 
Gebruikersonderzoek 
In de loop van 2018 werd onder leiding van Ignace Glorieux en Dennis Mathysen (VUB), in navolging van het 
onderzoek uit 2004, opnieuw een Vlaams gebruikersonderzoek georganiseerd. 107 bibliotheken, waaronder 
ook twee bibliotheekregio’s, deden mee. Er werden in totaal 45.228 enquêtes ingevuld. 
De resultaten kwamen in de loop van december bij de deelnemende bibliotheken toe. De algemene 
conclusie van de onderzoekers: de evolutie die de bibliotheeksector de voorbije jaren meemaakte is een 
succesverhaal. Waar de bibliotheek in 2004 nog een instituut was waar vooral boeken werden ontleend en 
leerlingen op woensdagnamiddag huiswerk gingen maken, is het nu ook een plaats van ontmoeting 
geworden. Ook nu het internet voor quasi iedereen binnen handbereik ligt blijft de tevredenheid van de 
gebruikers uitzonderlijk hoog, blijven jongeren langer in de bib vertoeven en nodigt de bib meer dan ooit 
uit. 
 
De beide acties, #bibvooriedereen en het Gebruikersonderzoek, werden door Bruno Vermeeren, samen met 
de onderzoekers en enkele partners, op de Commissie Cultuur van 13 december 2018 in het Vlaams 
Parlement toegelicht. Ook daar werd een sterk verhaal neergezet. 

6.2 Activiteiten 
Algemene Ledenvergadering 
Op 15 maart 2018 vond de Algemene Ledenvergadering van de VVBAD plaats in de nieuwe bibliotheek De 
Krook in Gent. De leden van de sectie OB kropen in de huid van de community librarian en werden door 
Cubiss en Avans+ geholpen om oplossingen te formuleren voor lokale Gentse vraagstukken, en dit vanuit 
een communitybenadering. De deelnemers evalueerden de dag positief. 
 
Summerschool 
Op 21 augustus gaf Eva Simon een summerschool over de wereld van sociale boekensites, book 
communities en apps, over fenomenen als Little Free Libraries en BookCrossing maar ook over actuele 
ontwikkelingen die ook de wereld der boeken beroeren: crowdsourcing, augmented reality en virtual 
reality. 

6.3 Toekomst 
Decreet Bovenlokale Cultuurwerking 
Naar aanleiding van het nieuwe decreet bovenlokale cultuurwerking veranderde het landschap en de 
bovenbouw voor bibliotheken in 2018 drastisch. In het nieuwe decreet werden bibliotheken op zich niet 
opgenomen. Alleen het streekgericht bibliotheekbeleid wordt kort in de memorie genoemd, maar zeer 
vrijblijvend. 
Als sectorondersteuning voor onder meer bibliotheken wordt een nieuw steunpunt opgericht. Dat 
steunpunt was tegen het einde van het jaar operationeel en moet in de loop van 2019 bibliotheken bijstaan 
bij de opstart van het Decreet Lokaal Cultuurbeleid. Het steunpunt bestaat uit een klein team medewerkers 
die vanuit de provinciale teams zijn overgekomen. De globale -capaciteit werd daarbij sterk 
teruggeschroefd. De mensen van het steunpunt zetten een participatief visietraject op om te bepalen hoe 
hun werking er de komende jaren zal uitzien. Daar komen ook de zaken terug die zij vanuit hun vroegere 
functies bij de provinciale diensten deden. Er zal nog moeten blijken hoe deze rol precies in het landschap 
zal landen. 
 
Informatie aan Zee 
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Het uitwerken van een vernieuwend en boeiend archiefprogramma voor Informatie aan Zee 2019 wordt 
een belangrijke opdracht voor de sectie in 2019.  
 
LINC 
Op de vergadering van 21 september lichtte de nieuwe voorzitter van Linc, Dirk Bocken, de werking van de 
vzw toe. De vereniging wil voor haar volgende beleidsperiode terugplooien op haar corebusiness: haar 
volwassenenwerking versterken en het begrip (democratische) geletterdheid meer onderbouwen.  
Zij zien in bibliotheken een sterke partner om het begrip transliteracy in een maatschappij waar informatie 
cruciaal is, verder te ontwikkelen. Voortaan zal de sectie de mensen van LINC regelmatig op een 
vergadering uitnodigen om de kansen tot samenwerking verder te bespreken. 
 

6.4 Werkgroepen en commissies 

6.4.1 Vakgroep Jeugdbibliothecarissen (VJB) 
> https://vvbad.be/vakgroep-jeugdbibliothecarissen 
 
Blikvangers 
De vakgroep jeugdbibliothecarissen legt vooral de nadruk op het bevorderen van leesplezier en 
bibliotheekpromotie. De vakgroep wil jeugdbibliotheekmedewerkers een contactpunt en 
ontmoetingsplaats aanbieden en de deskundigheid van de medewerkers bevorderen. Daarnaast wil ze ook 
nieuwe sociale media integreren in de jeugdafdeling en nieuwe vormen van communicatie in haar jeugd- en 
jongerenwerking optimaliseren. 
 
Activiteiten 
De vakgroep gaf nomitaties door voor de Astrid Lindgren Memorial Awards: Klaas Verplancke, Joke Van 
Leewen, Carll Cneut en het project Silent Books voor vluchtelingen in Lampedusa. 
Op 26 april was er de studiedag Ik zou wel een boekje lusten in De Krook. Op deze studiedag boden we 
inspiratie om kinderen en jongeren ‘goesting’ te geven in lezen. Deskundigen deelden er hun expertise en 
gaven tools om leesproblemen te tackelen en te scoren met boeken. 
> https://www.vvbad.be/activiteiten/studiedag-vakgroep-jeugd-ik-zou-wel-een-boekje-lusten 
 
Toekomst 
De vakgroep werkt aan een inspiratiedag met Villa Verbeelding en Clavis in juni 2019. Ook in 2019 zal de 
vakgroep nominaties indienen voor de Astrid Lindgren Memorial Awards. 

6.4.2 Vakgroep Muziek- en Filmbibliothecarissen (VMB) 
> https://vvbad.be/vakgroep-muziek-en-filmbibliothecarissen  
 
Na het gebruikersonderzoek in 2017 volgde op 24 mei 2018 de studiedag Haal m eer muziek uit de bib, 
waarin we aan de slag gingen met de algemene bevindingen en resultaten van de enquête. Naast twee 
lezingen bood deze inspiratiedag de kans om samen met vakgenoten na te denken over de muziekbeleving, 
luisterbevordering en klantenbinding van morgen. 
> https://www.vvbad.be/activiteiten/haal-meer-muziek-uit-de-bib-studiedag-vakgroep-muziek-en-film 

6.4.3 Werkgroep Collectiebeleid 
> https://www.vvbad.be/werkgroep-collectiebeleid  
 
Blikvangers en accenten 
In 2017 richtte de sectie OB de Werkgroep Collectiebeleid op om tegemoet te komen aan de grote stroom 
aan vragen over collectiebeleid en collectieplanning. Deze werkgroep bundelt alle versnipperde informatie 
die er bestaat omtrent dit complexe onderwerp. Het uitbouwen van kennis en expertise over 
collectieplanning in de openbare bibliotheek staat hierbij centraal. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en 
door het evalueren van bestaande collectieplannen krijgen de leden van de werkgroep de kans om dit 
thema uit te diepen. Het doel is om de verkregen informatie te delen en te fungeren als aanspreekpunt en 
inspiratiebron voor de sector. Als laatste strategische doelstelling bouwt de werkgroep een 
expertisenetwerk uit van collega’s die in diverse openbare bibliotheken werken rond collectie. De 
werkgroep komt om de twee maanden samen. 
 
Activiteiten 
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De werkgroep vergaderde drie keer in het VVBAD-lokaal in Berchem en één keer in bibliotheek Kotter in 
Antwerpen. Daarnaast organiseerde de werkgroep een studiebezoek aan bibliotheek Theek 5 in 
Oosterhoud (NL) en namen diverse leden van de werkgroep deel aan een OBIB-studiedag over anderstalige 
collecties in Brussel. In de vergaderingen kwamen verschillende onderwerpen aan bod: wetgeving inzake 
overheidsopdrachten en opmaak bestekken, impact van de gereglementeerde boekenprijs, Arabische en 
Spaanstalige collecties in de Brusselse bibliotheken, regionaal collectiebeleid in de Nederlandse bibliotheek 
Theek 5, raamcontracten voor de aankoop van boeken door openbare bibliotheken, Vlaams e-
boekenproject, werken met collectie- en uitleenstatistieken. 
 
Toekomst 
De werkgroep plant een infosessie op Informatie aan Zee over ‘Een raamovereenkomst voor de aankoop 
van boeken door openbare bibliotheken in Franstalig België’ en volgt het e-boekenproject van 
Cultuurconnect op. 

