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Fantastisch, toch? 

Als voorzitter kan ik het niet onder stoelen of banken steken: ik hou van de VVBAD. In een mail of in een 
bericht op de sociale media zou ik de vorige zin afronden met een smiley. In deze context is het gepaster 
daar twee woorden aan toe te voegen: fantastisch, toch? De VVBAD verzette weerom bergen werk: het 
secretariaat met haar fantastische medewerkers, en de uitmuntende en omvangrijke inzet door de leden 
van de vereniging. Ik ben ervan overtuigd dat de lezers bij het doornemen van het jaarverslag eensgezind 
concluderen: inderdaad, fantastisch! 
De Sectie Archief en Hedendaags Documentbeheer kreeg een nieuwe voorzitter en breidde uit met enkele 
nieuwe leden. Zulk een nieuw waaiende wind gaat uiteraard leiden tot nieuwe activiteiten – de komende 
weken en maanden uitkijken dus naar deze sectie! De hogescholen bereidden en bereiden de integratie 
voor van de bibliotheekopleiding als HBO5 en tijdens een studiedag ontmaskerde de VVBAD-sectie 
alternatieve feiten. De sectie Openbare Bibliotheken werkte noest aan het bibliotheekcharter – dat 
bovendien als eerste door Minister Gatz ondertekend werd tijdens een weerom succesvolle editie van 
Informatie aan Zee. Nuttige apps en tools voor de bibliotheeksector werden door de sectie 
Wetenschappelijke en Documentaire Informatie belicht tijdens een studiedag. 
De in 2015 opgerichte projectgroep Overleg Wetenschappelijke Bibliotheken (OWB) werkte verder aan 
gegevens verzameling in het Okapi2-project en startte een nieuw depotproject op, nu voor de bio-
ingenieurs. Er was ook de Focus+ op makerspaces, naast tal van andere studiedagen. Samen met de 
Nederlandse zustervereniging KNVI voerden we een behoeftenonderzoek uit met betrekking tot het 
informatievak; de komende maanden steken we tijd in verder onderzoek dat misschien wel leidt tot een 
hernieuwde (master-)opleiding. Op de volgende pagina’ s worden al deze (en vele andere) werkzaamheden 
en resultaten in detail toegelicht. Ook de VVBAD-website is een poort tot actuele informatie; deze website 
werd in 2017 volledig vernieuwd en kreeg het Anysurfer label. Last, but not least namen we eind 2017 
afscheid van onze secretaris, Myriam Lemmens, die na zeventien jaar uitstekende dienst en fantastische 
inspanningen de fakkel doorgeeft. We kunnen gelukkig rekenen op een bekwame opvolging. De vereniging 
bruist van energie. 
Veel meer details over het jaar 2017 zijn op de volgende bladzijden beschreven. Het afgelopen jaar was een 
bewogen jaar. Wellicht was 2017 slechts de aanloop naar nog veel spannender jaren. 
 
Dat terwijl zwaartekrachtgolven doorheen het universum daverden: in 2017 werden twee zulke golven 
waargenomen (na de eerste een jaar eerder, die de onderzoekers in 2017 de Nobelprijs voor Natuurkunde 
opleverde). Deze golven zullen wel niet aan de oorsprong liggen van het veranderende universum waarin 
VVBAD een plek moet vinden met hervorming van de culturele bovenbouw, de openbare bibliotheken hun 
bestaan moeten blijven verdedigen met onder andere het Bibliotheekcharter en #bibvooriedereen, de 
bibliothecarissen, archivarissen en informatiekundigen in het algemeen hard moeten werken voor het 
behoud, de conversie van studieprogramma’s, of terug opstarten van opleidingen om nieuwe, kundige 
collega’s te blijven vormen. In 2017 werden er weer nieuwe exoplaneten ontdekt, sommige daarvan met 
behoorlijk aardse eigenschappen – een paar werden zelfs door Belgen ontdekt (Figuur – trappist). 
Trouwens, moest er op die planeten intelligent leven bestaan, dan kan de VVBAD binnenkort misschien 
massaal tot buitenaardse ledenwerving overgaan – weg die problemen met het zoeken naar subsidies. 
 
 
Patrick Vanouplines 
Voorzitter 
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Een team van astronomen, geleid door Michaël 
Gillon van het Institut d'Astrophysique et 
Géophysique te Luik gebruikte de TRAPPIST-
telescoop van het La Silla-observatorium in Chili 
om de ster en haar planeten te observeren. Op 22 
februari 2017 vonden astronomen nog vier 
bijkomende planeten rond TRAPPIST-1. Dit brengt 
het aantal planeten rond de ster op zeven. De vier 
nieuw ontdekte planeten bevinden zich misschien 
in de bewoonbare zone. 
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/TRAPPIST-1 
Bron figuur: 
https://en.wikipedia.org/wiki/TRAPPIST-
1#/media/File:PIA22097-TRAPPIST-1-Planets-
20180205.jpg 
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Jaarverslag 

1 Raad van Bestuur 

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

1.1 Blikvangers 
Hoewel 2017 een ‘Informatiejaar’ was, nam de VVBAD het initiatief om, in samenwerking met 
Cultuurconnect, een Focus op makerspaces te organiseren, een breed en actueel onderwerp waar 
intersectoraal interesse voor is. In essentie creëert een makerspace ruimte voor experiment en innovatie 
over de grenzen van sectoren, technologieën en culturen heen door individuele makers toegang te bieden 
tot digitale tools en door leerprocessen en cocreatie te stimuleren. Tijdens de voormiddag namen we 
enkele modellen van bestaande formats onder de loep en gingen we op zoek naar het waarom van 
makerspaces. Tijdens de namiddag was er ruimte voorzien om de makerbeweging zelf te ervaren met 
concrete en praktische workshops. Verschillende van deze makerspaces zagen we op Informatie aan Zee 
terug binnen ons beursgedeelte. De themadag was een groot succes bij al onze afdelingen en trok door de 
samenwerking met Cultuurconnect en de Digitale Week deelnemers uit het Vlaamse bibliotheek- en brede 
cultuurlandschap aan. 
> https://www.vvbad.be/activiteiten/focus-op-makerspaces  
 
Informatie aan Zee was ongetwijfeld het hoogtepunt van het jaar. Minister van Cultuur Sven Gatz en Johan 
Vande Lanotte, burgemeester van Oostende, openden het congres. De minister mocht ook de prijs voor de 
Beste Bibliotheek van Vlaanderen en Brussel uitreiken aan de bibliotheek van Bilzen. Jeffrey Schnapp 
tekende voor de keynote-lezing. Schnapp geeft les aan de Harvard University en is de oprichter/directeur 
van metaLAB Harvard, co-directeur van het Berkman Klein Center for Internet and Society, en de CEO van 
Piaggio Fast Forward. Hij is mede-auteur van het boek The Library beyond the book. 
 
Gespreid over twee dagen telden we 1.288 deelnemers. De grote meerderheid van hen waardeerden 
Informatie aan Zee goed (53 procent) tot zeer goed (32 procent). Hoewel het opnieuw een succesvolle 
editie was, dringt bezinning over de toekomst van het evenement zich op. Het deelnemersaantal lag 
immers toch vijftien procent lager dan op de vorige editie. Vanaf 2018 is het streekgericht bibliotheekbeleid 
geen provinciale bevoegdheid meer. Het is dan ook niet zeker dat de samenwerking met de provincie West-
Vlaanderen voortgezet kan worden. Mogelijk moeten we uitkijken naar een andere locatie. Ook over de 
manier waarop het programma tot stand komt, bestaat er discussie. Alleen maar werken met een call for 
papers heeft zijn beperkingen. Ten slotte is ook het beursgedeelte aan actualisering toe. 
> https://www.vvbad.be/informatie-aan-zee-2017  
 
In de zomer startte minister Gatz de langverwachte discussie over de hervorming van de culturele 
bovenbouw. Voor de VVBAD is van belang dat de subsidiëring van belangenbehartigers in vraag wordt 
gesteld en dat de nood aan ondersteuning voor het lokale cultuurbeleid erkend wordt. Na het wegvallen 
van Locus zit hier immers een hiaat. De VVBAD werd in de zomer uitgenodigd voor een gesprek met de 
minister en was nadien betrokken bij het onderzoek van de twee consultants die een gedragen oplossing 
moesten uitwerken. Zij zien de VVBAD niet als een bovenbouw-, maar als een veldorganisatie. De implicatie 
hiervan is nog niet helemaal duidelijk. Ze stellen ook een nieuw expertisenetwerk voor dat lokaal en 
bovenlokaal cultureel werk moet ondersteunen en waarin de VVBAD een rol zou kunnen spelen. 
Gesprekken hierover zijn gestart en worden in 2018 voortgezet. 
 
Samen met andere koepelorganisaties had de VVBAD ook geregeld contact met het kabinet over de 
overdracht van provinciale bevoegdheden. Zo werd het transitiereglement besproken, dat in 2018-2019 de 
voormalige provinciale projectsubsidies voor cultuur zal vervangen. Ook het ontwerpdecreet voor 
bovenlokale cultuurwerking kwam ter sprake. Dat decreet voorziet vanaf 2020 in projectsubsidies en in 
structurele ondersteuning voor intergemeentelijke samenwerking. Ook een nieuw steunpunt voor 
bovenlokale cultuurwerking is voorzien. Dat steunpunt zal allicht onderdeel vormen van het nieuwe 
expertisenetwerk voor lokale en bovenlokale cultuurwerking. Ondanks aandringen van de VVBAD blijft het 
streekgericht bibliotheekbeleid voorlopig buiten beeld in deze oefening. 
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Tegen 1 oktober 2018 moet de VVBAD een beleidsplan opmaken voor de periode 2019-2023. Aangezien het 
kader waarbinnen de vereniging in de toekomst zal moeten werken, helemaal niet duidelijk is, vroeg de 
VVBAD uitstel aan de minister. Dat werd echter niet toegekend. In december nog stelde een werkgroep een 
stappenplan en een vragenlijst op. In een eerste fase wordt aan de hand van die vragenlijst input gevraagd 
aan de verschillende afdelingen van de vereniging. 
 
Samen met het Forum voor Amateurkunsten, het FOV (inmiddels De Federatie), het Overleg Cultureel 
Erfgoed (OCE), het Overleg Kunstenorganisatie (oKo) en de Vereniging Vlaamse Cultuur- en 
gemeenschapscentra (VVC) publiceerde de vereniging vier edities van de nieuwsbrief Lokaal Cultuurbeleid. 
De zes koepelorganisaties lanceerden in het voorjaar Cultuurcontentement, een burgerbevraging over het 
lokale cultuurbeleid. De resultaten worden op 13 maart 2018 bekendgemaakt in het Vlaams Parlement. De 
initiatiefnemers willen zo het debat stimuleren over het lokaal cultuurbeleid in aanloop naar de lokale 
verkiezingen in 2018. 
> http://www.cultuurcontentement.be/  
 
Ook naar aanleiding van die verkiezingen, stelde het BoekenOverleg een memorandum op. De openbare 
bibliotheek kreeg daarin een prominente plaats. Het BoekenOverleg vraagt dat de nieuwe besturen het 
bibliotheekcharter Een bibliotheek voor iedereen ondertekenen en eist dat de bibliotheekbudgetten 
minstens op peil blijven. In de tien cases die de haalbaarheid van de eisen illustreren, spelen bibliotheken 
een belangrijke rol. Het memorandum werd via META bezorgd aan alle openbare bibliotheken. De VVBAD is 
betrokken bij de gesprekken met de politieke partijen over dit memorandum. 
> https://www.vvbad.be/memorandumboekenoverleg  
 
Begin 2017 startte de VVBAD een structurele samenwerking op met het Overleg Cultureel Erfgoed (OCE). 
Volgens een overeenkomst met OCE levert de VVBAD ondersteuning aan de activiteiten van de 
belangenbehartiger voor de cultureel-erfgoedsector. Zo nam Lise de praktische en inhoudelijke opvolging 
van de werking voor haar rekening: voorbereiden en opvolgen van vergaderingen, opmaken en versturen 
van de nieuwsbrief, onderhoud van de website, standpunten verzamelen van verschillende deelsectoren en 
deze vertalen naar een heldere en gedragen tekst. Het dossier dat in 2017 voornamelijk de aandacht vroeg, 
was het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet. OCE communiceerde de bezorgdheden en verwachtingen van de 
verschillende deelsectoren aan het kabinet en de commissie cultuur doorheen het jaar 2017. Lise bereidde 
ook de actie van OCE op 15 december in Brussel voor, waarop ook de VVBAD aanwezig was. Met deze actie 
vroeg OCE om meer middelen voor de cultureel-erfgoedsector. De overeenkomst tussen de VVBAD en OCE 
wordt ook in 2018 voortgezet. 
> http://www.overlegcultureelerfgoed.be  
 
Na succesvolle internationale – onder andere Amsterdam-Brussel in 2013 – en nationale edities, besliste 
een groepje enthousiaste fietsende bibliothecarissen om in 2017 een Belgische editie van Cycling for 
Libraries te organiseren. Van 10 tot 13 september fietsten een veertigtal deelnemers uit de hele wereld 
door de drie taalgebieden van ons land, van Trois-Pont over Luik naar Genk. De VVBAD bood 
administratieve ondersteuning aan het initiatief. 
> http://c4lbelgium.weebly.com/ 
 
Ook op andere domeinen bood de VVBAD ondersteuning aan initiatieven van derden. Zo trad de vereniging 
op als mede-indiener voor de beroepskwalificatie sociaal-cultureel begeleider. De vereniging besliste ook 
om mee te werken aan de organisatie van IM Gent in 2018, een initiatief van de Arteveldehogeschool en 
Politeia en aan de opleiding Groeien in je rol als teamleider, een initiatief van FARO. De VVBAD sprak ook 
haar steun uit voor het project van de Bibliotheekschool Gent om het graduaat Bibliotheekwezen ook in 
afstandsonderwijs aan te bieden. 
 
