
“ JONGEREN DIE VAAK PROBLE-
MEN VEROORzAAKTEN WER-
DEN AANGESPROKEN MET DE 
VRAAG OM AMBASSADEUR TE 
WORDEN.

diversiteit in de bibliotheek. een inspiratiedag
Vrijdag 22 januari 2016 – VAC gent

Het Agentschap Integratie en Inburgering nodigde de biblio-
theeksector uit op een grijze en regenachtige vrijdag in januari 
om na te denken over diversiteit. 

Jan Collet, OB Kalmthout en 
Patricia Coucheir, OCMW 
Kalmthout, namen een van 
de eerste workshops van de 
dag voor hun rekening. Hun 
verhaal: hoe bibliotheek en 
OCMW samenwerken aan een 
toegankelijke bib. De raakpun-
ten in de wettelijke opdracht 
van beide instellingen zijn 

immers te groot om ze links 
te laten liggen. Een eerste 
traject in 2008 zorgde voor 
een eerste echte samenwer-
king in Kalmthout naar aanlei-
ding van de opmaak van een 
Lokaal Sociaal Beleidsplan en 
de opstart van een Digidak-
project. 

Een nauwere samenwerking 
tussen bib en OCMW leek 
vanaf dan zonneklaar. De 
bibliotheek kon een beroep 
doen op de jarenlange erva-
ring van het OCMW over het 
nadenken en werken met 
doelgroepen (kansarmen, 
werkzoekenden, ouderen en 
anderstaligen). Het OCMW 
zag zo een kans om zijn imago 
te nuanceren om zo komaf te 
maken met het hardnekkige 

beeld dat het OCMW enkel 
focust op het financiële 
plaatje. Sindsdien ontvangen 
OCMW-cliënten een bon voor 
een gratis lidmaatschap bij 
de bibliotheek waarbij bege-
leiding door maatschappe-
lijke medewerkers is voorzien. 
Het OCMW mag ook als eer-
ste kiezen tussen de afge-

voerde boeken. Ook worden 
er Babbelpunten ingericht op 
verplaatsingen, vinder er in 
de bib nationaliteitenmarkten 
plaats en brengen vrijwilligers 
boeken bij minder mobiele 
mensen aan huis waardoor ze 
een belangrijke antennefunc-
tie voor het OCMW vormen. 

Het paradepaardje is misschien 
het Bibpunt. De Bibpunten 
werden ondergebracht in het 
OCMW en ook in het Huis van 
het Kind dat een laagdrempe-
lige plek is die uitnodigt tot 
lezen. Door Bibpunten in te 
richten wacht de bibliotheek 
niet tot bezoekers naar de 
bibliotheek komen, maar zoekt 
ze via een aangepaste dienst-
verlening zelf moeilijk bereik-
bare doelgroepen op.

geertje Descheemaeker, OB 
Genk, inspireerde veel men-
sen met haar verhaal over 
hoe de bib van een probleem 
een sterkte maakte. In 2008 
verhuisde de bibliotheek van 
de tweede verdieping van 
het stadhuis naar een nieuw, 
groot en vooral open gebouw. 
Sindsdien kregen ze meer 
dan 1200 bezoekers per dag 
die een zeer diverse groep 
vormen: van senioren aan de 
leestafel, over studenten tot 
jongeren die na schooltijd 
kwamen rondhangen. Al snel 
ontstonden er spanningen en 
problemen, waarmee ook het 
bibliotheekpersoneel geen 
blijf wist.

In 2013 startten ze daarom 
het project ‘Ambassadeurs 
van de bib’ op. Jongeren die 
vaak problemen veroorzaak-
ten werden aangesproken met 
de vraag om ambassadeur te 
worden. Elke ambassadeur 
zou dan drie keer per week 
in de bib werken om hun leef-
tijdsgenoten te verwelkomen 
en aan te spreken als de regels 
niet gerespecteerd worden. 
Een engagement was echter 
niet vrijblijvend: de jongeren 
ondertekenden een contract 
met enkele afspraken: stipt 
op tijd komen, niet meer in 
aanraking komen met de poli-
tie, geen strafstudie oplopen 
op school en ook buiten de 
bibliotheek het goede voor-
beeld geven. Het resultaat is 
dat de probleemjongeren van 
vroeger nu zelf zorgen voor 
een goede sfeer in de bib. Nu 

het project al een paar jaar 
loopt, blijven alle partijen zeer 
enthousiast. Het is rustiger 
in de bib, er is meer respect 
voor het personeel en tussen 
bezoekersgroepen onder-
ling. De jongeren voelen zich 
gewaardeerd, leren verant-
woordelijkheid opnemen en 
merken dat de ervaring die 
ze via het project opdoen ook 
buiten de muren van de bib 
wordt gewaardeerd wanneer 
ze bijv. op zoek gaan naar sta-
geplaatsen of werk.