7 Sectie Hogeschoolbibliotheken (HSB) 

> https://vvbad.be/ledennetwerk/hogeschoolbibliotheken/sectie-hogeschoolbibliotheken  

7.1 Blikvangers 
De ontwikkelingen op hoger onderwijsvlak worden verder opgevolgd (met o.a. de op stapel staande 
integratie van HBO5-opleidingen in de hogescholen in 2019). 
Verder worden de lopende projecten in OWB en andere platforms opgevolgd (met bijzondere aandacht 
voor OK!PI2). 
In functie van de voorbereiding van de jaarlijkse studiedag werd gefocust op het thema technologische 
innovatie in de mediatheken en hoe dit toe te passen. 
Tijdens de bestuursvergadering werd verder ingezet op expertisedeling in de vorm van thematische 
vergaderingen. Vooral de toekomst van de hogeschoolbibliotheek werd druk bediscussieerd. 
En ook de woelige situatie waarin de vereniging verkeert sedert de aankondiging van het schrappen van de 
overheidssubsidies was een belangrijk aandachtspunt. 
Ook in 2018 werd gepoogd om tijdens elke bestuursvergadering een inhoudelijk thema aan te snijden, 
naast de puur praktische en administratieve agendapunten. Zo werden ervaringen en expertise uitgewisseld 
omtrent veiligheidsaspecten van de hogeschoolbibliotheek en werd de vraag gesteld naar de 
nood/zin/toekomst van de hogeschoolbibliotheek zoals we die nu kennen. Beide brainstorms resulteerden 
in een artikel voor META (door Stieve Van der Bruggen). Het specifieke thema werd minstens één keer 
vervangen door een brainstorm ter voorbereiding van het HSB-programma voor Informatie aan Zee. 

7.2 Activiteiten 
Op donderdag 28 juni 2018 organiseerde de sectie in de campus Proximus van UCL Leuven te Leuven de 
studiedag Bots, AI en technologie zijn hip, integreer ze in je bib!. Enkele inspirerende sprekers lieten hun 
licht schijnen op het centrale thema van technologische trends en innovaties die een impact op de sector 
kunnen hebben. De middag werd gevuld met enkele praktische voorbeelden van kleine en minder kleine 
toepassingen en wat je er mee aan kunt vangen in een hogeschoolsetting. Er was tevens gelegenheid voor 
de ca. 70 deelnemers om de campusbibliotheek van de hogeschool te bezoeken. 
De studiedag werd zowel inhoudelijk als organisatorisch als zeer positief geëvalueerd. 
> https://www.vvbad.be/activiteiten/bots-ai-en-technologie-zijn-hip-integreer-ze-je-bib 

7.3 Toekomst  
Het thema voor de studiedag 2019 moet nog bepaald worden. Daarnaast wordt veel tijd gestoken in het 
samenstellen van een programma voor de bijdrage van de sectie op Informatie aan Zee 2019. 
In de loop van 2019 staat in de hogescholen de feitelijke integratie van de HBO5-opleidingen op het 
programma. Dit thema zal ongetwijfeld tijdens de bestuursvergaderingen ruim aan bod komen. 
Daarnaast worden ook de banden met de Nederlandse zustervereniging KNVI O&O aangehaald en wordt 
onderzocht of een gezamenlijk bezoek in Breda georganiseerd kan worden in het voorjaar 2019. 

7.4 Themagroepen 
> https://www.vvbad.be/ledennetwerk/hogeschoolbibliotheken/themawerkgroepen  

7.4.1 Themagroep Handelswetenschappen & Bedrijfskunde 
Er werd kennis en informatie uitgewisseld over de personeelswerking, het collectiebeheer, het 
databankaanbod, de gebruikersinstructie en andere vakspecifieke thema’s. Enkele concrete onderwerpen 
die aan bod kwamen: databanken-overzicht op de website, beschrijving van werkprocessen, e-books bij 



16 VVBAD Jaarverslag 2018 

EBSCO, nieuwe databanken, vormen van uitbreidingsactiviteiten, de samenwerking met een multimediacel, 
hoe werken aan informatievaardigheden, de bib als werk- en studieruimte. De vergadering werd afgesloten 
met een bezoek aan het nieuwe open leercentrum van Thomas More te Geel. 

7.4.2 Themagroep Industriële Wetenschappen en Technologie 
De bibliotheek, het studielandschap en de multimediastudio werden bezocht. Volgende agendapunten 
kwamen aan bod: nieuws uit de bibliotheken, e-books en databanken voor IWT, raamakkoorden voor de 
aankoop van boeken en tijdschriften, de verwachtingen van de themagroep IWT t.o.v. de VVBAD. 

7.4.3 Themagroep Onderwijs 
Er werd informatie gedeeld over aankoopbeleid, mogelijke samenwerkingsverbanden met externe partners, 
de rol van de bibliotheek met betrekking tot mediawijsheid. We kregen een uiteenzetting over hoe de 
collega’s Bibster inzetten in KdG Hogeschool. We wisselden ideeën uit over acties in de bibliotheek naar 
aanleiding van de Voorleesweek, Poëzieweek en Jeugdboekenmaand. De gevolgen van de toekomstige 
integratie van HBO5-lerarenopleidingen in de hogeschool werden kort besproken. De stand van zaken van 
digitale educatieve materialen is een terugkerend item op de vergaderingen van de themagroep. Er werd 
een bezoek gebracht aan de bibliotheken van HO Gent campus Ledeganck en Arteveldehogeschool Campus 
Kattenberg 

7.4.4 Themagroep Sociaal-agogisch Werk 
Het voornaamste agendapunt was het uitwisselen van informatie over publiekswerking. Good practices 
over communicatie met het publiek, onderzoeksvaardigheden/mediawijsheid, bibliotheken in de kijker 
plaatsen, brede school en samenwerking met het werkveld kwamen aan bod. 
Het viel op dat alle bibliotheken zeer veel aandacht besteden aan communicatievaardigheden, maar de 
manier waarop verschilt sterk. Sommige bibliotheken zetten zeer sterk in op sociale media, terwijl andere 
het gebruik van sociale media net afbouwen. KdG werkt met Bibster voor de basisvorming over de 
bibliotheek. Dit vond bij enkele collega’s navolging. Hoe dan ook zoekt iedereen naar een meer creatieve 
invulling van de bibliotheekinstructies. 

7.4.5 Themagroep Verpleegkunde 
We bezochten de campus van VIVES in Brugge. Daar bespraken we de veranderende rol van de 
bibliotheken. door de inkrimping van budgetten en personeel moet de bibliotheek zich op andere manieren 
profileren, bijvoorbeeld via collecties, door in te zetten op mediawijsheid, enz. Daarnaast hadden we het 
over digital repositories, e-books en IBL en wisselden we ervaringen uit rond internationalisering voor 
bibliotheekmedewerkers.  

8 Sectie Wetenschappelijke en Documentaire Informatie (WDI) 

> https://vvbad.be/ledennetwerk/wetenschappelijke-speciale-bibliotheken/sectie-wetenschappelijke-en-
documentaire  

8.1 Blikvangers 
De grote troef van de Sectie WDI blijft de grote verscheidenheid aan bibliotheken en documentatiecentra 
die deel uitmaken van de Sectie. Zo zijn er onder andere vertegenwoordigers van de Koninklijke Bibliotheek 
van België, de Vlaamse universiteiten, documentatiecentra, bedrijfsbibliotheken en overheidsbibliotheken. 
Die verscheidenheid zorgt er dan ook voor dat we heel wat interessante visies kunnen samenbrengen tot 
een groter geheel. Dit ziet men vooral terug in de studiedagen, waarbij de sectie vanuit een 
multidisciplinaire aanpak te werk gaat. 

8.2 Activiteiten 
Ook dit jaar hield de sectie een studiedag met het oog op het bereiken van een breed intersectoraal 
publiek. We focusten ons op de competenties die voor ons beroep nodig zijn. De studiedag kreeg de 
toepasselijke naam Competent Content. 
In een eerste, eerder theoretisch deel kwam Sara Lammens van de Koninklijke Bibliotheek ons benadrukken 
dat het beroep bibliothecaris opnieuw uitgevonden moet worden. Hoewel de missie van de bibliotheken 
niet wijzigt, verandert de context wel, met name de behoeften van het publiek. Hierdoor moeten wij als 
bibliotheekmedewerkers anders gaan denken en zullen we andere competenties moeten inschakelen. Dit 
was meteen ook een bruggetje naar de volgende spreker, Sarah Bonte, die in haar presentatie dieper inging 
op levenslang leren, waar de maatschappij op verschillende domeinen haar steentje kan bijdragen. 
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Demmy Verbeke gaf dan weer aan de hand van stereotypes opnieuw de veranderende rol van ons beroep 
als bibliothecaris aan. We zijn niet langer een stiltebewaker of iemand die graag leest, de kennis en 
hedendaagse taken vereisen een nieuwe aanpak in een wetenschappelijke bibliotheek. 
Na het theoretische deel werden de deelnemers opgesplitst en kon men deelnemen aan vier 
breakoutsessies: 

 Gebruikers, geleid door Astrid De Spiegelaere en Fleur De Jaeger. Hier werden enkele stellingen 
naar voren geschoven die leidden tot een discussie met het publiek. 

 Output Management, geleid door Marc Govaert en Carlo Wouters, met vooral een focus op het 
beheren van wetenschappelijke informatie met behulp van een repository. 

 Open, geleid door Inge Van Nieuwerburg en Berg Jehoul. Wat betekent ‘open’ in de 
informatiesector en welke vaardigheden heb je hier als personeel voor nodig? 

 Digitale bronnen, geleid door Tom Willaert en Laura Mesotten. Deze sessie behandelde de 
uitdagingen en moeilijkheden die digitalisering en big data met zich meebrengen. 