De Algemene Ledenvergadering in het voorjaar vond plaats op 17 maart in Agora aan de KU Leuven. De 
bijeenkomst werd beperkt tot een voormiddag met lunch. In het plenaire deel op de middag werden het 
Jaarverslag en het Voortgangsrapport voorgesteld. Er werd toelichting gegeven bij de financiële situatie van 
de vereniging, de jaarrekening werd goedgekeurd en de Ger Schmookprijs uitgereikt, waarna een 
vruchtbare dag rond 14u werd afgesloten. 
In het najaar werd de ledenvergadering georganiseerd op vrijdag 15 september. Belangrijkste agendapunt 
was de goedkeuring van de begroting. Er werd ook toelichting gegeven bij de plannen van de minister met 
betrekking tot de bovenbouw en de mogelijke gevolgen ervan voor de vereniging. Het Dagelijks Bestuur 
werd vernieuwd. Na jarenlang ingestaan te hebben voor de verslaggeving van de Raad van Bestuur, gaf 
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Myriam Lemmens de fakkel door aan Hermione L’Amiral, de nieuwe secretaris van de vereniging. Het 
mandaat van voorzitter Patrick Vanouplines werd verlengd. Stijn Meersseman vervoegde het Dagelijks 
Bestuur als nieuwe ondervoorzitter van de vereniging. 

1.2 VVBAD in de pers 
 27 januari, De Morgen, ‘Bib is weer hip’: 
 7 februari, De Morgen, ‘Alternatieve boekenlijst moet bibs dekoloniseren’ 
 18 april, De Morgen online, ‘Ook bibliotheken ongerust over toekomst’ 
 7 juni, De Redactie online, ‘Boek te laat binnengebracht? In Nederland krijg je geen boete meer’ 
 5 juli, Het Nieuwsblad, ‘De moderne bib: boeken, maar geen boetes’ 
 6 juli, De Morgen, ‘Boek te laat ingediend? Laat die munten maar’ 
 December, Rechtuit (Willemsfonds), ‘#bibvooriedereen, laat je stem horen’ 

 

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 2016 was het de beurt aan de bibliotheeksector om de Ger Schmookprijs toe te kennen. Er was één 
inzending. Katrien Vanderheyden stuurde haar eindwerk Vernieuwende bibliotheekmodellen in openbare 
bibliotheken en in bibliotheken van het hoger onderwijs: van gescheiden werelden naar wederzijdse 
inspiratie in. De jury vond de kruisbestuiving tussen openbare en hogeschoolbibliotheken zeer interessant. 
Katrien had haar werk zeer grondig gedocumenteerd. Niet alleen met een uitgebreide literatuurlijst, maar 
ook met verschillende gesprekken en studiebezoeken. De jury was het dan ook unaniem eens: Katrien 
leverde een zeer enthousiasmerend en inspirerend werk af. Ze zette niet alleen de juryleden aan tot 
nadenken over hun eigen werk. Haar eindwerk kan ook gebruikt worden als middel om bewustzijn te 
creëren, zowel in een gemeente- als in een onderwijscontext. Katrien verdiende de Ger Schmookprijs dus 
dubbel en dik. 
Tijdens de algemene ledenvergadering van 17 maart 2017 werd de prijs uitgereikt. 
> https://www.vvbad.be/ger-schmookprijs  
 

1.4 VVBAD-KNVI Werkgroep Opleidingen Informatievak 
In 2016 stelde de werkgroep een onderzoeksvoorstel op en werd voor de realisatie daarvan financiering 
gezocht. Begin 2017 werd er een bestek uitgestuurd. De opdracht werd gegund aan Johanna Kasperkovitz, 
die het onderzoek samen met de consultants van Dialogic uitvoerde. Het eindrapport werd eind juni 
opgeleverd. De onderzoekers stellen voor om te inventariseren in hoeverre er een curriculum samengesteld 
kan worden uit bestaande opleidingen in Vlaanderen, Nederland en eventueel daarbuiten, met modules die 
inspelen op de benodigde competenties voor de toekomstige informatieprofessionals. Ook benodigde 
modules die nog niet in bestaande opleidingen voorkomen zouden duidelijk gedefinieerd moeten worden, 
zodat nagegaan kan worden of deze te ontwikkelen zijn. Daarnaast adviseren ze om te komen tot een 
heldere bijdetijdse definitie van de rol en meerwaarde van toekomstige kennisorganisaties en de taken van 
de informatieprofessional daarin. Tot slot is een inventarisatie van netwerken en manieren van kennisdeling 
wenselijk. In het najaar werd de eerste aanbeveling verder uitgewerkt, zodat in 2018 een onderzoek 
opgestart kan worden naar interessante modules binnen bestaande opleidingen. 

2 Secretariaat 

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

2.1 Publicaties 
De vereniging investeerde in een grondige vernieuwing van haar website: niet alleen werd die mobiel veel 
toegankelijker, ook inhoudelijk werden de nodige aanpassingen gedaan. Zo is het bv. in het kader van de 
wijzigingen die ons staan te wachten m.b.t. de bovenbouw van het bibliotheeklandschap (zie hoger), 
belangrijk dat we ons duidelijk als een ledenvereniging presenteren en minder als een expertisecentrum. 
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De informatie op de site zal beter toegankelijk zijn en het geheel kreeg een modernere look & feel. De 
nieuwe site beschikt nu over het AnySurfer-label, wat inhoudt dat hij ook toegankelijk is voor mensen met 
een leesbeperking.  
 
Voor de vernieuwing werd beroep gedaan op iStoire Service (Rosemie Callewaert), dat de 
informatiearchitectuur uittekende. Wieni realiseerde de site volgens een strakke timing, zodat deze nog 
voor Informatie aan Zee gelanceerd kon worden. De VVBAD-medewerkers, in het bijzonder stagiaire Shana, 
zorgden voor het overzetten van een groot deel van de inhoud van de oude naar de nieuwe site. De 
basisinformatie over de verschillende deelsectoren wordt door betrokken afdelingen herzien en geleidelijk 
aan geactualiseerd. 
 
Klaartje zorgde om de veertien dagen voor een nieuwe editie van de nieuwsbrief. Ze maakte ook werk van 
een meer dynamische invulling van de Facebookpagina, zodat het aantal likes geleidelijk aan bleef stijgen. 
Deze ervaring kwam van pas toen in december 2017 een Facebookpagina gelanceerd werd in het kader van 
de campagne #bibvooriedereen (zie verder). Voor die campagne maakte Klaartje ook een specifieke 
nieuwsbrief, terwijl Jessica instond voor de ondersteunende website www.bibvooriedereen.be.  

2.2 Personeel 
Na ruim zes jaar trouwe dienst namen zowel Tom Van Hoye als Julie Hendrickx in 2017 afscheid van de 
vereniging. Dat leidde niet alleen tot nieuwe aanwervingen, maar ook tot interne reorganisaties. Zo nam 
Marc de rol van webmaster over van Tom. Klaartje werd de nieuwe stafmedewerker communicatie, maar 
neemt deze rol deeltijds (75%) op. In januari kwam Lise in dienst. Zij houdt zich vooral bezig met de 
organisatie van evenementen, onder meer het beursluik van Informatie aan Zee en ondersteunt de secties 
Openbare Bibliotheken (OB) en Wetenschappelijke en Documentaire Informatie (WDI) en het Overleg 
Kunstbibliotheken Vlaanderen (OKBV). In april vervoegde Jessica de rangen als nieuwe hoofdredacteur van 
META. Zij volgt de secties Archief en Hedendaags Documentbeheer en Hogeschoolbibliotheken op. Omdat 
de vereniging op korte tijd ongeveer twee op vijf personeelsleden moest vervangen, werd beslist om 
gedurende zes maanden een stagiaire aan te nemen. Shana hielp het secretariaat bij de organisatie van 
Informatie aan Zee, onder meer door alle contacten met de sprekers te verzorgen. Ze was ook 
verantwoordelijk voor de invoer van content op de nieuwe website, zodat die tijdig gelanceerd kon worden.  
 
Op 13 juli trok het hele team – in nieuwe samenstelling – naar Lier. Eerst hielpen we elkaar vakkundig om 
zeep tijdens een lasershooting om nadien aan de oevers van de Nete gezellig te lunchen en spelletje Mölkky 
te spelen. 

2.3 Secretariaat 
In 2017 zorgde Bilen voor een vlotte overgang naar elektronische facturatie. Inkomende facturen worden 
nu louter digitaal verwerkt, uitgaande zoveel mogelijk via mail verstuurd.  
 
Enkele onderhoudswerken drongen zich op. Op sommige plaatsen kwam de vloerbedekking los. Deze werd 
dan ook overal vernieuwd, behalve op de hoogste verdieping waar ze nog in goede staat was. Van enkele 
kleine elektriciteitswerken werd gebruik gemaakt om waar mogelijk lampen te vervangen door 
ledverlichting. Ook de verwarmingsketel was na negentien jaar dienst aan vervanging toe. Er werd een 
hoogredementsketel geplaatst. 

3 Redactieraad META 

> https://vvbad.be/ledennetwerk/intersectorale-werking/redactie-meta  
> https://vvbad.be/meta  
 
META zocht dit jaar uit wat de toekomst voor BIOS brengt, zoomde in op het Actieplan Leesbevordering en 
ging op bezoek bij de Beste Bibliotheek van Vlaanderen en Brussel 2017/2018. De beroepsverenigingen 
VVBAD en KNVI lieten onderzoek verrichten naar de behoefte aan en gedaante van een opleiding in het 
hoger onderwijs. META bracht dan ook verslag uit van de resultaten van dit behoefteonderzoek. Een 
flexibele keuze uit losse modules blijkt iets populairder dan een volledige opleiding, maar ook aan dat 
laatste blijkt nog behoefte te zijn. De vakgroep muziek- en filmbibliothecarissen ging door middel van een 
enquête op zoek naar het profiel van de bibliotheekbezoeker die muziek uitleent. De resultaten daarvan 
bracht ze in META. Er was, naast andere mooie projecten, ook aandacht voor het Eengemaakt Bibliotheek 
Systeem, de openbaarheid van parlementaire archieven en de nieuwe intergemeentelijke archiefdienst 
Midwest. 
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In volle aanloop naar de #bibvooriedereen-campagne, die begin 2018 van start zou gaan, kon uiteraard 
duiding over het hoe en waarom van deze campagne niet ontbreken. Iedereen werd warmgemaakt om 
alvast acties te plannen en ambassadeurs te strikken. 

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 met 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 2017 verscheen er één nieuwe aflevering 
(aflevering 43). De redactie concentreerde zich in 2017 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  
2017 was het eerste werkingsjaar van de sectie onder voorzitterschap van Willem Vanneste. Onder zijn 
impuls werd het bestuur uitgebreid met enkele nieuwe leden: Lien Ceûppens (Archief Gent), Harald 
Deceulaer (Rijksarchief Brussel), Els Michielsen (Archief Lier), Thomas Peeters (KADOC) en Bart Sas 
(Stadsarchief Turnhout). Door die uitbreiding is het voor het bestuur ook mogelijk om actiever te zijn.  
Enkele leden namen om diverse redenen ontslag uit het bestuur in de loop van 2017: Godfried Kwanten en 
Hendrik Ollivier. 

