
“ MENSEN KRIJGEN 
INSPRAAK EN VOELEN 
AAN DAT EEN  
BIBLIOTHEEK  
GEEN GESLOTEN,  
STAR GEHEEL IS.

De Belbib van Koekelberg
Nathalie Cools

Met een kleine bibliotheekploeg is het niet altijd gemakkelijk om je per-
manenties te garanderen. In de bibliotheek van Koekelberg zijn we maar met 

twee personen. Naast de perma nenties heb je natuurlijk nog het andere werk: activiteiten 
verzorgen, schooluitleningen, administratie, onderhoud van de collectie. Daarom hebben 
we maar een beperkt aantal openingsuren, zo’n twintig uur per week van maandag tot vrij-
dag. Een openingsuur is een zekerheid voor je klanten en dat heeft alle prioriteit, dat moet 
je dus ook altijd kunnen garanderen. Onze openingsuren zijn een afweging tussen een werk-
baar ritme aanhouden — ook in geval van ziekte of verlof van je collega — en toch je publiek 
tegemoetkomen waar mogelijk. Een tevreden klant begint tenslotte bij een balie medewerker 
die zich goed in zijn vel voelt. Twintig uur is niet veel als je weet dat er 168 uur in een week 
zijn. Bovendien speelt de bibliotheek vooral een belangrijke rol in de vrijetijdsbesteding van 
mensen: dus ’s avonds en in het weekend.

Natuurlijk is een bibliotheek meer dan 
enkel de collectie openstellen en boe-
ken uitlenen. Wij helpen mensen. In de 
toekomst kan de pure uitleen perfect 
zonder bibliotheekmedewerker gebeu-
ren: kijk maar naar grote bibliotheken 
waar je nu al alles terugbrengt via een 
automaat, betaalt aan de automaat en 
uitleent aan de automaat. Iets wat ik 
persoonlijk toejuich omdat ik het dood-
jammer vind dat collecties niet toegan-
kelijk zijn als er geen of niet genoeg 
medewerkers zijn. Wij hebben hier 
12.000 objecten die achter slot en gren-
del gaan als mijn collega of ik hier niet 
zijn. Dat is eigenlijk absurd. Zoals je een 
drankje koopt aan de automaat, zo zou 
je boeken, dvd’s en cd’s moeten kunnen 
uitlenen, dag en nacht.

Onze aanwezigheid wordt een extra 
voor wie daar bewust voor kiest, voor 
wie ons nodig heeft. Heb je een vraag, 
wil je informatie, wil je je inschrijven, zit 
je met een probleem? Dat zijn essentiële 
zaken. Ook boeken aan huis leveren is 
iets wat op ons programma staat.

TErUg NAAr BOEKELBErg.
Hoe konden wij nog meer doen voor ons 
publiek, zonder onszelf vast te rijden?

Toen de zoveelste klant buiten de ope-
ningsuren aan de deur belde, kwam ik 
op een idee: als deze mensen nu even 
op voorhand een seintje zouden geven, 
dan kunnen wij in onze agenda kijken 
wat er past en dan plannen we toch 
gewoon een extra bezoekje in buiten 
de openingsuren? We doen dit al voor 

groepen, waarom zouden we het niet 
individueler aanpakken?

Op die manier krijg je afspraken op 
maat. De extra werklast zou voor ons 
beperkt blijven omdat we dit tijdens 
onze uren inplannen, en belangrijk: het 
borrelde spontaan op en werd zowel 
door de ploeg als het beleid gedragen. 
Anders kan je bibliotheek niet bloeien.

En zo werd de Belbib geboren!

Het project loopt een jaar lang, tot 31 
december 2017. Het staat in de kinder-
schoenen en het is voor ons ook 
afwachten wat dit zal brengen. Voor 
wie doen we dit? Wie heeft er specifiek 
baat bij dit systeem? Wijzelf dachten 
aan ouderen, aan anderstaligen of per-
sonen in armoede voor wie een regulier 
bibliotheekbezoek een drempel kan zijn, 
aan mensen die fulltime of in shiften 
werken, aan personen die eenmalig een 
boek reserveren bij ons en dit snel wil-
len afhalen.

Op die manier heeft de Belbib ook 
een mentaliteitsverandering teweeg-
gebracht: de relatie met je publiek 
wordt anders. Mensen krijgen inspraak 
en voelen aan dat een bibliotheek geen 
gesloten, star geheel is maar een dyna-
misch gegeven. We staan van mens tot 
mens in contact met elkaar. Het is een 
stapje dichter bij de ideale bib: eentje 
die de klok rond open is, en gedragen 
wordt door je hele gemeenschap.

Bel ons maar, wij staan voor je klaar! 
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