Na de breakoutsessies werd in een plenair gedeelte een overzicht gegeven van de vier sessies. De dag werd 
afgesloten door Frank Huysmans die een overzicht gaf van de hoofdlijnen in het behoeftenonderzoek naar 
competenties van bibliotheekmedewerkers. 
De studiedag werd positief onthaald, vooral het feit dat we met praktische workshops aan de slag gingen 
was een pluspunt. Dit moeten we dus zeker meenemen naar toekomstige studiedagen. 
> https://www.vvbad.be/activiteiten/competent-content 

8.3 Toekomst 
We breiden ons ledenbestand verder uit. In 2018 verwelkomden we vier nieuwe leden: één iemand uit een 
vzw, twee mensen uit universiteitsbibliotheken en één persoon uit een bedrijfsbibliotheek. Aan de hand 
van een kleine enquête en een gericht schrijven aan een aantal instellingen die wel lid zijn van de VVBAD 
maar geen actieve leden afvaardigen hopen we ons ledenaantal in 2019 verder te laten stijgen. 
Op Informatie aan Zee 2019 willen we enkele thema’s naar voor schuiven die een sectoroverschrijdend 
publiek zullen aanspreken: de collectie, webarchivering, open access en de toekomst van ons beroep. Voor 
het laatste thema zullen we zelf een gezamenlijke sessie organiseren met de Sectie Archief. De 
samenwerking met andere secties trekken we ook door naar onze studiedag rond open science, en samen 
met de Sectie Hogeschoolbibliotheken zullen we een studiebezoek organiseren. 

 

9 Commissie Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen (OKBV) 

> https://vvbad.be/ledennetwerk/kunstbibliotheken/overleg-kunstbibliotheken-vlaanderen-okbv  

9.1 Activiteiten 
Rondetafelgesprekken 
Sinds 2015 organiseert het OKBV een reeks rondetafelgesprekken waar bibliothecarissen van kunst- en 
museumbibliotheken van gedachten kunnen wisselen over uiteenlopende thema’s die de sector 
aanbelangen. Op 22 februari 2018 werd in het KMSKA het zesde gesprek in de reeks georganiseerd met als 
thema Calamiteiten in de bibliotheek. 
> https://www.vvbad.be/ledennetwerk/kunstbibliotheken/overleg-kunstbibliotheken-vlaanderen-okbv 
 
Studiebezoeken 
Op 11 oktober organiseerde het OKBV een studiebezoek aan de bibliotheken van het Middelheimmuseum, 
het MuHKA en Cinema Zuid. 
> https://www.vvbad.be/activiteiten/studiebezoek-bibliotheken-van-middelheimmuseum-en-m-hka 
 
Aansluitend op de OKBV-bestuursvergadering van 4 december werd een bezoek gebracht aan de 
tentoonstelling Baroque Book Design in het Museum Plantin Moretus. 
 
Informatiesessies 
Op 11 oktober gaven Richard Phillips, technologisch manager bij Anet, en Ute Staes, bibliothecaris 
Rubenianum, in het Middelheimmuseum een presentatie van Vesper, een project van Anet om via open 
data het gebruik van de Art en Architecture Thesaurus te delen met zoveel mogelijk gebruikers.  
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9.2 Toekomst 
Een aantal activiteiten die in 2018 gepland werden, maar niet konden plaatsvinden worden verschoven 
naar 2019: 

 Rondetafelgesprek over alternatieve acquisitiemethoden. 
 Bezoek aan de bibliotheken van DIVA en het Fotomuseum. 
 Bezoek aan Charleroi: Fotomuseum en projecten rond kunstenaarsboeken. 

Verder zullen enkele OKBV-bibliotheken deelnemen aan de tweede fase van het project Wijzer Waarderen 
(uittesten voorlopige toolbox collectiewaardering op nog te bepalen deelcollecties) van de Vlaamse 
Erfgoedbibliotheek. 
Het OKBV zal deelnemen aan Informatie aan Zee met een workshop over Vesper (delen van open data bij 
het gebruik van de Art & Architecture Thesaurus). 

10 Overlegplatform Erfgoedbibliotheken Vlaanderen 

Naar goede gewoonte organiseerden de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en de VVBAD opnieuw een 
gezamenlijk overlegplatform voor erfgoedbibliotheken. Dit initiatief vond plaats op 14 november in de 
bibliotheek van het Koninklijk Conservatorium in Brussel. Op de agenda stonden belangrijke thema’s als 
beleid, waardering en nieuwe initiatieven van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek onder andere rond 
handschriften. Een spreker uit Saint-Andrews gaf een lezing over de materialiteit van manuscripten. Verder 
stond er ook een rondleiding achter de schermen van de recent erkende bibliotheek van het 
Conservatorium en een rondleiding in het museum op het programma. 
> https://www.vvbad.be/activiteiten/overlegplatform-voor-erfgoedbibliotheken-2018 

11 Projectgroep Overleg Wetenschappelijke bibliotheken 

> https://www.vvbad.be/owb-projecten  

11.1 Blikvangers en accenten 
Het project BioDing is op kruissnelheid. Het afgelopen jaar werd de SLA aangepast om de vraag 'verplichting 
tot aankoop' te verwijderen. Deze verplichting valt weg en er blijft enkel de meldingsplicht over bij de 
stopzetting van een titel. De insteek van dit depotproject was immers om een regeling uit te werken rond 
de bewaring van de papieren tijdschriften en niet om een aankoopverplichting op te leggen, dit in 
tegenstelling tot het Biomedisch depotproject. Voorlopers en voortzettingen van de BioDing titels zullen in 
een vervolgproject meegenomen worden. Van zodra de huidige titels afgewerkt zijn wordt hiermee gestart. 
In het project Ok!pi2 stuurden alle meewerkende instellingen (behalve de Erasmushogeschool Brussel) de 
gegevens van 2017 op. De gegevens zijn raadpleegbaar via Qlik. In META 2018/6 verscheen de infographic 
‘Een, twee, drie … Okapi!’ en Dirk Smet en Sissi Loostermans bezochten het congres Etude des Indicateurs 
européens: La situation des bibliothèques universitaires françaises par rapport aux autres pays européens 
sur la période 2013-201’ in Parijs. Een vergelijking van bibliotheekindicatoren van twaalf landen uit de 
Europese Unie werd besproken. Wegens gebrek aan gegevens werd België niet opgenomen in deze studie. 
Een nieuw project, RDM-training, laat ons toe een eerste training rond research data management te 
organiseren voor bibliotheekmedewerkers. Begin 2019 vindt de eerste sessie plaats. 

11.2 Activiteiten 
OWB zet projecten op ten behoeve van wetenschappelijke bibliotheken in Vlaanderen. In 2018 liepen er 
drie projecten: 

 Depotprojecten: het depotproject biomedische wetenschappen (project gestart onder voormalige 
VOWB) en het depotproject bio-ingenieurs. In het depotproject maakten wetenschappelijke 
bibliotheken afspraken over het bewaren van wetenschappelijke publicaties in dit domein. 
Universiteiten, wetenschappelijke instellingen en de Koninklijke Bibliotheken slaan de handen in 
elkaar voor dit project. 

 Ok!pi2-project (eveneens overgenomen van VOWB) staat in voor de inzameling van statistische 
gegevens over de bibliotheken. In Ok!pi vind je gegevens van de bibliotheken van universiteiten, 
hogescholen en wetenschappelijke instellingen. 
> https://www.vvbad.be/okapi-en-okapi2-naar-een-benchmarking-van-wetenschappelijke-
bibliotheken  

 RDM-training: vanuit de vaststelling dat er geen opleiding bestaat voor data stewards,  het nieuwe 
profiel in de bibliotheek, werken we een RDM-training uit. Een eerste training is voorzien begin 
2019. Universiteiten, hogescholen en wetenschappelijke instellingen werken samen het 
programma uit en vaardigen elk leden van de organisatie af. 
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Het opvolgtraject van het behoefteonderzoek opleidingen informatievak is van nabij gevolgd. Verder wordt 
er van gedachten gewisseld over open access (met bijzondere aandacht voor plan S), auteursrecht en over 
het belang van onderzoeksdata. 

11.3 Toekomst 
RDM, en breder Open Science, blijft hoog op de agenda staan. Na de eerste RDM-training volgt een 
evaluatie en zal de training herhaald worden. De evoluties van Plan S en de gevolgen voor onze 
bibliotheken en collectiebeheer volgen we op de voet. 
Het depotproject wordt verder gezet. Nu alle partners volop meedraaien kunnen we in 2019 kijken naar 
een eventuele opvolgproject in een andere discipline. 
We blijven statistieken uitwisselen binnen Ok!pi2 en streven ernaar de beschikbare gegevens meer naar 
buiten te brengen. Een kort rapport zal bij geïnteresseerde instanties verdeeld worden. Daarnaast 
onderzoeken we hoe we beter informatie kunnen uitwisselen met Wallonië, Nederland en andere landen. 
Op Informatie aan Zee geven we meer uitleg over de projecten van OWB en halen we de banden met de 
Waalse collega’s aan. 

11.4 Werkgroep BioDing 
> https://www.vvbad.be/depotproject-bio-ingenieurs 
Activiteiten 
De werkgroep werkt hard om het depotproject BioDing (= depotproject van tijdschriften van de discipline 
bio-ingenieurswetenschappen) snel tot een goed eind te brengen. 
In 2018 is er veel werk verzet: vele volumes zijn verhuisd naar een andere instelling en nog meer volumes 
zijn verwijderd uit de collecties van de deelnemende bibliotheken. 
 