5.2 Activiteiten 
In 2017 werkte het sectiebestuur aan: 

 een open sectiebestuur over de elektronische archiveringsdienst op de Algemene Vergadering (17 
maart); 

 de ontwikkeling van beroepskwalificaties voor archivaris, archiefdeskundige en 
archiefmedewerker; 

 de organisatie en programmatie van Informatie aan Zee; 
 de opvolging van het Cultureel-erfgoeddecreet; 
 de voorbereidingen voor een Cijferboek voor de archiefsector; 
 de voorbereiding van acties voor de archiefsector in 2018; 
 het onderzoek van TapisPlein over Immaterieel Cultureel Erfgoed en Archief. 

5.3 Toekomst  
De uitbreiding van de sectiebestuur opent de mogelijkheid om actiever te werken rond onder meer acties in 
het kader van de Internationale Archiefdag (9 juni 2018) en het reactiveren van de werkgroep Wetgeving en 
Beleid vanuit het sectiebestuur. 

5.4 Werkgroep Wetgeving en Beleid (WWB) 
> https://vvbad.be/werkgroep-wetgeving-beleid  
 

5.5 Werkgroep Lokaal Overheidsarchief (WLOA) 
> https://vvbad.be/werkgroep-lokaal-overheidsarchief  
 
Op de vergaderingen wordt systematisch verslag uitgebracht over de werkzaamheden van de 
subwerkgroepen en projectgroepen. Er werd veel aandacht besteed aan de digitale vergunning, 
informatisering akten burgerlijke stand en bescherming persoonsgegevens. 
Er wordt ook telkens tijd vrijgemaakt om een aantal actuele zaken of knelpunten te bespreken. In 2017 
kwamen zo onder meer Digitaal Archief Vlaanderen, het VVBAD-memorandum 2018, het cultureel 
erfgoeddecreet, cijfergegevens voor de archiefsector en bewaring in de cloud aan bod. 

5.5.1 Subwerkgroep Selectielijst Gemeenten 
> https://vvbad.be/subwerkgroep-selectielijst-gemeenten  
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De update van de selectielijst werd gepubliceerd in oktober 2017, met nieuwe beleidsdomeinen economie 
en milieu. De bespreking voor de specifieke selectielijsten rond ruimtelijke ordening en volksgezondheid 
gingen in het najaar van 2017 van start. 
 

5.6 Werkgroep Privaatrechtelijk Archief (WPA) 
> https://vvbad.be/werkgroep-privaatrechtelijk-archief  
 
Een aantal leden van de werkgroep volgden een workshop rond de tool Archivematica (begeleid door 
PACKED vzw) op 12 februari 2017. In navolging daarvan werd op de vergadering van 16 maart een punt 
geagendeerd over digitale preservatie. Interesse voor die problematiek leidde tot en samenwerking met 
PACKED. Er werd in de loop van 2017 gewerkt aan een actieplan. 
 
Vanuit de Werkgroep Privaatrechtelijk Archief werd de subwerkgroep vormingen opgericht. Deze wordt 
door de werkgroep privaatrechtelijk archief in grote lijnen opgevolgd.  
 

5.6.1 Subwerkgroep Vormingen  
Dit initiatief kreeg concrete uitwerking in 2017 met de organisatie van een lessenreeks: één per provincie + 
Brussel. Gemiddeld aantal aanwezigen: 20 
De voorbereidende lesdocumenten worden gebundeld en gedeeld via Open Atrium..  
 

5.7 Werkgroep Automatisering (WAU) 
> https://vvbad.be/werkgroep-automatisering  
 
In 2017 ging de werkgroep automatisering verder op het elan van 2016. De commentaren op Records-in-
context werden na overleg met de Nederlandse collega’s vertaald en overgemaakt aan de Internationale 
Archiefraad.  
Het grote thema dat 2017 domineerde was de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die de 
huidige privacywetgeving zal vervangen vanaf 25 mei 2018. In een poging om de vele vragen waarmee de 
sector worstelt aan te kaarten, dachten we eerst aan sessie op Informatie aan Zee. Door een gebrek aan 
toebedeelde tijd besloten we uiteindelijk om in het najaar van 2017 een volledige studiedag aan het thema 
te wijden. De relevantie van de studiedag (20 oktober, Vlaams Parlement) werd duidelijk door het hoge 
aantal ingeschrevenen (50+). Helaas was de wetgeving op Belgisch niveau nog niet rond, waardoor de 
aanwezigen enigszins op hun honger bleven zitten. Hoogstwaarschijnlijk volgt er in navolging van het in 
voege gaan van de AVG een activiteit in 2018 om meer concrete en praktijkgerichte informatie te 
verspreiden. Als conclusie werkte de Werkgroep automatisering een kroniek uit die zal verschijnen in META. 
Om het jaar af te sluiten kijkt de werkgroep reeds vooruit naar het voorjaar van 2018. In het voorjaar staat 
er voor het eerste waarschijnlijk een studiedag op het programma over archieven en customer relationship 
management. 
> https://vvbad.be/activiteiten/studiedag-werkgroep-automatisering-de-algemene-verordening-
gegevensbescherming-en  

6 Sectie Openbare Bibliotheken (OB) 

> https://vvbad.be/ledennetwerk/openbare-bibliotheken/sectie-openbare-bibliotheken  

6.1 Blikvangers  
Sinds 2016 zijn steden en gemeenten niet meer verplicht om een bibliotheek te hebben. Ze bepalen zelf of 
een bibliotheek nodig is en welke werking ze moet uitbouwen. De voorbije jaren werd op vele plekken in 
Vlaanderen bespaard op collectie, personeel en werking.  
Omdat we vinden dat een bibliotheek een basisdienst is waar elke burger recht op heeft, en het belangrijk 
is dat de nieuwe gemeentebesturen ook in 2019 in bibliotheken blijven investeren, stond 2017 voor onze 
sectie in het teken van de verankering van de bibliotheken in het weefsel van steden en gemeenten, en de 
ondersteuning van bibliotheken om dit te bewerkstelligen. 
De sectie vatte dit aan door het uitwerken van een bibliotheekcharter, het organiseren van een vorming 
lobbyen bij overheden en het inrichten van een gebruikersonderzoek naar de ervaringen en wensen bij 
bibliotheekleden. Doorheen het jaar werden deze zaken voorbereid, zodat ze in de loop van 2018 
geïmplementeerd kunnen worden. 
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De impact van de actie Blijf van mijn bib toonde ons dat bibliotheken ondersteuning door een Vlaams 
initiatief vroegen om hen duidelijk op de kaart te zetten. Daarvoor werd een bibliotheekcharter 
uitgeschreven dat de verschillende functies en sterktes van bibliotheken toont en dat door het brede 
publiek kan worden bijgetreden. De tekst van het charter werd met de hulp van heel wat partners (de vijf 
cultuurfondsen, het BoekenOverleg, het onderwijsveld, enz.) op punt gesteld en leden van de sectie trokken 
het land in om een eerste feedback te vragen bij heel wat groepen bibliotheken. Dat gaf handvaten om 
verder te lobbyen en partners bij het initiatief te betrekken. 
Eva Mouton werd gevraagd om het bibliotheekcharter en het bijhorende campagnemateriaal vorm te 
geven, dit in het verlengde van haar Blijf van mijn bibs-cartoon die veel bijval kende. 
Naast partners worden ook ambassadeurs gevraagd het charter te ondersteunen met een beeld, een quote, 
een filmbijdrage. Tegen het einde van het jaar waren ongeveer dertig partners en ruim zestig ambassadeurs 
betrokken bij de campagne. 
Bij de opening van Informatie aan Zee werd een toelichting over het charter aan de hele Vlaamse 
bibliotheeksector gegeven. Minister Gatz ondertekende er als eerste het charter, een symbolische aftrap 
om de campagne te starten. Aansluitend werden in het najaar nog verder organisaties gemobiliseerd om 
hun naam mee onder het charter te zetten. 
Op 19 januari 2018 zal het charter met een leuke actie gelanceerd worden. In de loop van dat voorjaar 
wordt de communicatiecampagne errond (nieuwsbrief, artikel in Meta, enz.) verder uitgerold met de 
bedoeling zo veel mogelijk handtekeningen te verzamelen. 
 
Aansluitend op deze actie bereidde de sectie een vorming voor om haar leden te helpen bij het lobbyen bij 
hun besturen. Het plan werd in een ruw opzet uitgewerkt maar werd aan het jaareinde toch stilgelegd 
doordat te weinig leden zich ervoor inschreven. 
 
Tot slot werd het plan opgevat om een nieuw gebruikersonderzoek te organiseren in opvolging van het 
onderzoek door prof. Glorieux in 2004. Dit onderzoek kan belangrijke achtergrondinfo bieden waarmee 
bibliothecarissen naar het nieuwe beleid kunnen toewerken. Het moet inzicht geven in de verwachtingen 
en tevredenheid van de leden en niet-leden (toevallige en/of niet-geregistreerde bezoekers) over hun 
bibliotheek. 
Opdat de resultaten voor de nieuwe legislatuur bruikbaar zouden zijn, moeten deze eind 2018 beschikbaar 
zijn, zodat ze in de volgende meerjarenplannen (start 2019) opgenomen kunnen worden. Daarom moest 
het onderzoek ten laatste begin 2018 starten. De voorbereiding en lancering diende dus in de loop van 2017 
afgerond te worden. 
Eind 2016 kwam prof. Glorieux het voorstel reeds op de sectievergadering toelichten. De daaropvolgende 
maanden werden de modaliteiten uitgewerkt en in april 2017 lanceerden we de oproep tot deelname in de 
Koninklijke Bibliotheek. In de loop van de daaropvolgende maanden schreven meer dan 100 bibliotheken 
zich voor deelname in. Tijdens verschillende provinciale infomomenten in december 2017 werden zij 
geïnformeerd over het opzet en verloop van het onderzoek. 
De praktische uitwerking zal in de loop van januari 2018 afgerond worden, waarna het onderzoek van 
februari tot juni 2018 in de deelnemende bibliotheken zal lopen. 
> https://vvbad.be/activiteiten/infosessies-gebruikersonderzoek-2018  
 
Stonden wat minder in de spotlights maar waren niet minder belangrijk: 
Het decreet voor de gereglementeerde boekenprijs werd gestemd en in een uitvoeringsbesluit omgezet. 
Op 1 juni ging het definitief van kracht. Bibliotheken zullen hier voortaan rekening mee moeten houden in 
de afspraken die ze met hun leveranciers maken. Om hen daarbij een leidraad te geven, inventariseerden 
we de criteria en kwalitatieve eisen die vaak in aanbestedingen voorkomen, en maakten we een set van 
gunningscriteria op die we op de algemene ledenvergadering met onze leden doornamen. Deze informatie 
is voortaan beschikbaar voor alle bibliotheken die een nieuwe aanbesteding opmaken. 
 
Door het wegvallen van persoonsgebonden materie in de opdracht van de provincies, kwam de subsidiering 
van IBL voor bibliotheken op de helling te staan. De sectie ging met de diverse partners in gesprek en 
bepleitte het behoud van deze breed ondersteunde dienstverlening.  
Op onze vraag gaf het kabinet van minister Gatz Cultuurconnect de opdracht en de middelen om de 
ondersteuning voort te zetten: een budget gelijk aan de bedragen die door de provincies in 2014 aan IBL 
werden besteed, zal voortaan door Cultuurconnect beheerd worden en over alle provincies heen voor de 
IBL-dienstverlening gebruikt worden. Bij de ontwikkeling van het Eengemaakt Bibliotheeksysteem zal 
Cultuurconnect werk maken van een toekomstgerichte aanpak voor IBL. 
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6.2 Activiteiten 
De Algemene ledenvergadering van VVBAD ging op 17 maart 2017, in het Agora Leercentrum in Leuven 
door. Omdat dit tijdstip samenviel met de opening van de nieuwe bibliotheek van Gent, de Krook, waar ook 
de presentatie van het nieuwe boek van Miek De Kepper plaatsvond, besliste de vereniging het programma 
te beperken tot een voormiddag inclusief (werk)lunch. Tijdens de sectievergadering in de voormiddag werd 
uitvoerig stilgestaan bij de Gereglementeerde boekenprijs en de gevolgen voor de aanbestedingen van 
bibliotheken (zie eerder).  

