
De kaartloze bibliotheek

Ilse Depré, De Bib Leuven

Net zoals onze bibbezoekers hebben we allemaal 

een portefeuille boordevol klanten- en lidkaarten. 

In sommige bibliotheken kan je je e-id als bibkaart 

gebruiken, maar meestal heb je voor het uitlenen 

van materialen ook weer een extra kaart nodig. 

Er zijn nochtans heel wat apps die ons willen hel-

pen onze portefeuille weer wat te verlichten en 

al die kaarten overbodig te maken. Of dat belo-

ven ze toch...

Het aantal apps in dit genre groeit elke week 

aan. Naast het bijhouden van digitale versies van 

lidkaarten, bieden enkelen ook voordelen in de 

vorm van tegoedbonnen, of kunnen ze vlieg- of 

bioscoop tickets bewaren, zoals Passbook. Voor 

dit artikel werden Key Ring, mobilepocket, FidMe 

en CardStar voor iOS getest. 

Het ingeven van de kaarten gaat via de ene app al 

wat vlotter dan de andere: soms zijn grote winkel-

ketens zoals Colruyt en Delhaize voorgeprogram-

meerd en volstaat het om de cijfers van je barcode 

in te geven, in andere gevallen moet je zelf de 

juiste encodering selecteren. Het scannen vormt 

echter een groter probleem. Heel wat (oudere) 

scanners in winkels en bibliotheken hebben name-

lijk problemen met de reflectie van het gsm-

scherm. In de meeste winkels en in de Bib Leuven 

lukt het scannen via de diverse apps niet, en heb 

je dus helaas toch nog 

je ‘echte’ lidkaart nodig. 

Hopelijk zorgt een vol-

gende generatie scan-

ners voor verbetering...

> Meer info en nuttige app: 

http://bibidee.blogspot.

com
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PERSONALIA

Jan Grieten startte op 4 septem-

ber als medewerker bij Resonant. 

Hij studeerde Kunstgeschiedenis en 

Bibliotheekwetenschappen, met spe-

ciale aandacht voor erfgoedbeheer en 

digitalisering. In de culturele sector 

werkte hij jarenlang als redacteur en 

projectmedewerker. Op muzikaal vlak 

is Jan autodidact en gitarist in een jaz-

zensemble.

Op 1 oktober startte Mariet Calsius als 

coördinator bij Resonant, het exper-

tisecentrum voor muzikaal erfgoed. 

Gedurende elf jaar was ze archiva-

ris en hoofdarchivaris in het Archief 

en Museum voor het Vlaamse leven te 

Brussel. Daar bouwde ze ‘het archief’ uit 

en zette als hoofdredacteur van Arduin 

het AMVB meer op de kaart. Met haar 

beroepservaring en het opgebouwde 

netwerk in combinatie met haar muzikale achtergrond (ama-

teurmuzikant piano, klavecimbel, zang) en bijhorend netwerk 

is haar nieuwe functie bij Resonant een uitdaging.

Lennert Holvoet was ICT-bibliotheek-

medewerker in de bibliotheek van de 

Universiteit Hasselt. Dit hield in dat hij 

de databanken en repository onder-

hield. Verder werkte hij ook aan de web-

site en hielp hij met instructie aan stu-

denten over Informatievaardigheden. 

Daarnaast hielp hij ook bibliotheekbe-

zoekers en collega’s waar nodig met 

ICT-ondersteuning. Sinds oktober onder-

steunt hij de Dienst Mediatheken van de Arteveldehogeschool 

in de uitbouw van hun digitale diensten.

Corrine van der Noll is sinds 1 okto-

ber bibliothecaris in de bibliotheek 

van Moerbeke. Corrine, geboren in 

Rotterdam, is van opleiding orthope-

dagoog. Ze werkte als onderwijsadvi-

seur in Rotterdam en verhuisde in 2012 

naar Moerbeke. Ze kon meteen aan de 

slag als overkoepelend zorgcoördinator 

bij een scholengemeenschap. Tijdens 

haar studie werkte ze in het Nationaal 

Onderwijsmuseum en de cultuursector is Corrine blijven interes-

seren. Om bij te scholen volgt ze nu de opleiding IBW.
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