Toekomst 
Vanuit Waalse instellingen is er interesse om een samenwerking op poten te zetten en depotprojecten op 
te zetten op nationaal niveau. In 2019 gaan we vanuit onze werkgroep bekijken wat er mogelijk is en hoe 
we een nationale samenwerking efficiënt en concreet kunnen aanpakken. 
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Administratieve gegevens 

12 Leden 

Sector Instellingen  Personen 
Archief 85 102 
Openbare bibliotheken 283 105 
(Hoge)schoolbibliotheken 29 34 
Wetenschappelijke bibliotheken 114 109 
Bedrijven 10 3  
Sectie niet gespecifieerd 25 116 
Totaal: 1050 leden 546 469  
 
 
Nieuwe leden 83 
Aantal werkende leden 253 
Aantal leden dat voor het eerst een bestuursfunctie opnam 16 
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13 Activiteiten 

13.1 VVBAD-activiteiten 

Datum Studiedag Organisatie 
Aantal 
deelnemers AHD OB HSB WDI OKBV Andere Leden 

Score 
studiedag 

Verslag in 
META 

22/01/2018 Groeien in je rol als leidinggevende VVBAD 12  5 1 2  4 12   
22/02/2018 OKBV-Rondetafelgesprek: Calamiteiten in de bibliotheek OKBV 6  1   5  6  2018/5 
06/03/2018 Studiebezoek bibliotheek Oosterhout WCB 41  38  1  2 41 8,06 2018/4 
15/03/2018 Algemene Ledenvergadering VVBAD 76 25 27 6 6 3 9 76   
19/04/2018 Workshop Pimp je presentatie HSB 18 1 6 7 4   16 8,06  
24/04/2018 Content competent WDI 64  4 19 30 1 10 55 7,18 2018/6 
26/04/2018 Ik zou wel een boekje lusten! VJB 59  48 1   10 49 7,66 2018/7 
24/05/2018 Haal meer muziek uit je bib VMB 59  52   1 6 54  2018/8 
31/05/2018 Workshop infographics HSB   1 5    6 7,60  

22/06/2018 
Webinar CRM in archieven, bibliotheken en 
erfgoedorganisaties WAU 73 20 15 2 8  28 73 7,31  

28/06/2018 Bots, AI en technologie zijn hip, integreer ze in je bib! HSB 74  17 44 4  9 73 7,77 2018/7 
21/08/2018 Summerschool #sociaal #metboeken #opinternet VVBAD 14  9  1  4  6,17  

11/10/2018 
Studiebezoek aan bibliotheken M HKA en 
Middelheimmuseum OKBV 29  4 3 4 10  29   

24-27/10/2018 Studiereis Letland VVBAD 23  14 2 3  4 20 8,50 
2018/4 
2019/1 

13/12/2018 Oeps, het plan is gescheurd AHD 30 22 1    7 23 7,21 2019/2 
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13.2 Activiteiten waarbij de VVBAD medeorganisator was 
 

Datum Studiedag Organisatie 
Aantal 
deelnemers AHD OB HSB WDI OKBV Andere Leden 

Score 
studiedag 

Verslag in 
META 

23/01/2018 Hergebruik: lees de bijsluiter VVBAD, FARO, SA&S           
13/03/2018 CultuurContentement De Federatie, FvA, 

OCE, OKO, VVBAD, 
VVC 

120          

22/05/2018 IM Gent: iedereen informatieprofessional Arteveldehs, Politeia, 
VVBAD 

         2018/7 

14/11/2018 Overlegplatform Erfgoedbibliotheken Vlaamse 
Erfgoedbibliotheek, 
VVBAD 

65 4 12 2 15 11 21  7,9  
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14 META 

14.1 Technische gegevens 
META verschijnt 9x per jaar: februari, maart, april, mei, juni, augustus, oktober, november, december 
 Formaat: 210 x 297 mm (A4) 
 Oplage: 1400 exemplaren 
 Druk: offset, full colour 
 
Ontvingen in 2018 META: 
 De kabinetten van de minister-president, de minister van Cultuur, de minister van Bestuurszaken, de 

minister van Innovatie, de minister van Onderwijs 
 De agentschappen Sociaal-Cultureel Werk en Kunsten & Erfgoed  
 De leden van de Commissie Cultuur in het Vlaams Parlement 
 De studiediensten van de Vlaamse partijen 
 De belangrijkste Vlaamse kranten 

 

14.2 Doelstellingen  
 

 Verenigingsblad Vakblad Imago 
Streefcijfers 25% 50% 25% 
Verhouding 21% 68% 10% 

 
Om de cijfers te berekenen, bekeken we hoeveel rubrieken en hoeveel pagina’s ingevuld werden als 
vakblad of verenigingsblad. Van beide cijfers namen we het gemiddelde. 
 

14.3 Inhoud 
 

 

15 Wegwijzer 
Aantal aanvullingen in 2018: 2 
Aantal abonnees: 84 (digitaal & print), 43 (enkel digitaal) en 23 (enkel print) 

16 Digitale publicaties 

16.1 Website 
 
 Paginaweergaven Unieke paginaweergaven 
 
Totaal 350.367 278.267 
 
Algemeen 47.863 39.949 
Vacatures 84.549 59.934 
Activiteiten 8.642 6.196 
META 9.495 5.798 

16.2 Nieuwsbrief 
Aantal abonnees: 2.348 op 25/02/2019 
Bij het invoeren van de GDPR hebben we alle abonnees gecontacteerd met de vraag of ze de nieuwsbrief 
nog wilden ontvangen. Wie niet of negatief reageerde kreeg na 25 mei geen nieuwsbrief meer toegestuurd. 
Daardoor is het aantal abonnees gezakt ten opzichte van 2017. Het aantal clicks steeg wel van gemiddeld 
16,5 procent in 2017 naar 20,7 procent in 2018. 
Aantal nummers: 26 
 

 AHD EBV OB OKBV HSB WDI Intersect. VVBAD  Erfgoed 
Verhouding  23% 1% 36% 2% 4% 8% 18% 2%  6% 
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16.3 Sociale media 
Facebook: 1.213 likes – 1.225 volgers 
Twitter: 892 volgers 
LinkedIn: 496 groepsleden – 423 volgers 
Slideshare: 156 volgers  
Flickr: 38 volgers. In 2018 publiceerde de VVBAD op Flickr fotosets over: 
• Studiereis naar Letland 
• Bib voor Iedereen, slotmoment 
• Algemene Ledenvergadering 
• Bib voor Iedereen, startmoment 

17 Betrokkenheid bij externe organisaties/commissies 

17.1 Structureel 
 
Nationaal 
 Belgische Vereniging voor Documentatie (ABD-BVD): Marc Van den Bergh, Dominique Vanpée. 
 BoekenOverleg, forum & kerngroep: Jessica Jacobs, Bruno Vermeeren 
 BoekenOverleg, werkgroep leesbevordering: Katja Grammens, Leen Lekens 
 Coördinatiecommissie Bibliotheekopleidingen (Cocobi): Stijn Meersseman, Patrick Vanouplines 

(voorzitter), Bruno Vermeeren (secretaris) 
 Cultuurconnect, stuurgroep gemeenschappelijke basisinfrastructuur: Bruno Vermeeren 
 Coördinatieteam archiefopleiding Bibliotheekschool Gent: Michel Vermote 
 Faro-werkgroep Waardering: Eline De Lepeleire 
 Felnet: Marc Van de Bergh, Bart Goossens. 
 Folio, Algemene Vergadering: Jessica Jacobs 
 Forum van de bibliothecarissen van de Federale Overheidsdiensten en van de Federale 

Wetenschappelijke Instellingen: Astrid De Spiegelaire, Sophie Vandepontseele. 
 Iedereen Leest, contactpersoon vakgroep Jeugd: An Steppe. 
 Intersectoraal Overleg Cultuur (ISOC): Bruno Vermeeren 
 Overleg Cultureel Erfgoed, Raad van Bestuur: Bruno Vermeeren (secretaris, tot juni), Jessica Jacobs 
 Overleg Cultureel Erfgoed, Algemene Vergadering: ad hoc deelnemers 
 Overleg Sectorfederaties Sociare: Bruno Vermeeren, Jessica Jacobs 
 Overleg Vlaamse Overheidsbibliotheken: Claudine Huyghe 
 Redactie Nieuwsbrief Lokaal Beleid: Bruno Vermeeren, Jessica Jacobs 
 Reflectiegroep provincies, kabinet Gatz: Bruno Vermeeren 
 Samenwerkingsverband Auteursrecht & Samenleving, kerngroep & stuurgroep:  

Bruno Vermeeren, Jessica Jacobs 
 Sectorraad Kunsten en Erfgoed van de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media: 

vertegenwoordiging via het Overleg Cultureel Erfgoed (OCE) 
 Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk van de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media: 

Danie De Sadeleer, Miet Withofs. 
 Stuurgroep Erfgoeddag: Lise Vandecruys 
 Vlaamse Erfgoedbibliotheek, Algemene Vergadering en Raad van Bestuur: Bruno Vermeeren 
 VVSG-werkgroep vrijetijdsbeleid: Bruno Vermeeren 
 Werkgroep Beroepskwalificatiedossiers archiefsector: Tom Haeck, Leen van Dijck, Bruno Vermeeren 
 Werkgroep Steunpunt Bovenlokale Cultuurwerking: Carol Vanhoutte, Bruno Vermeeren 
 