 
Op deze editie van Informatie aan Zee namen we de gelegenheid te baat om de prijs voor de Beste 
bibliotheek van Vlaanderen uit te reiken. De prijs is een initiatief van het Nederlandse Bibliotheekblad in 
samenwerking met de sectie. Uit de verschillende nominaties werd voor elke provincie één bibliotheek 
geselecteerd, waarbij mystery guests en een publieksstemming uiteindelijk uitsluitsel gaven welke 
bibliotheek dit jaar de prijs zou wegkapen: dat werd de bibliotheek van Bilzen.  
 

6.3 Toekomst  
Na het wegvallen van de provinciale ondersteuning wil Minister Gatz de culturele bovenbouw in beeld 
krijgen – en mogelijk hervormen. Het uitgangspunt is een vereenvoudiging van de bestaande structuren. 
Daarom gaf de minister opdracht tot het maken van een veldtekening van het culturele bovenbouw-
landschap. De betrokken consultants kwamen ook met onze vereniging kennismaken.  
Tijdens dit gesprek benadrukten we dat onze vereniging meer is dan enkel een belangenbehartiger. 
Bovendien zien we, gezien de opdracht van Cultuurconnect zich tot het digitale afbakent, dat Vlaamse 
bibliotheken een duidelijke behoefte hebben aan een globaal steunpunt cultuurbeleid. Belangrijk daarin 
mee te nemen zijn de ‘hybridisering’ die binnen de sector aan de gang is (op verschillende plekken zijn er 
zeer veel - vormen van - samenwerkingen) en de behoefte aan sectorale ondersteuning o.b.v. lokale noden. 
 
Ook de Bibliotheekweek zoals we ze al vele jaren kennen, heeft te leiden onder het wegvallen van 
ondersteuning. In 2017 viel ze overigens samen met de Digitale week, waardoor de aandacht voor de 
uitwerking een stuk vertroebeld werd. De sectie maakte zich hierover zorgen en wilde graag weten wat 
bibliotheken bovenlokaal verwachten, om daarover vervolgens met het kabinet, Cultuurconnect, enz. in 
gesprek te kunnen gaan. 
Daarvoor organiseerden we een Enquête bibweek. De resultaten hiervan waren sprekend: meer dan 300 
enquêtes werden ingevuld, waarvan de overgrote meerderheid zich uitsprak voor het behoud van een 
gezamenlijke bibliotheekweek-actie. Daarnaast wordt vooral de promotionele ondersteuning op prijs 
gesteld, wil men ze graag in oktober blijven organiseren (in maart is er al de Jeugdboekenweek), en mag de 
bibweek voor de meesten gerust één tot twee weken duren. 
Op dit ogenblik kan VVBAD hier jammer genoeg niet mee aan de slag. We moeten de informatie ‘parkeren’ 
tot duidelijk is waar het ministerie met de bovenbouw naartoe wil, maar we bewaken dat de verwachtingen 
niet verloren gaan en tijdig behartigd worden. 

 
Op 19 september 2017 vond een vergadering van de bibliotheken van de 13 centrumsteden en Brussel 
plaats. Hiermee werd de draad terug opgepakt van een overleg dat tot enkele jaren geleden door Locus 
georganiseerd werd (toen i.s.m. de culturele centra). Op de agenda komen zaken waarrond de grotere 
bibliotheken kunnen samenwerken en thema’s die hoog op de agenda staan. Zo was er meteen een overleg 
met Cultuurconnect over het EBS en de behoeften van de grotere steden daarbij. Bovendien willen de 
centrumsteden het voortouw nemen voor nieuwe innovaties die ze i.s.m. Cultuurconnect kunnen 
opschalen. De komende maanden moet blijken of dit overleg voet aan grond houdt en mogelijk uitgroeit tot 
een nieuwe gesprekspartner voor onze sectie. 
 

6.4 Vakgroep Jeugdbibliothecarissen (VJB) 
> https://vvbad.be/vakgroep-jeugdbibliothecarissen  

6.4.1 Blikvangers 
De Vakgroep jeugdbibliothecarissen wil voornamelijk de nadruk leggen op het bevorderen van leesplezier 
en bibliotheekpromotie. De Vakgroep biedt de jeugdbibliotheekmedewerkers een contactpunt en 
ontmoetingsplaats aan en bevordert de deskundigheid van de medewerkers. Daarnaast wil ze ook de 
nieuwe sociale media integreren in de jeugdafdeling en nieuwe vormen van communicatie in haar jeugd- en 
jongerenwerking optimaliseren. 
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6.4.2 Activiteiten 
De vakgroep nomineerde Klaas Verplancke, Joke Van Leeuwen, Carll Cneut en het project Silent Books voor 
vluchtelingen in Lampedusa voor de Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA) 
De studiedag van 26 april 2018 in De Krook werd voorbereid. 

6.4.3 Toekomst 
De vakgroep wil blijven inspelen op de vragen en behoeften die leven binnen de sector. De vakgroep is 
bekommerd om het voortbestaan van de jeugdbibliotheken en het belang ervan. 

6.5 Vakgroep Muziek- en Filmbibliothecarissen (VMF) 
> https://vvbad.be/vakgroep-muziek-en-filmbibliothecarissen  

6.5.1 Blikvangers 
Met de muziekenquête focust de vakgroep zich op het profiel van de klant/gebruiker van de 
muziekafdeling, om van hieruit de krijtlijnen voor een vernieuwde werking van de muziekafdeling uit te 
tekenen. De algemene resultaten van het onderzoek verschenen in META 7 van 2017. 
> https://www.vvbad.be/meta/meta-nummer-20177/zit-er-nog-muziek-de-bib  

6.6 Werkgroep Collectiebeleid 
> https://www.vvbad.be/werkgroep-collectiebeleid  
 
De werkgroep werd opgericht naar aanleiding van de studiedag Een collectieplan, hoe werk je eraan? op 27 
september 2016, en om aan de grote toestroom aan vragen over collectieplanning tegemoet te komen. De 
werkgroep kwam in 2017 drie keer samen: een eerste verkennende vergadering op 8 juni; en vervolgens na 
een nieuwe oproep op 26 september en 5 december 2017. Deze twee vergaderingen werden druk 
bijgewoond. 
Het aandachtspunt voor de eerste vergadering lag bij de cijferbenadering: 
Paul Kellens belichtte zijn aanpak voor het vak Collectieontwikkeling bij de nieuwe lichtingen 
bibliothecarissen in de bibschool van Gent. Veerle Smolders vatte de brochure van Faro Naar een 
collectieplan in zes stappen, een leidraad voor bibliotheek en archief samen. Vincent Deldaele lichtte de 
werking Regionaal collectioneren bij het Oost-Vlaamse regioverband Comeet toe. 
De insteek voor de tweede bijeenkomst, was eerder kwalitatief: 
Diane Nys stelde de resultaten van de enquête Er zit muziek in de bib voor, Martine Seys de urban bib in 
Muntpunt en Mia Kluysse een onderzoek naar het gebruik van film, muziek en fictie in de bibliotheek van 
Oostende. Informatie over de studiedag Regionaal collectioneren die doorging op 23 oktober bij 
Comeet/regiobib Meetjesland vormde een aanvulling op ons onderwerp. 
Toekomst? Het is een werkgroep, we verwachten een actieve inbreng van de deelnemers. De volgende 
bijeenkomst is op 6 februari 2018, aan agendapunten geen gebrek (o.a. werken met kwaliteitscriteria bij het 
opmaken van bestekken, anderstalige collecties in Muntpunt, en een bezoek aan Theek5 in Oosterhout). 

7 Sectie Hogeschoolbibliotheken (HSB) 

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

7.1 Blikvangers 
De ontwikkelingen op hoger onderwijsvlak werden verder opgevolgd (met o.a. de op stapel staande 
integratie van HBO5-opleidingen in de hogescholen in 2019). Verder werden 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 van 
informatievaardigheden, en meer bepaald kritisch denken en onderzoeksvaardigheden in hogescholen en 
de rol van de bibliotheken daarbij. 
Tijdens de bestuursvergadering werd verder ingezet op expertisedeling in de vorm van thematische 
vergaderingen. Met name personeelsgebonden thema’s (beroepsprofielen, evaluatie, enz.) kwamen aan 
bod. 
 
Ook in 2017 werd gepoogd bij elke bestuursvergadering een inhoudelijk thema aan te snijden (naast de 
puur praktische en administratieve agendapunten). Zo werden ervaringen en expertise uitgewisseld 
omtrent ‘open leercentrum of bibliotheek?’, personeelsgebonden thema’s (a.w. competenties bij 
aanwerving, enz.). De overladen agenda’s van de bestuursleden zorgden er echter voor dat bij een aantal 
bijeenkomsten het thematische gedeelte niet kon doorgaan. 
 



16 VVBAD Jaarverslag 2017 

7.2 Activiteiten 
Op donderdag 22 juni 2017 organiseerde de sectie in de campus Zuid van de Karel de Grote Hogeschool te 
Antwerpen een studiedag Alternatieve feiten ontmaskerd. Rond het thema van het aanbrengen van kritisch 
denken bij studenten en hoe hogeschoolbibliotheken daarin een rol kunnen spelen, werden een aantal 
inspirerende lezingen gegeven, zowel van buiten de hogescholensector als uit Vlaanderen en Nederland. In 
het middaggedeelte kwamen een aantal praktijkvoorbeelden voor uit Avans en uit de Hogeschool Gent. 
Tijdens de middagpauze werd de nieuwe bibliotheek van de campus Zuid van de Karel de Grote Hogeschool 
bezocht. 
De ca. 55 deelnemers evalueerden de studiedag inhoudelijk en organisatorisch als zeer goed.  
 
> https://vvbad.be/activiteiten/studiedag-alternatieve-feiten-ontmaskerd  

7.3 Toekomst  
Voor 2018 wordt een studiedag voorbereid rond het algemene thema van nieuwe en potentieel disruptieve 
technologieën en hun invloed op de werking van een hogeschoolbibliotheek. 
De technologische ontwikkelingen zijn dan ook een blijvend aandachtspunt voor de komende jaren. Ook de 
integratie van de HBO5-opleidingen in de hogescholen (voorzien september 2019) zal zijn repercussies 
hebben op de werking en zal de nodige opvolging vergen in 2018. 
 

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

7.4.1 Themagroep Handelswetenschappen & Bedrijfskunde 
Er werd kennis en informatie uitgewisseld tussen de verschillende hogeschoolbibliotheken over de 
personeelswerking, het collectiebeheer, het databankaanbod, de gebruikersinstructie en andere 
vakspecifieke thema’s. De vergadering werd afgesloten met een bezoek aan de nieuwe campusbibliotheek 
van UCLL Heverlee. 

7.4.2 Themagroep Industriële Wetenschappen en Technologie 
De bibliotheekwerking IWT binnen de verschillende associaties werd besproken. De ondersteuning van de 
hybride bibliotheken vanuit de universiteitsbibliotheken is zeer verschillend. De verhuis van de collecties 
voor de academische opleidingen werd voorbereid. Nieuwe invulling voor de vrijgekomen ruimtes werd 
uitgewerkt. Handige tips over o.a. ATZ en Springer collecties werden uitgewisseld. 
In verschillende hogescholen verhuisde de collectie van de academische opleidingen naar de 
universiteitsbibliotheken. De werking in nieuwe of vernieuwde bibliotheken werd besproken. 
Uitbreidingsactiviteiten werden voorgesteld. De mogelijkheid tot aankoop van losse e-books en e-journals 
werd uitgelegd. Informatievaardigheden aanleren blijft ook voor IWT-opleidingen belangrijk. 

7.4.3 Themagroep Onderwijs 
Er werd informatie gedeeld over blokken in de bib, blended learning en gebruikersbevragingen. Nuttige tips 
werden uitgewisseld i.v.m. klussen in de bib (boeken terugplaatsen, planten gieten, enz. ). Ligt de toekomst 
van de bibliotheek onderwijs in het concept een ontmoetingsplaats? Er werden ook tips gedeeld over 
spelmaterialen en hun beveiliging. Aan de hand van twee korte filmpjes en de website werd ZILL, het 
nieuwe leerplanconcept van het katholiek onderwijs, voor iedereen duidelijker. De stand van zaken over 
digitale educatieve materialen is een terugkerend item op de vergaderingen van de themagroep. Er werd 
een bezoek gebracht aan de bibliotheek van KdG Campus Antwerpen Zuid en aan het leercentrum Kruidtuin 
in Mechelen. 

