
Sinds 1 juli werkt caroline claeys als 
bibliothecaris voor Mu.ZEE, kunstmu-
seum aan zee (Oostende). Zij is verant-
woordelijk voor het dagelijks beheer van 
de bibliotheek en de museumdocumen-
tatie en zij zal de Mu.ZEE-bibliotheek 
verder helpen ontwikkelen tot een pro-
fessioneel kenniscentrum op het gebied 
van Belgische kunst. Caroline werkte 
voorheen onder meer als bibliothecaris 

voor RoSa, bibliotheek en archief voor gelijke kansen m/v, femi-
nisme en gender in Brussel en als informatiespecialist voor de 
Fondation des Femmes pour la Méditerranée in Parijs. 

antoon verbeke is sinds 1 oktober de 
nieuwe en eerste full-time archiva-
ris bij het gemeentebestuur en OCMW 
Ichtegem. In 1994 stond hij als bibliothe-
caris aan de wieg en de uitbouw van de 
openbare bibliotheek Ichtegem, die hij 
probeerde uit te bouwen tot een refe-
rentiepunt voor kleine en middelgrote 
bibliotheken met behoud van de decen-
trale werking. Zo was de bib de een van 

de eerste in Vlaanderen waar alle transacties in de drie vesti-
gingen online gebeurden. Hij zette zich ook op het regionale 
en nationale vlak in voor de belangen van de kleinere en mid-
delgrote bibliotheken. Hij was actief in de sectie OB, Winob en 
de digitale uitbouw ervan. In zijn nieuwe functie wordt hij ver-
antwoordelijk voor het ontsluiten van beide archieven en het 
uitwerken van een documentbeheersplan volgens de huidige 
standaarden met het oog op digitale archivering. Ook de uit-
bouw van een lokaal openbaar archief behoort tot zijn taken.

In november verliet henk vanstappen na 
vijf jaar het expertisecentrum PACKED 
vzw om zich voltijds te concentreren op 
zijn activiteiten als zelfstandig adviseur. 
Met zijn ervaring in onder meer de ste-
delijke musea Antwerpen, het Nederlands 
Architectuurinstituut en het MoMu blijft 
hij actief in de sector van het (digitaal) 
erfgoed, voortaan onder de naam IMMD. 
Contact: henk@immd.be

Op 6 oktober is robin de vliegher een nieuwe uitdaging aan-
gegaan in zijn thuisstad Gent als medewerker voor de Dienst 
Mediatheken van de Arteveldehogeschool. Daar staat hij onder 
meer in voor het abonnementenbeheer en werkt hij mee aan 
de uniformering van de werkprocessen van de mediatheekdien-
sten. In 2008 begon Robin zijn carrière in de bibliotheeksec-
tor aan de VUB, waar hij eerst in de publiekswerking van de 
bibliotheek werkzaam was en later als verantwoordelijke voor 
de digitale collectie.

dany dhondt is sinds kort aan het werk bij de Dienst media-
theken van de Arteveldehogeschool. Hij zal vooral bezig zijn 
met de uitbouw van de nieuwe website en het uitrollen van 
de Institutional Repository. Hij is ook nog zelfstandig actief in 
softwareland en met deze jarenlange ervaring als ontwikkelaar 
hoopt hij een flink uit de kluiten gewassen steentje bij te dragen 
aan de ondersteuning en het studiecomfort van de duizenden 
studenten.

ann van driessche ruilt vanaf 1 maart 
2015 haar functie van algemeen direc-
teur Muntpunt in voor de rol van directeur 
Marketing, Communicatie & Evenementen 
aan de Vrije Universiteit Brussel. “Het is 
met gemengde gevoelens,” zegt Van 
Driessche, “Ik ben trots op de realisaties 
van het Muntpuntteam en ik ben blij daar 
een rol in te hebben gespeeld. De nieuwe 
opportuniteit bij de VUB bracht me lange 

tijd in tweestrijd. Muntpunt staat er en heeft een zichtbare plaats 
in Brussel verworven. De sterkte van Muntpunt ligt in het steeds 
opnieuw inspelen op Brusselse realiteit. Dat maakt dat het werk, 
mijn werk in Muntpunt nooit af is, maar ik denk te mogen stellen 
dat de organisatie op de rails staat en klaar is voor de toekomst. 
Tegelijk de kans krijgen om de marketing van een van de groot-
ste Vlaamse instellingen in Brussel op te nemen en terug te kun-
nen keren naar het onderwijs heeft voor mij het pleit bezworen.”
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