Internationaal 
 Astrid Lindgren Memorial Awards: Erika Gebruers 
 Eblida: Bruno Vermeeren 

17.2 Eenmalig 
Nationaal 
 17 januari, gesprek Maurice De Greef, VUB: Bruno Vermeeren 
 25 januari, toelichting #bibvooriedereen voor het overleg van VormingPlus: Bruno Vermeeren 
 2 februari, gesprek Afdeling Erkennen en Subsidiëren: Carol Vanhoutte, Bruno Vermeeren 
 2 februari, gesprek cel Bovenlokaal Bibliotheekbeleid: Carol Vanhoutte, Bruno Vermeeren 
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 8 februari, toelichting memorandum BoekenOverleg bij sp.a: Bruno Vermeeren 
 9 februari, gesprek Libis: Lise Vandecruys en Bruno Vermeeren 
 7 maart, toelichting memorandum BoekenOverleg bij Open VLD: Bruno Vermeeren  
 21 maart, gesprek kabinet Gatz: Carol Vanhoutte, Patrick Vanouplines, Bruno Vermeeren 
 23 maart, overleg Cultuurconnect, Bruno Vermeeren 
 10 april, overleg Iedereen Leest, Bruno Vermeeren 
 13 april, overleg Tracs, Lise Vandecruys en Bruno Vermeeren 
 16 april, gesprek Bart Caron, Jessica Jacobs en Bruno Vermeeren 
 18 april, focusgroep graduaat Informatiebeheer, CVO VOLT, Leuven: Bruno Vermeeren 
 26 april, focusgroep graduaat Informatiebeheer, AP Hogeschool, Antwerpen: Bruno Vermeeren 
 23 mei, overleg APBD: Bruno Vermeeren 
 6 augustus, overleg Peter Thoelen: Bruno Vermeeren 
 13 augustus, overleg Hand in Hand: Bruno Vermeeren 
 18 september, overleg met Annelies Toelen en Luc Martens: Patrick Vanouplines, Hermione L’Amiral, 

Jessica Jacobs 
 26 november, gesprek Mediawijs: Jessica Jacobs 
 28 november, overleg kabinet Gatz: Patrick Vanouplines, Jessica Jacobs 
 29 december, overleg cel Bovenlokaal Bibliotheekbeleid: Bruno Vermeeren, Jessica Jacobs 
 14 december, overleg met Cultuurconnect: Lise Vandecruys, Jessica Jacobs 
 
Internationaal 
 24 januari, gesprek OCLC: Lise Vandecruys en Bruno Vermeeren 
 30 januari, gesprek EBSCO, Lise Vandecruys en Bruno Vermeeren 
 13 april, overleg Square Information Systems, Lise Vandecruys en Bruno Vermeeren 
 15-16 mei, IFLA Global Vision Workshop, Parijs: Bruno Vermeeren 
 12 juni, overleg Gerard Meijer cs over opleidingen, Utrecht: Bruno Vermeeren 
 21-31 augustus, IFLA-congres Kuala Lumpur: Dirk Desaever, Bruno Vermeeren 

18 Personeel 

18.1 Medewerkers 
 Klaartje Brits: stafmedewerker communicatie (28,5/38) 
 Marc Engels: secretariaatsmedewerker (38/38) 
 Jessica Jacobs: hoofdredacteur META en stafmedewerker (38/38) 
 Bilen Sonakalan: administratief medewerker (22,8/38) 
 Lise Vandecruys: stafmedewerker (38/38) 
 Bruno Vermeeren: coördinator (38/38) 

18.2 Stagiairs 
 Floriske Van Gennip, stage in het kader van een BIO-baan van 30 juli 2018 tot 11 januari 2019 

 

18.3 Vrijwilligers VVBAD 
Het is onmogelijk te zeggen hoeveel vrijwilligers zich ingezet hebben voor de campagne #bibvooriedereen, 
maar het zijn er zeer veel. Ze engageerden zich via de partnerorganisaties of de lokale bibliotheek. Honderd 
mensen namen de rol van ambassadeur op zich. Vele anderen verzamelden met veel enthousiasme 
handtekeningen. Een speciale vermelding verdienen Stieve Van der Bruggen, die zijn bibliotheek leeg 
maakte om het campagnefilmpje te kunnen maken en Sabine De Vos die het insprak. Rita Van de Wiele 
contacteerde alle gemeenten die het charter nog niet getekend hadden. Els Breedstraet, Anja Cuypers, Kris 
De Vis, Esra Günes, Caroline Heylighen, Natacha Hinoul, Joke Janssens, Geert Lievens, Marleen Niemegeers, 
Shana Ludikhuyze, Ann Schatteman, Nele Struyvelt, Els Van Houte, Kathleen Van Opstal, Nathalie Verdonckt 
en Ann Verleye namen de ondankbare taak op zich om handtekeningen in te voeren. Dan hebben we de 
mensen nog niet genoemd die op 19 januari mee een bibliotheek kwamen omarmen of die op 4 oktober 
mee naar het Vlaams parlement trokken om alle handtekeningen en het register aan Jan Peumans te 
overhandigen. En allicht vergeten we er nog. Zonder de inzet van al die vrijwilligers, was #bibvooriedereen 
nooit een succes geworden. 
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18.4 Tijdsbesteding  
 aantal uren  
bestuursvergaderingen 345,66 3,2% 
correspondentie & onthaal 1603,92 14,7% 
algemene ledenvergadering 87,25 0,8% 
oprichting & ontwikkeling 544,44 5,0% 
administratief beheer 1197,23 10,9% 
financieel beheer 307,25 2,8% 
publicaties 2087,39 19,1% 
studiedagen 757,80 6,9% 
VVBAD-projecten 713,54 6,5% 
projecten met derden 1030,15 9,4% 
lezingen & artikels voor derden 5,75 0,1% 
externe relaties 297,18 2,7% 
vakantie 1237,35 11,3% 
vorming 231,92  2,1% 
ziekte 477,30 4,4% 
-------------------------------------------------------------- 
Raad van Bestuur 511,91 4,7% 
Redactie 1850,57 16,9% 
Archief & Hedendaags Documentbeheer 111,50 1,0% 
Hogeschoolbibliotheken 29,25 0,3% 
Openbare Bibliotheken 854,58 7,8% 
Wetenschappelijke & Documentaire Informatie 30,50 0,3% 
Overleg Wetenschappelijke Bibliotheken 15,50 0,1% 
OKBV 11,25 0,1% 
Erfgoedbibliotheken 15,50 0,10% 
VVBAD – intersectoraal 581,80 5,3% 
Secretariaat 6562,47 60,0% 
OCE 366,25 3,3%  

18.5 Bijscholing en externe activiteiten 
 
Klaartje Brits  

 20 maart, Publiek 18, Gent 
 8 november, Mailchimp voor gevorderden, Gent 

 
Jessica Jacobs 

 18 januari en 08 februari, Zelf video’s maken met een smartphone, Brussel 
 20 maart, Publiek 18, Gent 
 17 mei en 7 juni, vorming Hoe komen we in de pers met onze organisatie?, Brussel 
 Oktober-december, Begeleidingstraject voor coöperatief ondernemen 
 18/12, Efficiënt vergaderingen leiden, Antwerpen 

 
Lise Vandecruys 

 22 mei: IMGent, Gent 
 9 november: Groot onderhoud FARO, Brussel 
 13 december: KNVI-congres Smart Humanity, Amsterdam 

 
Bruno Vermeeren 

 7 februari, lezing Peter Hinssen, Vlaams parlement 
 20 maart, het Nationale Bibliotheekcongres, Den Helder, NL 
 24 april, opleiding GDPR, HIVA, Leuven 
 15-16 mei, IFLA Global Vision Workshop, Parijs 
 14-16 juni, studiereis Parijs, Vlaamse Erfgoedbibliotheek 
 21-31 augustus, IFLA-congres Kuala Lumpur 
 11 oktober, contactdag OCLC, Rotterdam 
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18.6 Lezingen en interviews door secretariaatsmedewerkers 
 Bijdrage artikel Health Information and Libraries Journal: Bruno Vermeeren 
 Actualisering bijdrage Canon Sociaal-Cultureel Werk: Bruno Vermeeren 
 Presentatie op het Overlegplatform van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek: Jessica Jacobs 

 
 
  



28 VVBAD Jaarverslag 2018 

19 Raad van Bestuur 

> https://www.vvbad.be/raad-van-bestuur 
 
Algemeen voorzitter: Patrick Vanouplines (2018-2021)  
Ondervoorzitter: Stijn Meersseman (2018-2021) 
Algemeen secretaris: Hermione L’Amiral (2018-2021) 
Penningmeester: Hedwig Van den Bossche (2016-2019)  
 
Leden: Fleur De Jaeger (WDI), Myriam Lemmens (HSB), Sissi Loostermans (HSB), Geert Puype (OB), An 
Renard (Erfgoedbibliotheken), Hilde Van Kiel (OWB), Carol Vanhoutte (OB), Willem Vanneste (AHD), Veerle 
Verhasselt (OKBV), Miet Withofs (OB). 
 
Bruno Vermeeren (tot november en Jessica Jacobs (vanaf november) nemen als vertegenwoordiger vanuit 
het secretariaat deel aan de vergaderingen van de Raad Van Bestuur. 
 