7.4.4 Themagroep Sociaal-agogisch Werk 
Door annulatie van de vergadering in 2016 (nav. Aanslagen Zaventem-Brussel), was het twee jaar geleden 
sinds de vorige vergadering. Hierdoor werd ruim aandacht besteed aan het nieuws uit de bibliotheken en 
associaties, ook omdat er nieuwe gezichten in de werkgroep waren bijgekomen. Een algemene tendens die 
hierbij werd vastgesteld is dat er binnen de hogescholen constant geschoven wordt met personeel en 
functies en structuren worden gewijzigd. Dit heeft een sterke impact op de werking van de bibliotheken. 
Desondanks wordt door de bibliotheken vaak meer en meer aandacht besteed aan publiekswerking, een 
thema waar de werkgroep de komende jaren nog meer zal bij stilstaan. Na de middag kon wie dit wenste 
ook nog de nieuwbouw van de AP-Hogeschool bezoeken. 
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7.4.5 Themagroep Gezondheidszorg 
We bezochten de Campus Liza UCLL, Genk. De naam van de werkgroep werd veranderd van verpleegkunde 
naar gezondheidszorg. We willen de werkgroep ook openzetten voor collega’s van de paramedische 
wetenschappen. Besproken onderwerpen waren de toenemende vraag naar digitalisering van de collectie en 
de financiële implicaties hiervan. 
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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 wetenschappelijke bibliotheken 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 tewerk gaat.  

8.2 Activiteiten 
In 2017 organiseerde de sectie WDI een succesvolle halve studiedag aan de Universiteit Gent: Doe eens 
App-normaal. In vier praktijkgroepen werd gewerkt rond nuttige apps en tools voor de bibliotheeksector 
met betrekking tot het zoeken, verzamelen, verwerken en presenteren van informatie. In de namiddag was 
er de mogelijkheid een geleid bezoek te brengen aan de faculteitsbibliotheek Letteren en Wijsbegeerte. 
Daarnaast werkte WDI actief mee aan het Onderzoek Opleidingsnoden Informatieprofessionals 
> https://vvbad.be/activiteiten/doe-eens-app-normaal  

8.3 Toekomst  
Uitwisseling van kennis en praktijkervaring blijft de hoofdactiviteit van de sectie. Het organiseren van een 
studiedag staat op de planning, waarbij de focus ligt op het aanbieden van een gevarieerd, toekomstgericht 
en praktisch programma, gericht op een intersectoraal publiek. Er wordt ingezoomd op het 
behoeftenonderzoek uitgevoerd door de VVBAD, met als doel een beter zicht te krijgen op de 
veranderende competenties en vaardigheden van informatieprofessionals. 

9 Commissie Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen (OKBV) 

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

9.1 Activiteiten 
Op 24 februari gingen bibliothecarissen uit kunst- en museumbibliotheken rond de tafel zitten in het RITCS 
te Brussel om van gedachten te wisselen over het thema ‘Kan de kunstbibliotheek nog zonder sociale 
media?’. Het was een vijfde in de reeks rondetafelgesprekken die door het OKBV opgestart werden in 2015. 
> https://vvbad.be/activiteiten/kan-de-kunstbibliotheek-nog-zonder-sociale-media  
 
Op 24 februari brachten we een bezoek aan MoBo, de mediatheek van het RITCS. 
Op 17 maart werden we verwelkomd in de KUL, voor een introductie en rondleiding in het Digitaal Labo. 
Op 18 juni staken we de taalgrens over voor een gecombineerd bezoek aan de bibliotheek van het Musée 
Royal de Mariemont en aan het documentatiecentrum van MAC’s Grand Hornu. 
In Gent deden we op 20 oktober drie recent vernieuwde bibliotheken aan: de Conservatoriumbibliotheek, 
de Faculteitsbibliotheek Ingenieurswetenschappen UGent en de Kunstenbibliotheek Bijloke Campus. 
Op 1 december bezochten we de afdeling ‘Oude en kostbare werken’ van de Koninklijke Bibliotheek en 
mochten we een blik achter de schermen werpen in de restauratieateliers van de bibliotheek. 
> https://vvbad.be/activiteiten/studiebezoek-aan-de-bibliotheken-van-het-musee-royal-de-mariemont-en-
het-macs-grand  
 
Leden van OKBV waren vertegenwoordigd in het programma van Informatie aan Zee (14-15 september, 
Oostende). De studiecollectie van het MoMu werd er voorgesteld en het opensource-bibliotheeksysteem 
KOHA, dat gebruikt wordt door de bibliotheken van FoMu, MoMu en DIVA, werd er toegelicht. 

9.2 Toekomst  
Het OKBV zet haar reeks rondetafelgesprekken in 2018 verder. Het eerstvolgende gesprek is gepland op 22 
februari (Museum voor Schone Kunsten Antwerpen) met als thema: ‘Calamiteiten in de bibliotheek’.  
In de loop van 2018 zijn verder rondetafelgesprekken gepland rond alternatieve verwervingsmethoden en 
rond promotie. 
In het voorjaar van 2018 is een studiebezoek gepland aan Charleroi (Fotomuseum + projecten rond 
kunstenaarsboeken). In het najaar staat een bezoek aan 3 Antwerpse museumbibliotheken op het 
programma: MuHKa, FoMu en DIVA. 
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10 Overlegplatform Erfgoedbibliotheken Vlaanderen 

Naar goede gewoonte organiseerden de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en de VVBAD opnieuw gezamenlijk 
een overlegplatform voor erfgoedbibliotheken. Dit initiatief vond plaats op 8 mei in AMUZ en het 
vernieuwde museum Plantin-Moretus. De voormiddag draaide rond de thema’s veiligheid en preventie en 
beleid, met onder meer een bijdrage over het nieuwe cultureel-erfgoeddecreet. In de namiddag waren er 
verschillende workshops over publiekswerking. De deelnemers kregen ook een rondleiding door het 
vernieuwde museum. 

 https://www.vvbad.be/activiteiten/overlegplatform-voor-erfgoedbibliotheken 
 
De Vlaamse Erfgoedbibliotheek moest in 2017 een nieuw beleidsplan indienen op basis van het nieuwe 
Cultureel-erfgoeddecreet. Bruno Vermeeren maakte deel uit van het planningsteam dat het beleidsplan 
vorm gaf.   

11 Projectgroep Overleg Wetenschappelijke bibliotheken 

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

11.1 Blikvangers 
In 2017 startten de verhuisbewegingen in project BioDing. 
In het Ok!pi2 project werden de gegevens van 2015 en 2016 verwerkt. De werkgroep werd versterkt en 
buigt zich over dataverwerking en controle; de vragenlijst is hernieuwd. Er werd overgestapt van Power BI 
naar Qlik Sense wat veel gebruiksvriendelijker bleek. Een workshop bij Universiteit Gent en een presentatie 
op Informatie aan Zee lichtten de tool toe.  

11.2 Werkgroepen 

11.2.1 Werkgroep Okapi2 
> https://www.vvbad.be/okapi-en-okapi2-naar-een-benchmarking-van-wetenschappelijke-bibliotheken  
 
Blikvangers en accenten 
Op vraag van OWB werken we aan snellere ter beschikking stellen van de data en aan een betere 
benchmarking. 

 
Activiteiten 
Op 14/02/2017 vergaderden vertegenwoordigers van Okapi en van Okapi2 samen over het nieuwe 
invoerformulier en een striktere timing voor het indienen van de data. De aanwezigen kozen voor het 
benchmarkingsproduct Qlik. Een workshop over Qlik werd gepland voor de leden van Okapi2. Deze 
workshop ging door op 14/11/2017 in de bibliotheek Letteren en Wijsbegeerte van UGent. Per instelling 
werd een beheerder Qlik aangesteld. 
Op Informatie aan Zee stelden Paul Buschmann en Dirk Smet de resultaten en rapportering van Okapi2 
voor. 
 
Toekomst 
Het verder uitwerken van de communicatie binnen en buiten de wetenschappelijke bibliotheken blijft een 
aandachtspunt. 
 
Werkgroepen of commissies 
De werkgroep Okapi2  werd verruimd met nieuwe leden: Bram De Meuter (VUB), Annemie Cools 
(UAntwerpen), Liesbeth De Vogelaere (Artevelde Hogeschool). 

11.2.2 Werkgroep BioDing 
> https://www.vvbad.be/depotproject-bio-ingenieurs 
 
Blikvangers en accenten 
Tijdens de opstartvergadering van het Overleg Wetenschappelijke Bibliotheken (OWB) werd gepolst naar 
interessante nieuwe projecten. Een vervolg op het succesvolle depotproject rond Biomedische 
Wetenschappen (BIOMED) leek evident. Verschillende voorstellen werden onder de loep genomen en 
uiteindelijk werden de bio-ingenieurswetenschappen als thema gekozen. Onder de vleugels van de VVBAD 
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werd op 27 november 2015 een eerste vergadering georganiseerd in het hoofdkantoor te Berchem. Tijdens 
de derde vergadering werd het project ‘BioDing’ (D=depot) gedoopt. 
 
Activiteiten 
Naar analogie met het depotproject BioMed rond de biomedische wetenschappen zal getracht worden om 
de tijdschriften van de bio-ingenieurswetenschappen efficiënter te beheren. Zo maken verschillende 
bibliotheken in Vlaanderen samen met de Koninklijke Bibliotheek van België opnieuw afspraken rond het 
gedistribueerd bewaren van tijdschriften. Met veel enthousiasme willen we er graag voor zorgen dat het 
depotproject BioDing tot een even goed einde wordt gebracht en resulteert in een rationalisatie van het 
collectiebeheer. 
In de praktijk betekent dit dat we een titellijst samenstellen en bepalen welke instelling depothouder 
wordt. Hiervoor werkten we een aantal criteria uit, zoals compleetheid, belang voor de instelling, enz. De 
instelling die wordt aangeduid als depothouder engageert zich om de papieren exemplaren van de 
toegewezen tijdschrifttitels zo goed mogelijk te bewaren en ter beschikking te stellen van de deelnemende 
partnerbibliotheken. 
Dankzij dit gedistribueerd bewaarbeleid kunnen bibliotheken beslissen om de papieren exemplaren van 
tijdschriften waarvoor zij geen bewaarplicht hebben, niet langer aan te kopen, in te binden en te 
verwerken. Indien gewenst kunnen bestaande collecties integraal afgestoten worden. De deelnemende 
bibliotheken kunnen zich zo ook meer toeleggen op de uitwerking van een digitaal bewaarbeleid én hebben 
tegelijk de zekerheid dat de papieren exemplaren reeds in bezit, minstens op één plaats in Vlaanderen 
bewaard worden. 
Het BioDing-project wordt technisch ondersteund door de depottoepassing, aangeboden via Anet 
(UAntwerpen). Deze toepassing werd ook in het BioMed-project gebruikt. Het is de bedoeling dat de 
BioDing-titels – net zoals voor BioMed – in Antilope als depottitels gemarkeerd worden zodat aanvragen in 
Impala vlot naar de depotbibliotheken kunnen doorstromen. Mogelijk komen er naast BioMed en BioDing 
nog meer depotprojecten. De grootste technische uitdaging zal er dan in bestaan om de depotgegevens van 
verschillende projecten in 1 databank en toepassing samen te brengen.  
 