Frank Verrecken en Machteld 
lintermans brachten het ver-
haal van een bibliotheek die 
zelf het beleid uitwerkte dat ze 
nodig had. Zo is Vilvoorde, dat 
naast Antwerpen de grootste 
diversiteit onder zijn inwo-
ners heeft, al tien jaar bezig 
om deze diversiteit centraal 
te stellen door een flexibele en 
contextuele bibliotheekwer-
king. Flexibel omdat ze vlug 
op alles kan anticiperen en 
contextueel omdat ze effec-
tief begaan is met de regio 
waarvoor en waarin ze werkt. 
De bib is tenslotte één van de 
actoren die mee vorm geeft 
aan de interculturele samen-
leving. 

Het succesverhaal  van 
Vilvoorde kende een lange 
weg. De lijst met uitdagingen 
die de bibliotheek tackelde is 
lang: Hoe ga je om met jonge-
ren? En hoe gaan jongeren om 
met regels? Regels formuleren, 
het lijkt niet zo moeilijk maar 
is de regel wel eenduidig? Er 
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mag geen ruimte zijn voor 
subjectiviteit of interpretatie. 
En in een conflict kom je ner-
gens met alleen maar regels. 
Vermijd sarcasme, respecteer 
de jongere, geef inspraak, kies 
voor een begeleidende hou-
ding en schenk niet te veel 
aandacht aan kleine feiten. Dat 
het er aanvankelijk moeilijk 
werken was, zal niemand ver-
bazen. Als medewerker moet 
je dus kunnen accepteren dat 
het niet altijd loopt zoals je 
zou willen. 

Medewerkers worden niet 
enkel gescreend op biblio-
theekvaardigheden, die je je 
later nog eigen kan maken, 
maar ook op een hele set van 
sociale vaardigheden. Idem 
dito voor vrijwilligers en werk-
studenten. Daarnaast heeft de 
bibliotheek in Vilvoorde nog 
veel andere uitdagingen zoals 
de vertaling van een inclusieve 
werking van de collectie naar 
een inclusief collectiemanage-
ment en het interculturalise-
ren van collecties. Ook  het 
begrip van de ‘bibliotheek als 
publieke ruimte’ is een uitda-
ging omdat die door iedereen, 
nieuwkomers, partners, regu-
liere klanten en nieuwe klan-
ten, anders wordt ingevuld. 

Tine Depypere, OB Sint-
Niklaas, vertelde het verhaal 
van het Taalpunt in de biblio-
theek. Bij de start in 2010 ging 
dat enkel over een collec-
tie boeken, maar gaandeweg 
groeide het Taalpunt uit tot 
een complete NT2-werking. Er 

werd al snel na de oprichting 
een speciaal meubel gekocht, 
dat eerst bij de infobalie werd 
opgesteld. Daar was er ech-
ter niet voldoende tijd om 
de vragen te beantwoorden 
dus werd het meubel ver-
plaatst naar de afdeling Taal 
en Kunst. Dat leidde, tegen de 
verwachtingen in, niet tot min-
der leners. Ondertussen was 
de collectie ook al veel uitge-
breider, waardoor een nieuwe 
opdeling zich opdrong. Naast 
een aanbod aan boeken orga-
niseerde de bib ook Wablieft-
lezingen, taalmix-bijeenkom-
sten en rondleidingen op 
maat.

Sinds 2012 werkt de biblio-
theek samen met de CVO’s in 
Sint-Niklaas, waardoor er een 
wisselwerking ontstond: de 
CVO’s komen met hun leerlin-
gen naar de Wablieft-lezingen 
in de bib en in ruil daarvoor 
zorgt de bib voor voldoende 
boeken zodat de leerlingen 
de boeken in de klas kunnen 
lezen. Momenteel werkt de 
bib aan een vernieuwde pic-
togrammenfolder, om zo de 
regels in de bib op een een-
voudige manier uit te leggen 
aan anderstaligen.

Van Emmy Vandenbogaerde 
van het Agentschap Integratie 
en Inburgering leerden we dat 
het niet altijd eenvoudig is voor 
anderstaligen om Nederlands 
te leren. Verschillende facto-
ren, zoals thuissituatie, oplei-
dingsniveau, achtergrond en 
motivatie spelen daarbij een 

rol. Om anderstaligen te hel-
pen bij hun opleiding kunnen 
bibliotheekmedewerkers heel 
wat doen. Via een vorming op 
maat kunnen bibliotheken o.a. 
hun geschreven of gesproken 
communicatie doorlichten en 
bekijken of die voldoende dui-
delijk is voor anderstaligen. Op 
een interactieve manier kun je 
als bibliotheekmedewerker zo 
zien of je communicatie dui-
delijk is. Het is de bedoeling 
dat de vorming kadert in een 
taalbeleid en dat je nadien in 
je organisatie met de tips aan 
de slag gaat. 

Klaartje Brits en Julie Hendrickx

META 2016 | 3 | 43

kroniek