Data van de vergaderingen: 23 januari, 1 maart, 26 april, 28 juni, 9 augustus, 13 september, 16 oktober, 6 
december. 
 
Algemene Ledenvergadering voorjaar: 15 maart 
Algemene Ledenvergadering najaar: 13 september 

19.1 Werkgroepen 

19.1.1 Jury Ger Schmookprijs 
Voorzitter: Patrick Vanouplines 
Secretaris: Klaartje Brits 
Leden: Marc Nelissen, Annelies Nevejans, Petra Vanhoutte 
 
Vergadering op 8 februari 2018 

19.1.2 Werkgroep Informatie aan Zee 
De Raad van Bestuur besliste om de organisatie van Informatie aan Zee zelf in handen te nemen. Er werd 
dus geen werkgroep opgestart. Informatie aan Zee wordt in de mate van het mogelijke behandeld tijdens 
de bestuursvergaderingen. Op 16 oktober was er een aparte bijeenkomst gewijd aan het congres. 

19.1.3 VVBAD-KNVI Werkgroep Opleidingen Informatievak 
Voorzitter: Patrick Vanouplines (VUB) 
Secretaris: Bruno Vermeeren (VVBAD) 
 
Leden: Marc Goovaerts (UHasselt), Frank Huysmans (UvA), Didi Mulder (KNVI), Trudi Noordermeer 

(UAntwerpen), Jan Van Hee (Artevelde Hogeschool), Seth Van Hooland (ULB), Hilde Van Kiel (KU 
Leuven), Inge Van Nieuwerburgh (UGent), Eric Kokke (KNVI) 

 
Data van de vergaderingen: 27 september en 7 december 
 

20 Redactieraad 

> https://www.vvbad.be/ledennetwerk/intersectorale-werking/redactie-meta  
Voorzitter: Jessica Jacobs 
Secretaris: Klaartje Brits 
 
Leden: Adeline Boeckaert (Karel de Grote Hogeschool, campus Sint Lukas, 2018-2022), Paul Bushmann 

(Ugent – Letteren & Wijsbegeerte, 2016-2020), Lien Ceûppens (Archief Gent, 2017-2021), Rika 
Colpaert (Koninklijke Bibliotheek, 2018-2022), Gerd De Coster (SOMA, 2017-2021 – langdurig afwezig 
wegens ziekte), Christophe Martens (Stad Brussel, 2017-2021), Kris Michielsen (OB Schilde, 2017-
2021), Paul Nieuwenhuysen (VUB-Universiteitsbibliotheek, 2017-2021), Veronique Rega ( 
Universiteit Antwerpen, 2017-2021), Eva Simon (bibliotheekschool Gent, 2017-2020), Stieve Van der 
Bruggen (Thomas More Hogeschool, 2018-2022), Patrick Vanhoucke (VGC, 2017-2021), Marleen 
Vanneste (Vives Hogeschool, 2018-2022) 
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Data van de vergaderingen: 30 januari, 26 juni, 27 november 
Er waren gemiddeld 8 van de 13 bestuursleden aanwezig op de vergaderingen. 
 

21 Redactie Wegwijzer voor bibliotheken en documentatiecentra 

> https://www.vvbad.be/ledennetwerk/intersectorale-werking/redactie-wegwijzer  
Voorzitter: Jessica Jacobs 
Secretaris: Klaartje Brits 
 
Leden: Denis De Bruyne (Arteveldehogeschool), Shanna Maertens (Politeia), Sofie Ruysseveldt (ARGOS), An 

Smets (KULeuven), Johan Vandendriessche (Openbare Bibliotheek Zwalm), Ellen Van Keer (Koninklijk 
Museum Schone Kunsten Brussel) en Bruno Vermeeren (VVBAD) 

 
Data van de vergaderingen: 27 maart en 10 september 
Er waren gemiddeld 4 van de 8 bestuursleden aanwezig op de vergaderingen. 
 

22 Sectie Archief en Hedendaags Documentbeheer (AHD) 

> https://vvbad.be/ledennetwerk/archieven/sectie-archief-en-hedendaags-documentbeheer  
 
Voorzitter: Willem Vanneste (Felixarchief/Universiteitsarchief Antwerpen, 2017-2020) 
Secretaris: Annelies Nevejans (STAM, 2016-2019) 
 
Leden: Julie Aerts (CRKC, 2016-2018), Lieve Arnouts (Stadsarchief Aalst, 2015-2018), Leen Breyne (IGA 

Midwest, 2018-2021), Lien Ceûppens (Archief Gent, 2017-2020), Tom Cobbaert (ADVN, 2017-2020), 
Hilde De Bruyne (OCMW-archief Brugge, 2014-2018), Harald Deceulaer (Rijksarchief Brussel, 2017-
2020), Gerd De Coster (CEGESOMA, 2016-2019 – langdurig afwezig wegens ziekte), Lies Galle 
(Letterenhuis, 2018-2021), Hermione L’Amiral (Archief van de Senaat, 2018-2021), Els Michielsen 
(Archief Lier, 2017-2020), Hendrik Ollivier (Amsab-ISG, 2016-2017), Thomas Peeters (KADOC, 2017-
2020), Bart Sas (Stadsarchief Turnhout, 2017-2020), Jan Stuyck (Letterrenhuis, 2016-2017), Hilde Van 
Ongevalle (Vlaams Parlement, 2018-2021), Martijn Vandenbroucke (AMSAB-ISG, 2018-2021), Veerle 
Vandeputte (Liberaal Archief, 2016-2019), Katlijn Vanhee (Vlaamse Overheid, 2018-2021), Petra 
Vanhoutte (VERA, 2016-2019), Ward Vansteenkiste (CAVA, 2018-2021) 

 
Vanuit het secretariaat was Jessica Jacobs contactpersoon. 
 
Data van de vergaderingen: 1 februari, 15 maart, 17 mei, 20 september, 22 november. 
Er waren gemiddeld 14 van de 22 bestuursleden aanwezig op de vergaderingen. 

22.1 Werkgroepen 

22.1.1 Werkgroep Automatisering (WAU) 
> https://vvbad.be/werkgroep-automatisering 
 
Voorzitter: Filip Boudrez 
Secretaris: Christophe Martens 
 
Leden: Renée Cambré, Lien Ceûppens, Tom Cobbaert, Joris Colla, Paul Drossens, Wim Lowet, Sarah 

Macquoy, Marc Nelissen, Isabelle Van Ongeval, Caroline Vleugels, Katrien Weyns, Wendy Van de 
Camp 

Vanuit het secretariaat was Jessica Jacobs contactpersoon 
 
Data van de vergaderingen: 24 januari en 17 september. 
Er waren gemiddeld 8 van de 14 bestuursleden aanwezig op de vergaderingen. 
 

22.1.2 Werkgroep Lokaal Overheidsarchief (WLOA) 
> https://vvbad.be/werkgroep-lokaal-overheidsarchief 
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Voorzitter: Lieve Arnouts 
Secretaris: Isabelle Verheire 
 
Leden : Jan Anseeuw, Hassan Ben Toutouh, Veronique Bonkoffsky, Leen Breyne, Remco Bruijnje, Marika 

Ceunen, Katrien Cloots, Hilde De Bruyne, Geerd De Ceulaerde, Patty De Meester, Johan De Reu, 
Saskia De Schepper, Frauke De Wilde, Berber Dhaene, Carine Goossens, Tom Haeck, Glenn Hoens, 
Sofie Neuckermans, Marie-Juliette Marinus, Nathalie Martens, Annelies Mattheus, Els Michielsen, 
Leda Saeys, Bart Sas, Liesbeth Soete, Mieke Strauven, Kathelijne Tiels, Peter Van Assche, Inge Van 
Bamis, Sara Vande Populiere, Willy Van de Vijver, Hannes Vanhauwaert, Jochen Vermote, Ruth 
Versteyhe, Dieter Viaene, Caroline Vleugels 
 

Vanuit het secretariaat was Jessica Jacobs contactpersoon. 
 
Data van de vergaderingen: 9 maart en 26 oktober. 
Er waren gemiddeld 15 van de 32 leden aanwezig op de vergaderingen. 

22.1.2.1 Subwerkgroep Selectielijst Gemeenten (SSG) 
> https://vvbad.be/subwerkgroep-selectielijst-gemeenten 
 
Voorzitter: Roeland Verhaert  
Secretaris: Coördinerende Archiefdienst 
 
Leden: Jan Anseeuw, Johan De Reu, Katrijn Decuypere, Kathleen Devolder, Bram Dierckx, Glenn Hoens, 

Wouter Kesteloot, Geert Leloup, Nadia Lenaerts, Annelies Mattheus, Els Michielsen, Annelies O, 
Bart Sas, Isabelle Verheire, Ineke Van Schoor 

 
Vanuit het secretariaat was Jessica Jacobs contactpersoon. 
 
Data van de vergaderingen: 27 maart, 29 mei, 26 juni, 25 september en 20 november 
Er waren gemiddeld 13 van 17 bestuursleden aanwezig op de vergaderingen. 