Toekomst 
Onze ambitie is om binnen een zo kort mogelijke tijdspanne resultaat te boeken. Bij de start van het project 
opteerden we om te beginnen met slechts een deel van alle titels. Op die manier is de kans groter om de 
vooropgestelde doelstellingen binnen een redelijke termijn te kunnen afwerken. Het uiteindelijke doel is 
uiteraard de rationalisering van de conservatie en de garantie op een snellere IBL-service voor bepaalde 
tijdschrifttitels. Eenmaal alle tijdschrifttitels uit de opgestelde titellijst toegewezen en verwerkt zijn, kunnen 
we eventueel nadenken over een tweede set. Verder wensen we op deze manier ook indirect de 
bewaarproblematiek onder de aandacht te brengen. We hopen eveneens een inspiratiebron te zijn voor 
andere collega’s, binnen andere vakgebieden om hen zo te stimuleren om een eigen project te starten. 
Door met verschillende instellingen in Vlaanderen samen te werken voorkomen we bovendien dat 
waardevol materiaal verloren gaat 

11.3 Toekomst 
Zodra het depotproject BioDing loopt, kan later gekeken worden naar depotprojecten in andere domeinen. 
Ook het Ok!pi2-project wordt verdergezet. In 2018 staat een artikel in META gepland. De cijfers uit Ok!pi2 
zullen zoveel mogelijk binnen VVBAD gebruikt worden. Hoe deze gegevens met de bibliotheek- en de 
buitenwereld gedeeld zullen worden, wordt verder uitgewerkt in 2018. Een werkgroep zal de dashboards 
inhoudelijk en technisch uitwerken. 
Het behoefteonderzoek opleidingen informatievak wordt verder uitgediept. OWB legt de link met VLIR en 
volgt verder op. 
Verschillende thema’s binnen Open Science blijven op de agenda staan. Open access en de incorporatie 
ervan in licenties zal door OWB opgenomen worden. OWB onderzoekt de mogelijkheid een reeks 
workshops of een lessenreeks rond research data management te organiseren voor 
bibliotheekmedewerkers. 
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Administratieve gegevens 

12 Leden 

Sector Instellingen  Personen 
Archief 81 125 
Openbare bibliotheken 285 101 
(Hoge)schoolbibliotheken 29 37 
Wetenschappelijke bibliotheken 113 123 
Bedrijven 8 10  
Sectie niet gespecifieerd 3 136 
 
Totaal: 1050 leden 519 531  
 
 
Nieuwe leden 71 
Aantal werkende leden 260 
Aantal leden dat voor het eerst een bestuursfunctie opnam 60 
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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 

11 en 18-01 HTML en CSS voor beginners VVBAD 10 1 1 2 1  5 8 8,4  

27-01 
Studiebezoek aan de bibliotheken van het Musée Royal 
de Mariemont en het MAC’s in Grand Hornu OKBV Dit studiebezoek werd geannuleerd en verplaatst naar 8 juni 

24-02 
Rondetafelgesprek OKBV: Kan de kunstbibliotheek nog 
zonder sociale media? OKBV          2017/6 

17-03 Algemene Ledenvergadering VVBAD 87 42 13 10 10 4 8 87 7,5  

21-04 
Doe eens app-normaal: apps en tools voor het vinden, 
verzamelen, beheren en presenteren van informatie WDI 36 1 6 8 9 2 10 35 7,6 2017/5 

27-04 Voorstelling gebruikersonderzoek VVBAD 16  12  1  3 16   

08-06 
Studiebezoek aan de bibliotheken van het Musée Royal 
de Mariemont en het MAC’s in Grand Hornu OKBV 8   1 1 6  8 8 2016/4 

22-06 
Alternatieve feiten ontmaskerd – wat is de rol van de 
bibliotheek? HSB 68  5 52 6  5 59 8,4 2017/6 

14 en 15-09 Informatie aan Zee VVBAD 911 66 354 71 171 16 233 83 8,4 2017/8-9 
25-09 Ik zou wel eens een boekje lusten VJB Deze studiedag werd geannuleerd en verplaatst naar 2018 
20-10 Studiebezoek Gentse bibliotheken OKBV 33  5 8 9 8 3 33 8,3  

20-10 
Algemene verordening gegevensbescherming en 
archieven WAU 73 53  1 2  17 65 7,4 2018/1 

01-12 Feestelijke afsluiter werkingsjaar 2017 OKBV 10   3 1 6  10   
05, 06, 12, 13 
en 19-12 Infosessies gebruikersonderzoek VVBAD 113  113        
08-12 Interne vorming schrijven voor sociale media VVBAD 11 4  3 3  1 11 8,8  
11-12 Lobbyen VVBAD Deze studiedag werd geannuleerd 

13.2  
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13.3 Activiteiten waarbij de VVBAD medeorganisator was 
 

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

Score 
studiedag 

Verslag in 
META 

24-04 Staat van het Boek Boekenoverleg, 
VVBAD 

151 3 33 3 1 5 106 
  

2017/5 

08-05 Overlegplatform Erfgoedbibliotheken VVBAD, Vlaamse 
Erfgoedbibliotheek 

        7,9 
 

15-05 Focus op Makerspaces VVBAD, 
Cultuurconnect 

156 
 

83 10 13 1 49 
 

7,89 2017/5 

02-06 Bij de Archivaris op schoot: Stadsarchief Brugge VVBAD, Vai 11 6     5    
05-10 en 
09-11 

Orde in je documenten. Mappenstructuur als middel 
tegen chaos 

VVBAD, Heemkunde 
Vlaanderen 

124 22 3 3 12  84   2018/3 

15-12 Bij de archivaris op schoot: Colruyt Groep VVBAD, FAAD 14 10     4 12   
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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 2017 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 29% 54% 17% 

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

14.3 Inhoud 
 

 

15 Wegwijzer 
Aantal aanvullingen in 2017: 1 
Aantal abonnees: 91 (digitaal & print), 35 (enkel digitaal) en 28 (enkel print) 
 

16 Digitale publicaties 

16.1 Website 
 
 Paginaweergaven Unieke paginaweergaven 
 
Totaal 462.738 359.919 
 
Algemeen 56.064 46.541 
Vacatures 87.936 63.705 
Activiteiten 9.194 5.995 
META 7.446 4.880 

16.2 Nieuwsbrief 
Aantal abonnees: 3789 
Aantal nummers: 27 
 

16.3 Sociale media 
Facebook: 1.114 likes – 1.115 volgers 
Twitter: 829 volgers 

 AHD EBV OB OKBV HSB WDI Intersect. VVBAD  Erfgoed 
Verhouding  21% 1% 24% 2% 4% 9% 28% 6%  7% 
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LinkedIn: 491 groepsleden 
Slideshare: 154 volgers – 102.092 views in 2017 
Flickr: 38 volgers. In 2016 publiceerde de VVBAD op Flickr fotosets over: 
• de OKBV-studiereis naar Mariemont 
• Informatie aan Zee 
• het studiebezoek aan de Gentse bibliotheken van OKBV 
• de feestelijke afsluiter van het werkjaar van OKBV 
• de actie van OCE aan het kabinet van minister Gatz 

17 Betrokkenheid bij externe organisaties/commissies 

17.1 Structureel 
 
Nationaal 
 Het Belgische Blauwe Schild: Hilde De Bruyne. 
 Belgische Vereniging voor Documentatie (ABD-BVD): Marc Van den Bergh, Dominique Vanpée. 
 BoekenOverleg, forum & kerngroep: Bruno Vermeeren 
 Coördinatiecommissie Bibliotheekopleidingen (Cocobi): Stijn Meersseman, Patrick Vanouplines 

(voorzitter), Bruno Vermeeren (secretaris). 
 Coördinatieteam archiefopleiding Bibliotheekschool Gent: Michel Vermote 
 Europeana Vlaanderen: Julie Hendrickx, Bruno Vermeeren 
 Faro-werkgroep Waardering: Eline De Lepeleire 
 Felnet: Marc Van de Bergh, Bart Goossens. 
 Folio, Algemene Vergadering: Julie Hendrickx (tot april), Jessica Jacobs (vanaf april) 
 Forum van de bibliothecarissen van de Federale Overheidsdiensten en van de Federale 

Wetenschappelijke Instellingen: Fleur De Jaeger, Sophie Vandepontseele. 
 Hart boven Hard, Platform: Carol Vanhoutte, Patrick Vanouplines, Bruno Vermeeren 
 Iedereen Leest, contactpersoon vakgroep Jeugd: An Steppe. 
 Intersectoraal Overleg Cultuur (ISOC): Bruno Vermeeren 
 Linc, contactpersoon vakgroep Jeugd: Natalie Sas 
 Ontwikkelcommissie Opleidingsprofiel Bibliotheekmedewerker: Patrick Vanouplines, Bruno Vermeeren 
 Overleg Cultureel Erfgoed, Raad van Bestuur: Bruno Vermeeren (secretaris) 
 Overleg Cultureel Erfgoed, Algemene Vergadering: ad hoc deelnemer en Bruno Vermeeren 
 Overleg Sectorfederaties Sociare: Bruno Vermeeren 
 Overleg Vlaamse Overheidsbibliotheken: Claudine Huyghe 
 Redactie Nieuwsbrief Lokaal Beleid: Bruno Vermeeren 
 Samenwerkingsverband Auteursrecht & Samenleving, kerngroep & stuurgroep:  

Bruno Vermeeren 
 Sectorraad Kunsten en Erfgoed: 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: Julie Hendrickx (tot april), Lise Vandecruys (vanaf april) 
 Vlaamse Erfgoedbibliotheek, Algemene Vergadering en Raad van Bestuur: Bruno Vermeeren 
 Werkgroep Beroepskwalificatiedossiers archiefsector: Tom Haeck, Leen van Dijck, Bruno Vermeeren 
 
Internationaal 
 Eblida: Bruno Vermeeren 
 Astrid Lindgren Memorial Awards: Erika Gebruers 

17.2 Eenmalig 
Nationaal 
 17 januari, hoorzitting commissie Cultuur, Cultureel Erfgoeddecreet: Lise Vandecruys, Willem Vanneste 
 18 januari, werkgroep modulair, Brussel: Bruno Vermeeren 
 18 januari, gesprek VVSG: Carol Vanhoutte en Bruno Vermeeren 
 24 februari, gesprek Vereniging Vlaamse Boekverkopers: Bruno Vermeeren 
 20 maart, gesprek afdeling Sociaal-Cultureel Werk: Carol Vanhoutte, Patrick Vanouplines, Bruno 

Vermeeren 
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 20 april, hoorzitting commissie Cultuur, visienota cultureel-erfgoed: Jessica Jacobs, Shana Ludikhuyze, 
Lise Vandecruys, Bruno Vermeeren 

 2 mei, gesprek Vereniging Vlaamse Boekverkopers: Bruno Vermeeren 
 10 mei kabinet cultuur: Geert Puype, Bruno Vermeeren 
 6 juni, focusgroep beleidsplan Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience: Bruno Vermeeren 
 27 juni, gesprek met minister Gatz over de bovenbouw: Carol Vanhoutte, Patrick Vanouplines, Bruno 

Vermeeren 
 26 juli, gesprek Groep Algemene Uitgevers: Bruno Vermeeren 
 30 augustus, gesprek Marius Meremans: Bruno Vermeeren 
 5 september, gesprek Demos: Bruno Vermeeren 
 19 september, gesprek Katia Segers: Bruno Vermeeren 
 22 september, gesprek Orry Van de Wauwer: Bruno Vermeeren 
 25 september, gesprek Koen Vandyck & Yves Larock: Geertje Descheemaeker en Bruno Vermeeren 
 21 november, workshop bovenbouw, Leuven: Bruno Vermeeren 
 29 november, gesprek Bibliotheca: Bruno Vermeeren 
 
Internationaal 
 19-25 augustus: World Library and Information Congres: Linda Bruyninckx 
 15 september, gesprek KNVI: Bruno Vermeeren 
 17 en 18 oktober, Generation Code @ European Parliament, gesprekken met o.a. Helga Stevens en 

Anneleen Van Bossuyt: Bruno Vermeeren 
 

18 Personeel 

18.1 Medewerkers 
 Klaartje Brits: stafmedewerker communicatie (28,5/38) 
 Marc Engels: secretariaatsmedewerker (38/38) 
 Julie Hendrickx: hoofdredacteur META en stafmedewerker (38/38), tot 26 maart 
 Jessica Jacobs: hoofdredacteur META en stafmedewerker (38/38), vanaf 18 april 
 Bilen Sonakalan: administratief medewerker (22,8/38) 
 Tom Van Hoye: stafmedewerker communicatie (38/38), tot 6 januari 
 Lise Vandecruys: stafmedewerker (38/38), vanaf 9 januari 
 Bruno Vermeeren: coördinator (38/38) 