22.1.2.2 Subwerkgroep Selectielijst OCMW’s 
> https://www.vvbad.be/subwerkgroep-selectielijst-ocmws  
 
Voorzitter: Hannes Vanhauwaert  
Secretaris: Marc Carnier 
 
Leden: Hassan Ben Toutouh, Tine Bevernage, Berber D’Haene, Liesbeth Gios, David Guilardian, Tom 

Haeck, Glenn Hoens, Nathalie Martens, Quincy Oeyen, Peter Van Assche, Isabelle Verheire, Ruth 
Versteyhe 

 
Vanuit het secretariaat was Jessica Jacobs contactpersoon 
 
Vergaderdata: 13 juni 
Er waren 11 van de 15 leden aanwezig op de vergadering 

22.1.3 Werkgroep Privaatrechtelijk Archief (WPA) 
> https://vvbad.be/werkgroep-privaatrechtelijk-archief 
 
Voorzitter: Michel Vermote (Archiefbank Vlaanderen) 
Secretaris: Eline De Lepeleire (Letterenhuis) 
 
Leden: Julie Aerts (CRKC), Mario Baeck, Jens Bertels (AMVB), Sophie Bossaert (Archiefbank Vlaanderen), 

Mariet Calsius (Resonant), Lieselot Cornelis (ETWIE), Gerd De Coster (CEGESOMA), Bart De Nil 
(FARO), Lisa Dejonghe (CAVA), Nathalie Ferket (Het Firmament), Els Flour (AVG-Carhif), Frederik 
Geysen (AMVB), Carine Goossens (Gemeentearchief Beveren), Wim Lowet (VAi), Harald Nilens 
(Colruyt Group – tot december 2018), Jan Stuyck (MHKA), Stefan Van Lani (Abdij van Park), Hendrik 
Vandeginste (Heemkunde Vlaanderen), Martijn Vandenbroucke (AMSAB-ISG), Koen Verstraeten 
(Universiteitsarchief Gent) 
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Vanuit het secretariaat was Jessica Jacobs contactpersoon 
 
Vergaderdata: 20 juni en 6 december. 
Er waren gemiddeld 10 van 22 bestuursleden aanwezig. 

22.1.3.1 Subwerkgroep Vormingen 
Leden: Jens Bertels (AMVB), Sophie Bossaert (Archiefbank Vlaanderen), Mariet Calcius (Resonant), Lisa 

Dejonghe (CAVA), Nathalie Ferket (Het Firmament), Els Flour (AVG-Carhif), Frederik Geysen 
(AMVB), Wim Lowet (VAi), Hendrik Vandeginste (Heemkunde Vlaanderen), Martijn Vandenbroucke 
(AMSAB-ISG), Ward Vansteenkiste (CAVA) 

 
Vanuit het secretariaat was Jessica Jacobs contactpersoon. 
 
Vergaderdata: 20 juni en 6 december. 
Er waren gemiddeld 6 van de 10 bestuursleden aanwezig. 

23 Sectie Openbare Bibliotheken (OB) 

> https://vvbad.be/ledennetwerk/openbare-bibliotheken/sectie-openbare-bibliotheken 
Voorzitter: Carol Vanhoutte (OB Kortrijk, 2018-2021) 
Secretaris: Wendy Schruers - OB Turnhout, 2017-2020) 
 
Leden: Linda Bruyninckx (OB Sint-Jans-Molenbeek, 2018-2021), Geertje Descheemaeker (OB Genk, 2016-

2019), Mireille Geerinck (OB Beveren, 2015-2018), Paul Gervoyse (OB Infopunt Oostkamp, 2015-
2018), Inge Goossens (OB Antwerpen, 2016-2019), Katja Grammens (OB Sint-Pieters-Leeuw, 2016-
2019), Kirsten Janssens (OB Sint-Niklaas, 2015-2018), Leen Lekens (Muntpunt, 2016-2019), Stefan 
Paulissen (OB Lanaken, 2016-2019), Geert Puype (OB Menen, 2018-2021), Hedwig Van den 
Bossche (OB Gent, 2015-2018), Miet Withofs (OB Hasselt, 2015-2018) 

 
Vanuit het secretariaat waren Lise Vandecruys en Bruno Vermeeren contactpersoon. 
 
Vergaderdata: 11 januari, 28 februari, 15 maart (algemene ledenvergadering), 25 april, 13 juni, 21 
september en 15 november. Doorheen het jaar vonden ook vergaderingen plaats met afvaardigingen van 
de sectie, ter voorbereiding van o.a. het gebruikersonderzoek en de actie #bibvooriedereen. 
 
Er waren gemiddeld 9 van de 14 bestuursleden aanwezig op de vergaderingen. 

23.1 Stuurgroep Bibliotheekcharter 
Leden: Saksia Boets (Luisterpunt), Ellen Buntinx (Willemsfonds), Tom Cools (Vermeylenfonds), Danie De 

Sadeleer (OB Leuven), Mireille Geerinck (OB Beveren), Katja Grammens (OB Sint-Pieters-Leeuw), 
André Van Ekelenburg (Masereelfonds), Leen Lekens (Muntpunt), Alja Leus (Rodenbachfonds), Lise 
Vandecruys (VVBAD), Carol Vanhoutte (OB Kortrijk), Tine Verhelst (Davidsfonds), Bruno Vermeeren 
(VVBAD) 

 
Data van de vergaderingen: 10 januari, 5 februari, 9 maart, 23 mei, 12 september. 

23.2 Werkgroepen 

23.2.1 Vakgroep Jeugdbibliothecarissen (VJB) 
> https://vvbad.be/vakgroep-jeugdbibliothecarissen 
Voorzitter: An Steppe (vanaf september 2018 voor één jaar) 
Secretaris: De leden nemen om de beurt de rol van secretaris op. 
Leden: Lut Belaen (OB Brugge), Leen De Launoit (OB Aartselaar), Erika Gebruers (Muntpunt), Annemie 

Minnebo (OB Stekene), Marleen Smets (OB Hoeselt), Els Vanoirbeek (OB Genk), Liesbet-Ann 
Verbruggen (OB Mechelen, tot eind augustus), Veroniek De Visser (Linc vzw, tot eind april) 

 
Vanuit het secretariaat was Lise Vandecruys contactpersoon. 
 
Vergaderdata: 7 februari, 1 juni, 12 november. 
Er waren gemiddeld 5 van 8 bestuursleden aanwezig op de vergaderingen. 
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23.2.2 Vakgroep Muziek- en Filmbibliothecarissen (VMF) 
> https://vvbad.be/vakgroep-muziek-en-filmbibliothecarissen 
 
Voorzitter: Diane Nys (OB Kontich) 
Secretaris: de leden nemen om de beurt het secretariaat waar 
 
Leden: Tine Englebert (OB Gent), Sarah Hoebrechts (OB Genk), Sara Galle (OB Sint-Niklaas), Bert Goris (OB 

Turnhout), Magda Kegels (OB Schoten), Veerle Smolders (OB Leuven), Els Torfs (OB Heist-op-den-
Berg), Corrine van der Noll (OB Moerbeke) 

 
Vanuit het secretariaat was Lise Vandecruys contactpersoon. 
 
Vergaderdata: 18 januari, 22 februari, 22 maart, 2 mei, 5 juni, 16 oktober. 
Er waren gemiddeld 5 van de 9 bestuursleden aanwezig op de vergaderingen. 

23.2.3 Werkgroep Collectiebeleid 
> https://www.vvbad.be/werkgroep-collectiebeleid  
Voorzitter: Hedwig Van den Bossche (OB Gent) 
Secretaris: Inge Goossens (OB Antwerpen) 
 
Leden: Mia Brigou (OB Lummen), Koen Calis (OB Brugge), Lieve Campforts (OB Poperinge-Vleteren), Jan 

Collet (OB Kalmthout), Rens Creusen (OB Turnhout), Sophie De Meyer (OB Anzegem), Marleen 
Degryse (OB Mechelen), Vincent Deldaele (OB Lovendegem), Joris Eeraerts (OB Laarne), Tine 
Englebert (OB Gent), Sara Galle (OB Sint-Niklaas), Anja Geus (OB Herentals), Paul Kellens (OB De 
Wattenfabriek Herzele), Mia Kluysse (OB Oostende), Lies Morren (OB Dilbeek), Els Patoor (VGC), 
Geert Puype (OB Menen), Anne Ryckaert (OB Zwijndrecht), Martine Seys (Muntpunt), Veerle 
Smolders (OB Leuven), Marleen Valy (OB Lommel), Thomas Van Hoevelen (OB Mechelen), Ann 
Vandenbergh (OB Leuven), Lieve Vandeneede (OB Mechelen), Els Vandevoort (OB Beringen), Ingrid 
Vanhoof (OB Balen), Sarah Vanneste (OB Brugge), Katelijne Vercamer (OB Zedelgem), Ingrid 
Verdonck (OB Gent), Inne Verhoogen (OB Kortenberg), Alexandra Vervaecke (OB De Wolfsput 
Dilbeek) 

 
Vanuit het secretariaat was Lise Vandecruys contactpersoon. 
 
Vergaderdata: 6 februari, 26 juni, 11 september, 11 december. 
Bij de start waren meer dan dertig collega’s geïnteresseerd om deel uit te maken van deze werkgroep. 
Uiteindelijk waren er een vijftiental collega’s die zich effectief engageerden en regelmatig actief deelnamen 
aan de vergaderingen. Er waren gemiddeld 14 leden aanwezig op de vergaderingen. 