18.2 Stagiairs 
 Shana Ludikhuyze, stage in het kader van een BIO-baan van 11 april tot 30 september 

 
18.3 Vrijwilligers VVBAD 

Tijdens Informatie aan Zee kon de vereniging rekenen op de inzet van 15 vrijwilligers: 
 Emma Amourette 
 Katrien Bergé 
 Miek Cole 
 Anke Coppens 
 Johan De Ridder 
 Jan Deckers 
 Paulien Depreter 
 Jos Filmer 
 Rik Hannon 
 André Hiel 
 Eliane Peytier 
 Chris Schroeven 
 Rita Van de Wiele 
 Karen Van Dijck 
 Johan Vandendriessche 
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18.4 Tijdsbesteding  
 aantal uren  
bestuursvergaderingen 368,97 3,39% 
correspondentie & onthaal 1446,11 13,28% 
algemene ledenvergadering 96,43 0,89% 
oprichting & ontwikkeling 209,17 1,92% 
administratief beheer 1263,97 11,61% 
financieel beheer 278,50 2,56% 
publicaties 2540,67 23,34% 
studiedagen 1765,95 16,22% 
VVBAD-projecten 592,26 5,44% 
projecten met derden 359,85 3,31% 
lezingen & artikels voor derden 18,75 0,17% 
externe relaties 348,28 3,20% 
vakbibliotheek 12,70 0,12% 
vakantie 1100,10 10,10% 
vorming 210,15  1,93% 
ziekte 275,14 2,53% 
-------------------------------------------------------------- 
Raad van Bestuur 102,87 0,94% 
Redactie 1445,99 13,28% 
Erfgoedbibliotheken 54,00 0,50% 
OKBV 41,60 0,38% 
Archief & Hedendaags Documentbeheer 101,17 0,93% 
Hogeschoolbibliotheken 51,00 0,47% 
Openbare Bibliotheken 1075,37 9,88% 
Wetenschappelijke & Documentaire Informatie 97,25 0,89% 
Overleg Wetenschappelijke Bibliotheken 15,25 0,14% 
VVBAD – intersectoraal 1962,92 18,03% 
Secretariaat 5588,58 51,33% 
OCE 351,00 3,22%  

18.5 Bijscholing en externe activiteiten 
 
Klaartje Brits  

 28 maart, Publiek 17, Gent 
 12 mei, I like facebook, Gent 

 
Marc Engels 

 11 en 18 januari, HTML en CMS voor beginners, Gent 
 
Jessica Jacobs 

 24 april, Staat van het boek, Brussel 
 13 mei, stage Vlaams Parlement, Brussel 

 
Lise Vandecruys 

 10 maart, studiedag Sustainable Development Goals, Brussel 
 2 mei, infosessie EBS, Brussel 
 13 en 22 juni, stage Vlaams Parlement 
 15 juni, Naar een versterkt regionaal erfgoedweefsel. Denk- en inspiratiedag, Brussel 
 27 oktober, Pulse Trefdag, Antwerpen 
 1 december, Groot Onderhoud FARO, Leuven 

 
Bruno Vermeeren 

 28 april, infosessie online betalen SCwitch, Koninklijke Bibliotheek, Brussel 
 3-4 mei, Eblida Council en Naple-Eblida conferentie, Aarhus 
 5-6 juli, IFLA Global Vision workshop, Madrid 
 31 augustus, Wascabi, Brussel 
 21 september, Sociare workshop terbeschikkingstelling, Brussel 
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 26 september, sectormoment Cultuurbeleid in het digitale tijdperk, Brussel 
 4 oktober, Google for non-profits, Brussel 
 9 november, KNVI-congres, Nieuwegein 
 1 december, Groot Onderhoud FARO, Leuven 

 

18.6 Lezingen en interviews door secretariaatsmedewerkers 
 15 februari, gastcollege over bibliotheken in het buitenland, UAntwerpen (Nathalie Vallet): Bruno 

Vermeeren 
 17 oktober, voorstelling OWB voor Felnet: Bruno Vermeeren 
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19 Raad van Bestuur 

19.1 Samenstelling 
Algemeen voorzitter: Patrick Vanouplines (2014-2017)  
Ondervoorzitter: Hermione L’Amiral (2014-2017) 
Algemeen secretaris: Myriam Lemmens (2014-2017) 
Penningmeester: Hedwig Van den Bossche (2016-2019)  
 
Leden: 
Fleur De Jaeger (WDI), Sissi Loostermans (HSB), Stijn Meersseman (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 neemt als vertegenwoordiger vanuit het secretariaat deel aan de vergaderingen van de 
Raad Van Bestuur. 
 

19.2 Vergaderingen 
Data van de vergaderingen:  
17 januari, 9 maart, 9 mei, 15 juni, 7 september, 12 oktober, 7 december. 
 
Voorjaars-ALV: 17 maart 
Najaars-ALV: 15 september 
 

19.3 Werkgroepen 

19.3.1 Jury Ger Schmookprijs 
Voorzitter: Patrick Vanouplines 
Secretaris: Klaartje Brits 
Leden: Thijs Gielis (HSB), Stef Strobbe (WDI), Geert Puype (OB) 

19.3.2 Werkgroep Focus op Makerspaces 
Voorzitter: Patrick Vanouplines (RvB) 
Secretaris: Bruno Vermeeren (Secr.) 
Leden: Ingrid De Pourcq (OKBV), Sissi Loostermans (HSB), Jürgen Van Lerberghe (OB), Lise Vandecruys 

(Secr.), Koen Vandendriessche (Cultuurconnect), Hannes Vanhaverbekebe (Cultuurconnect), Lucy 
Vereertbrugghen (Cultuurconnect), Lieselot Verryckt (WDI) 

19.3.3 Werkgroep Informatie aan Zee 
Coördinator: Bruno Vermeeren (VVBAD) 
Secretaris: Julie Hendrickx (VVBAD) 
Leden: Julie Aerts (Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur, AHD), Renée Cambré (Vlaams Parlement - 

Archief & Biografische Dienst, AHD), Ingrid De Pourcq (KMSKA, OKBV), Danie De Sadeleer (OB 
Leuven, OB), Susanna De Schepper (Vlaamse Erfgoedbibliotheek), Sissi Loostermans (KdG, HSB), 
Hedwig Van den Bossche (OB Gent, OB), Hilde Van Kiel (KU Leuven - Centrale Bibliotheek, OWB), 
Inge Van Nieuwerburgh (UGent, WDI), An Verstraeten (Vives, HSB) 

 
Datum van de vergaderingen: 10 februari, 7 maart, 24 maart 
 

19.3.4 VVBAD-KNVI Werkgroep Opleidingen Informatievak 
Voorzitter: Patrick Vanouplines (VUB) 
Secretaris: Bruno Vermeeren (VVBAD) 
 
Leden: Marc Goovaerts (UHasselt), Frank Huysmans (UvA), Trudi Noordermeer (UAntwerpen), Jan Van 

Hee (Artevelde Hogeschool), Seth Van Hooland (ULB), Hilde Van Kiel (KU Leuven), Sylvia Van 
Peteghem (UGent), Michel Wesseling (KNVI) 

 
Data van de vergaderingen: 21 februari, 8 maart, 7 juni, 22 november 
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20 Redactieraad 

20.1 Samenstelling 
Voorzitter: Julie Hendrickx (tot april) 

Jessica Jacobs (vanaf april) 
Secretaris: Klaartje Brits 
 
Leden: Bram Baert (Howest, 2016-2020); Paul Bushmann (Ugent – Letteren & Wijsbegeerte, 2016-2020); 

Lien Ceûppens (Archief Gent, 2017-2021); Gerd De Coster (SOMA, 2017-2021 – langdurig afwezig 
wegens ziekte); Myiam Lemmens (Provinciale Hogeschool Limburg, 2017-2021); 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, 2013-2016); Lise Vandecruys (VVBAD); Patrick Vanhoucke (VGC, 
2017-2021); Bruno Vermeeren (VVBAD). 

 

20.2 Vergaderingen 
Data van de vergaderingen: 9 maart, 15 juni en 26 oktober. 
Er waren gemiddeld 7 van de 13 bestuursleden aanwezig op de vergaderingen.  
 

21 Redactie Wegwijzer voor bibliotheken en documentatiecentra 

21.1 Samenstelling 
Voorzitter: Julie Hendrickx (tot april) 

Jessica Jacobs (vanaf april) 
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) 

21.2 Vergaderingen 
Data van de vergaderingen: 14 maart en 16 juni 
Er waren gemiddeld 5 van de 8 bestuursleden aanwezig op de vergaderingen.  
 

22 Sectie Archief en Hedendaags Documentbeheer (AHD) 

22.1 Samenstelling 
Voorzitter: Willem Vanneste (Felixarchief/Universiteitsarchief Antwerpen, 2017-2020) 
Secretaris: Annelies Nevejans (STAM, 2016-2019) 
 
Leden: Julie Aerts (CRKC, 2016-2019), Lieve Arnouts (Stadsarchief Aalst, 2015-2018), Lien Ceûppens (Archief 

Gent, 2017-2020), Tom Cobbaert (ADVN, 2017-2020), Hilde De Bruyne (OCMW-archief Brugge, 2014-
2017), Gerd De Coster (SOMA, 2016-2019 – langdurig afwezig wegens ziekte), Harald Deceulaer 
(Rijksarchief Brussel, 2017-2020), Harmione L’Amiral (Archief van de Senaat, 2014-2017), Els 
Michielsen (Archief Lier, 2017-2020), Hendrik Ollivier (Amsab-ISG, 2016-2019), Thomas Peeters 
(KADOC, 2017-2020), Bart Sas (Stadsarchief Turnhout, 2017-2020), Jan Stuyck (Letterrenhuis, 2016-
2019 – langdurig afwezig wegens ziekte) , Hilde Van Ongevalle (Archief Vlaams Parlement, 2014-
2017), Veerle Vandeputte (Liberaal Archief, 2016-2019), Petra Vanhoutte (Stadsarchief Diest, 2016-
2019) 

Vanuit het secretariaat is Jessica Jacobs contactpersoon. 

22.2 Vergaderingen 
Data van de vergaderingen: 19 januari, 11 mei, 20 juni, 12 september, 17 oktober, 12 december 
 
Er waren gemiddeld 10 van de 18 bestuursleden aanwezig op de vergaderingen. 
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22.3 Werkgroepen 

22.3.1 Werkgroep Lokaal Overheidsarchief (WLOA) 
Voorzitter: Lieve Arnouts 
Secretaris: Isabelle Verheire 
 
Leden : Jan Anseeuw, Hassan Ben Toutouh, Leen Breyne, Veronique Bonkoffsky, Marika Ceunen, Katrien 

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

Vanuit het secretariaat is Jessica Jacobs contactpersoon. 
 
Data van de vergaderingen: 17 maart en 13 oktober. 
Er waren gemiddeld 26 van de 39 leden aanwezig op de vergaderingen. 
 

22.3.1.1 Subwerkgroep Selectielijst Gemeenten (SSG) 
Voorzitter: Roeland Verhaert  
Secretaris: Sabrina Ospazi 
 
Leden: Jan Anseeuw, Katrijn Decuypere, Kathleen Devolder, Bram Dierckx, Glenn Hoens, Geert Leloup, 

Nadia Lenaerts, Annelies Mattheus, Els Michielsen, Bart Sas, Quinten Van Gorp, Johan 
Vandereycken, Isabelle Verheire 

Vanuit het secretariaat is Jessica Jacobs contactpersoon. 
 
Data van de vergaderingen: 27 januari, 24 maart, 5 mei, 23 juni, 19 september, 21 november. 
Er waren gemiddeld 12 van 15 bestuursleden aanwezig op de vergaderingen. 
 

22.3.2 Werkgroep Privaatrechtelijk Archief (WPA) 
Voorzitter:  Michel Vermote 
Secretaris: Eline De Lepeleire 
 
Leden: Julie Aerts, Mario Baeck, Jens Bertels, Sophie Bossaert, Mariet Calsius, Gerd De Coster, Bart De Nil, 

Lisa Dejonghe, Els Flour, Lies Galle, Frederik Geysen, Carine Goossens, Tom Haeck, Joeri Januaris, 
Wim Lowet, Harald Nilens Stefan Van Lani, Hendrik Vandeginste, Martijn Vandenbroucke, Ward 
Vansteenkiste, Koen Verstraeten 

Vanuit het secretariaat is Jessica Jacobs contactpersoon 
 
Data van de vergaderingen: er was één werkgroepvergadering op 16 maart (11 aanwezige leden + 4 
externen).  
 

22.3.2.1 Subwerkgroep Digitaal Archief 
Leden: Sophie Bossaert, Els Flour, Frederik Geysen; Wim Lowet, Isabelle van Ongeval, Michel Vermote. 
Vanuit het secretariaat is Jessica Jacobs contactpersoon. 
 
In de loop van het jaar vervoegden Bert Lemmens, Maarten Savels en Ward Vansteenkiste de 
subwerkgroep. 
 

22.3.2.2 Subwerkgroep Vormingen 
Leden:  Jens Bertels, Sophie Bossaert, Mariet Calsius, Lisa Dejonghe, Els Flour, Eline De Lepeleire, Frederik 

Geysen, Wim Lowet, Hendrik Vandeginste, Ward Vansteenkiste, Michel Vermote 
Vanuit het secretariaat is Jessica Jacobs contactpersoon. 
 
Vergaderdata: 17 januari, 16 maart, 9 mei, 30 augustus, 29 november 
Er waren gemiddeld 8,6 van 13 bestuursleden aanwezig op de vergaderingen. 
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22.3.3 Werkgroep Automatisering (WAU) 
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 is Jessica Jacobs contactpersoon 
 
Data van de vergaderingen: 25 januari, 08 mei, 27 september en 20 november. 
Er waren gemiddeld 7 van de 14 bestuursleden aanwezig op de vergaderingen. 

23 Sectie Openbare Bibliotheken (OB) 

23.1 Samenstelling 
Voorzitter: Carol Vanhoutte (OB Kortrijk, 2014-2017) 
Secretaris: Wendy Schruers - OB Turnhout, 2017-2020) 
 
Leden: Linda Bruyninckx - OB Sint-Jans-Molenbeek (2014-2017); Danie De Sadeleer - OB Tweebronnen 

Leuven (2017-2020); 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 (2014-2017), Hedwig Van den Bossche - OB Gent (2015-
2018), Rita Van De Wiele - OB Mechelen (2013-2016), Miet Withofs - OB Hasselt (2015-2018) 

Vanuit het secretariaat zijn Lise Vandecruys en Bruno Vermeeren contactpersoon. 
 
Wijzigingen in de samenstelling van de sectie: 
Danie De Sadeleer en Rita Van De Wiele namen in de loop van het jaar ontslag uit de vergadering. 
 

23.2 Vergaderingen 
 
Data van de vergaderingen: 19 januari, 17 maart (algemene ledenvergadering), 19 april, 22 juni, 08 
september en 20 oktober 2017. Doorheen het jaar vonden ook vergaderingen plaats met afvaardigingen 
van de sectie, ter voorbereiding van studiedagen, uitwerking van documenten, vertegenwoordiging enz. 
 
Er waren gemiddeld 10 van de 17 bestuursleden aanwezig op de vergaderingen. 
 

23.3 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), 
Sven Lauwers (Masereelfonds), Leen Lekens (Muntpunt), Alja Leus (Rodenbachfonds), Lise 
Vandecruys (VVBAD), Carol Vanhoutte (OB Kortrijk), Tine Verhelst (Davidsfonds), Bruno Vermeeren 
(VVBAD) 

 
Data van de vergaderingen: 4 april, 20 juni, 11 oktober, 29 november 

23.4 Werkgroepen  

23.4.1 Vakgroep Jeugdbibliothecarissen (VJB) 
Leden: Lut Belaen (OB Brugge), Leen De Launoit (OB Aartselaar), Erika Gebruers (Muntpunt), Annemie 

Minnebo (OB Stekene), Natalie Sas (Linc), Marleen Smets (OB Hoeselt), An Steppe (OB Leuven), Els 
Vanoirbeek (OB Genk), Liesbet-Ann Verbruggen (OB Mechelen) 

De leden nemen om de beurt de rol van voorzitter en secretaris waar. 
Contactpersoon voor de VVBAD binnen de werkgroep is Lut Belaen. 
Vanuit het secretariaat is Lise Vandecruys contactpersoon. 
 
Data van de vergaderingen: 23 januari, 28 april, 5 september en 7 november. 
Er waren gemiddeld 6 van 9 bestuursleden aanwezig op de vergaderingen. 
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23.4.2 Vakgroep Muziek- en Filmbibliothecarissen (VMF) 
Voorzitter: Diane Nys (OB Kontich) 
Secretaris: de leden nemen om de beurt het secretariaat waar 
 
Leden: Martijn Broeckaert (Muntpunt); Tine Depypere (OB Sint-Niklaas); Tine Englebert (OB Gent); Sara 

Galle (OB Sint-Niklaas); Sarah Hoebrechts (OB Genk); Bert Goris (OB Turnhout); Magda Kegels (OB 
Schoten); Bernard Moerman (OB Oostende) ; Veerle Smolders (OB Leuven); Els Torfs (OB Heist-op-
den-Berg) ; Corrine van der Noll (OB Moerbeke) 

Vanuit het secretariaat is Lise Vandecruys contactpersoon. 
 
Data van de vergaderingen:  
Er waren gemiddeld 5 van de 11 bestuursleden aanwezig op de vergaderingen.  

23.4.3 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), Marleen Degryse (OB Mechelen), Vincent 
Deldaele (OB Lovendegem), Joris Eeraerts (OB Laarne), Tine Englebert (OB Gent), Sara Galle (OB 
Sint-Niklaas), 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 Vercaemer (OB 
Zedelgem), Ingrid Verdonck (OB Gent), Inne Verhoogen (OB Kortenberg), Alexandra Vervaecke (OB 
De Wolfsput Dilbeek) 

Vanuit het secretariaat is Lise Vandecruys contactpersoon. 
 
Data van de vergaderingen: 8 juni, 26 september en 5 december 

24 Sectie Hogeschoolbibliotheken 

24.1 Samenstelling 
Voorzitter: Sissi Loostermans (Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen, 2014-2017) 
Secretaris: Stijn Meersseman (Arteveldehogeschool Gent, 2015-2018) 
 
Leden: Bram Baert (Hogeschool West-Vlaanderen, 2014-2017), Dirk Desaever (AP Hogeschool, 2015-2018), 

Thijs Gielis (UCLeuvenLimburg, 2015-2018), Myriam Lemmens (PXL, 2016-2019), Sissi Loostermans 
(Karel de Grote-Hogeschool, 2014-2017), Erika Meel (Odisee), 2015-2018), Stijn Meersseman 
(Arteveldehogeschool Gent, 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), An Verstraeten (VIVES, 2015-2018) 

Ben Verloy (KdG) hernieuwde zijn mandaat niet in 2017. 
Het mandaat van Sofie Vandroemme (HoGent) werd hernieuwd voor de periode 2017-2020. 
An Verstraeten (Vives) diende haar ontslag als bestuurslid in vanaf 1 september 2017. 
In de vergadering van 16 oktober werd de kandidatuur van Marleen Vanneste (Vives) goedgekeurd en trad 
zij toe tot het bestuur als gecoöpteerd lid (tot 31/12/17). Haar mandaat behelst de periode 2018-2021. 
 
Vanuit het secretariaat is Jessica Jacobs contactpersoon. 

24.2 Vergaderingen 
Data van de vergaderingen: 17 januari, 17 maart (ALV), 18 mei, 16 oktober en 19 december. 
Er waren gemiddeld 9 van de 12 bestuursleden aanwezig 
 

24.3 Themagroepen 
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 
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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.). 

24.3.1 Themagroep Handelswetenschappen & Bedrijfskunde 
Voorzitter: Dirk Desaever 
Datum van de vergadering: donderdag 19 januari 2017 in de UCLL-campus Proximus te Heverlee. Er waren 
14 aanwezigen. 

24.3.2 Themagroep Industriële Wetenschappen en Technologie 
Voorzitter: Sissi Loostermans 
Datum van de vergadering: Maandag 26 januari 2017 Odisee Gent. Acht collega’s namen deel aan het overleg. 

24.3.3 Themagroep Onderwijs 
Voorzitter: Nele Barbry 
Data van de vergaderingen: dinsdag 10 januari 2017 (KdG, Antwerpen, 17 aanwezigen) en dinsdag 5 
september 2016 (Thomas More Mechelen, 14 aanwezigen). 

24.3.4 Themagroep Sociaal-Agogisch werk 
Voorzitter: Ivan Derycke 
Datum van de vergadering: donderdag 20 april 2017 (KdG Campus Zuid, Antwerpen). 

24.3.5 Themagroep Gezondheidszorg 
Voorzitter: Liesbeth De Vogelaere 
Datum van de vergadering: 14 september 2017 met 12 aanwezigen. 

25 Sectie Wetenschappelijke en Documentaire Informatie 

25.1 Samenstelling 
Voorzitter: Fleur De Jaeger (Loyens en Loeff, 2016-2019) 
Secretaris: Inge Van Nieuwerburgh (Universiteit Gent, 2015-2018) 
 
Leden: Paul Buschmann (Universiteit Gent, 2016-2019), Astrid De Spiegelaere (KBR), Hilde Everaert 

(Provincie Antwerpen), Marc Govaerts (Universiteit Hasselt, 2014-2017), Claudine Huyghe (SERV, 
2013-2016), Paul Nieuwenhuysen (VUB-Universiteitsbibliotheek, 2015-2018), Veronique Rega 
(Universiteit Antwerpen, 2015-2018), Stef Strobbe (VDAB,2014-2017), Marc Van den Bergh 
(Belgische Vereniging voor documentatie), Hilde Van Nijen (Vlaamse Overheid, Informatie en 
Documentatie, 2015-2018), Sophie Vandepontseele (KBR, 2016-2019), Patrick Vanouplines (VUB-
Universiteitsbibliotheek, 2013-2016), Dominique Vanpée (reservevertegenwoordiger Belgische 
Vereniging voor Documentatie), Demmy Verbeke (KULeuven), Lieslot Verreyckt (VUB-
Universiteitsbibliotheek, 2015-2018) 

Vanuit het secretariaat is Lise Vandecruys contactpersoon. 
 

25.2 Vergaderingen 
Data van de vergaderingen: 16 maart, 1 juni, 28 september, 24 november. 
Er waren gemiddeld 8 van de 17 bestuursleden aanwezig op de vergaderingen.  
 

26 Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen 

26.1 Samenstelling 
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 
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 is Lise Vandecruys contactpersoon. 
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26.2 Vergaderingen 
Data van de vergaderingen: 24 februari, 17 maart, 1 december. 
Er waren gemiddeld 5 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 

28.1 Samenstelling 
Voorzitter: Hilde Van Kiel (KU Leuven) 
Ondervoorzitter: Stijn Meersseman (Arteveldehogeschool) 
Secretaris:  Veerle Van Conkelberge (Universiteit Gent) t.e.m. juni 2017, Inge Van Nieuwerburgh vanaf 

september 2017 
 
Leden: Jan Dewilde (Koninklijk Conservatorium Antwerpen, Artesis); Bart Goossens (INBO); Marc 

Goovaerts (Universiteit Hasselt); Myriam Lemmens (Hogeschool PXL); Trudi Noordermeer 
(Universiteit Antwerpen);  Bart Op de Beeck (Koninklijke Bibliotheek van België); Dirk Smet 
(Thomas More Mechelen); Patrick Vanouplines (Vrije Universiteit Brussel). 

Vanuit het secretariaat is Bruno Vermeeren contactpersoon. 
 

28.2 Vergaderingen 
Data van de vergaderingen: 14 februari, 20 juni, 14 december. 
Er waren gemiddeld 7 van de 11 leden aanwezig op de vergadering. 
 

28.2.1 Werkgroep Okapi2 
Voorzitter: Sissi Loostermans (Karel de Grote Hogeschool) 
 
Leden: Paul Buschmann (UGent), Dirk Smet (OK!pi, Thomas More Hogeschool), Frederic Vandoolaeghe 

(KU Leuven), Myriam Lemmens (PXL), Bruno Vermeeren (VVBAD), Patrick Vanouplines (VUB), Bram 
De Meuter (VUB), Annemie Cools (UAntwerpen), Liesbeth De Vogelaere (Artevelde Hogeschool) 

Vanuit het secretariaat is Bruno Vermeeren contactpersoon. 
 
Datum van de vergadering: 14 februari (5 van de 9 leden aanwezig) 

28.2.2 Werkgroep BioDing 
Voorzitter: Inge Discart (KU Leuven) 
 
Leden: Simon D’Haenens (KU Leuven), Bart Goossens (INBO), Goedele Hollebosch (UGent) , Anke Jacobs 

(UAntwerpen/Anet), Elke Koopman (KBR), Astrid Van Kersschaever (UGent), Renilde Vanhoudt (KU 
Leuven), Lieselot Verryckt (VUB) 

 
Vanuit het secretariaat is Bruno Vermeeren contactpersoon. 
 
Data van de vergaderingen: 10 januari, 2 mei, 24 oktober en 30 november 