24 Sectie Hogeschoolbibliotheken 

> https://vvbad.be/ledennetwerk/hogeschoolbibliotheken/sectie-hogeschoolbibliotheken 
Voorzitter: Sissi Loostermans (Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen, 2018-2021) 
Secretaris: Stijn Meersseman (Arteveldehogeschool Gent, 2015-2018) 
 
Leden: Bram Baert (Hogeschool West-Vlaanderen, 2018-2021), Dirk Desaever (AP Hogeschool, 2015-

2018), Thijs Gielis (UCLeuvenLimburg, 2015-2018), Myriam Lemmens (PXL, 2016-2019), Erika Meel 
(Odisee, 2015-2018), Johan Poukens (Erasmushogeschool Brussel, 2016-2019), Dirk Smet (Thomas 
More, 2014-2017), Stieve Van der Bruggen (Thomas More, 2016-2019), Sofie Vandroemme 
(Hogeschool Gent, 2017-2020), Marleen Vanneste (VIVES, 2018-2021) 

 
Johan Poukens verliet de hogeschoolsector en diende zijn ontslag in als bestuurslid vanaf mei 2018.  
Marleen Vanneste trad tot het bestuur toe als nieuw bestuurslid (na coöptatie vanaf oktober 2017). 
 
Vanuit het secretariaat namen afwisselend Jessica Jacobs en Lise Vandecruys deel aan de vergaderingen. 
Vanaf najaar 2018 was Lise Vandecruys vaste contactpersoon vanuit het secretariaat. 
 
Vergaderdata: 29 januari, 15 maart, 23 oktober en 18 december. 
Er waren gemiddeld 9 van de 12 bestuursleden aanwezig. 
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24.1 Themagroepen 
> https://www.vvbad.be/ledennetwerk/hogeschoolbibliotheken/themawerkgroepen 
 
De thematische werkgroepen zijn gevormd rond enkele studiegebieden en hebben als doel de 
bibliotheekmedewerkers uit dezelfde studiegebieden samen te brengen. De groepen staan open voor alle 
hogescholen (en ook aanverwante universitaire opleidingen) en hebben als doel de medewerkers van de 
werkvloer samen te brengen (dus niet in eerste instantie de hoofdbibliothecarissen, coördinatoren, enz.). 

24.1.1 Themagroep Handelswetenschappen & Bedrijfskunde 
Voorzitter: Hilde Vanoverbeke 
Vergaderdatum: donderdag 22 februari 2018 in de Thomas More Hogeschool Kempen te Geel. Er waren 10 
aanwezigen. 

24.1.2 Themagroep Industriële Wetenschappen en Technologie 
Voorzitter: Sissi Loostermans 
Vergaderdatum: maandag 16 januari 2018 in UCLL campus Proximus Leuven. Er waren 7 aanwezigen. 

24.1.3 Themagroep Onderwijs 
Voorzitter: Nele Barbry 
Vergaderdata: dinsdag 23 januari 2018 (HO Gent, Campus Ledeganck, 12 aanwezigen) en dinsdag 4 
september 2018 (Arteveldehogeschool, Campus Kattenberg, Gent, 19 aanwezigen). 

24.1.4 Themagroep Sociaal-Agogisch werk 
Voorzitter: Ivan Derycke 
Vergaderdata: donderdag 19 april 2018 (Arteveldehogeschool, Campus Sint-Annaplein) en donderdag 29 
november 2018 in de Thomas More Hogeschool Kempen te Geel. 

24.1.5 Themagroep Gezondheidszorg 
Voorzitter: Liesbeth De Vogelaere 
Vergaderdatum: dinsdag 4 september 2018 met (VIVES Campus Brugge). 
 

25 Sectie Wetenschappelijke en Documentaire Informatie 

> https://vvbad.be/ledennetwerk/wetenschappelijke-speciale-bibliotheken/sectie-wetenschappelijke-en-
documentaire 
Voorzitter: Fleur De Jaeger (Loyens en Loeff, 2016-2019) 
Secretaris: Inge Van Nieuwerburgh (Universiteit Gent, 2015-2018) 
 
Leden: Els Binnemans (Wolters-Liedekerke, 2018-2021), Paul Buschmann (Universiteit Gent, 2016-2019), 

Ann De Meulemeester (2018-2021), Astrid De Spiegelaere (KBR, 2017-2020), Hilde Everaert 
(Provincie Antwerpen, 2017-2020), Marc Goovaerts (Universiteit Hasselt, 2018-2021), Claudine 
Huyghe (SERV, 2017-2020), Laura Mesotten (KULeuven, 2018-2021), Paul Nieuwenhuysen (VUB-
Universiteitsbibliotheek, 2015-2018), Veronique Rega (Universiteit Antwerpen, 2015-2018), Stef 
Strobbe (VDAB, 2018-2021), Inge Van der Stighelen (Amazone vzw, 2018-2021), Hilde Van Nijen 
(Vlaamse Overheid, Informatie en Documentatie, 2015-2018), Sophie Vandepontseele (KBR, 2016-
2019), Patrick Vanouplines (VUB-Universiteitsbibliotheek, 2017-2020), Demmy Verbeke 
(KULeuven), Lieslot Verreyckt (VUB-Universiteitsbibliotheek, 2015-2018) 

 
Vanuit het secretariaat was Lise Vandecruys contactpersoon. 
 
Vergaderdata: 20 februari, 15 maart, 11 september, 13 november. 
Er waren gemiddeld 8 van de 20 bestuursleden aanwezig op de vergaderingen. 

26 Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen 

> https://vvbad.be/ledennetwerk/kunstbibliotheken/overleg-kunstbibliotheken-vlaanderen-okbv 
Voorzitter: Veerle Verhasselt (Museum voor Schone Kunsten Gent) 
Secretaris: Caroline Claeys (Mu.Zee Oostende) 
 
Leden: Katia Ballegeer (School of Arts KASK, Kunstenbibliotheek Gent), Inneke Daghelet (Fotomuseum 

Antwerpen), Ingrid De Pourcq (Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen), Johan 
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Eeckeloo (Erasmushogeschool, Bibliotheek Koninklijk Conservatorium Brussel), Ingrid Goddeeris 
(Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België), An Labis (DIVA, Antwerpen), Marina 
Verhoeven (Openluchtmuseum Middelheim) 

 
Vanuit het secretariaat was Lise Vandecruys contactpersoon. 
 
Data van de vergaderingen: 22 februari, 15 maart, 13 juni, 4 december. 
Er waren gemiddeld 6 van de 9 bestuursleden aanwezig op de vergaderingen. 

27 Overlegplatform Erfgoedbibliotheken Vlaanderen 

Het overlegplatform heeft geen formeel bestuur. De VVBAD en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek hebben 
afgesproken om samen jaarlijks minstens één overlegmoment voor erfgoedbibliotheken te organiseren. An 
Renard (Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience) zetelt namens de erfgoedbibliotheken in de Raad van 
Bestuur van de VVBAD. Bruno Vermeeren zetelt namens de vereniging in de Raad van Bestuur van de 
Vlaamse Erfgoedbibliotheek. 
 

28 Projectgroep Overleg Wetenschappelijke bibliotheken 

Voorzitter: Hilde Van Kiel (KU Leuven) 
Ondervoorzitter: Stijn Meersseman (Arteveldehogeschool) 
Secretaris:  Inge Van Nieuwerburgh (Universiteit Gent) 
 
Leden: Jan Dewilde (Koninklijk Conservatorium Antwerpen, Artesis), Bart Goossens (INBO), Marc 

Goovaerts (Universiteit Hasselt), Myriam Lemmens (Hogeschool PXL), Trudi Noordermeer 
(Universiteit Antwerpen), Sophie Vandepontseele (Koninklijke Bibliotheek van België), Dirk Smet 
(Thomas More Mechelen), Patrick Vanouplines (Vrije Universiteit Brussel). 

 
Vanuit het secretariaat was Bruno Vermeeren contactpersoon. 
 
Vergaderdata: 2 maart, 29 mei, 17 september, 11 december. 
Er waren gemiddeld 9 van de 11 leden aanwezig op de vergadering. 
 

28.1 Werkgroepen 
> https://www.vvbad.be/owb-projecten  

28.1.1 Werkgroep Okapi2 
Voorzitter: Sissi Loostermans (Karel de Grote Hogeschool) 
 
Leden: Paul Buschmann (UGent), Annemie Cools (UAntwerpen), Bram De Meuter (VUB), Liesbeth De 

Vogelaere (Artevelde Hogeschool), Myriam Lemmens (PXL), Dirk Smet (OK!pi2, Thomas More 
Hogeschool), Frederic Vandoolaeghe (KU Leuven), Patrick Vanouplines (VUB), Bruno Vermeeren 
(VVBAD) 

 

28.1.2 Werkgroep BioDing 
Voorzitter: Inge Discart (KU Leuven) 
Secretaris: Astrid Van Kersschaever (UGent) 
 
Leden: Jan Corthouts (UAntwerpen), Astrid De Spiegelaere (KBR), Bart Goossens (INBO), Goedele 

Hollebosch (UGent), Anke Jacobs (UAntwerpen/Anet), Elke Koopman (KBR), Renilde Vanhoudt (KU 
Leuven), Misha Verdonck (UGent), Lieselot Verryckt (VUB),  

 
Vanuit het secretariaat is Bruno Vermeeren contactpersoon. 
 
Vergaderdata: 17 mei en 9 november. 
Er waren gemiddeld 9 van de 10 leden aanwezig op de vergaderingen. 


