
Paarden:
•	 Ann	Billiet:	verantwoordelijke	

gedrukte materialen, jeugdwerking, 
bibliotheekprojecten en 
collectievorming uitleenpost 
Malderen

•	 Tim	Lerno:	bibliothecaris	algemeen	
beleid, samenwerkingsverbanden, 
bibliotheekprojecten, online 
diensten, evenementen, 
collectievorming strips, dvd’s en 
cd’s

•	 Reinhart	Van	Praet:	
verantwoordelijke niet-
gedrukte materialen, 
samenwerkingsverbanden, 
bibliotheekprojecten, evenementen 
en jeugdwerking

Ridders:
•	 Agnes	De	Pot:	bibliotheekprojecten,	

public relations en evenementen
•	 Sanne	Stukkens:	jeugdwerking,	

bibliotheekprojecten en 
collectievorming jeugd

•	 Anne	Sonck:	jeugdwerking,	
bibliotheekprojecten, kinder- en 
jeugdjury en IBL

•	 Rita	Moyson:	bibliotheekprojecten	
en collectievorming volwassenen

Bib Londerzeel
Tim Lerno, OB Londerzeel

Het bibliotheekteam van de open-
bare bibliotheek van Londerzeel 
is een divers team: een germa-
niste die even voor damesbladen 
schreef, een kunstenaar met een 
hardnekkig punkverleden, een 
bevlogen leerkracht die zich niet 
thuis voelde voor de klas … maar 
iedereen heeft in een ver of min-
der ver verleden een bibliotheek-
opleiding genoten.

Wat maakt jullie team zo uniek?
We zijn een team dat in staat zou zijn om ook 
zonder bibliothecaris of leidinggevenden te 
functioneren. Iedereen weet wat van hem of 
haar verwacht wordt, zonder dat er iemand 
nodig is om te zeggen wie wat wanneer moet 
doen. Bij het aanleren van nieuwigheden is 
de waarom-vraag steeds de belangrijkste: die 
zorgt ervoor dat het ‘hoe’ beter onthouden 
wordt én verder wordt bijgeschaafd. 

De richting waar we met z’n allen naar toe wil-
len zit in het DNA van de medewerkers die de 
meeste initiatieven nemen. Noodgedwongen 
zijn we ook steeds beter geworden in het veel 
doen met weinig of zelfs zonder middelen. De 
krappe personeelsbezetting dwingt ons om 
onze dagelijkse werkprocessen te optimalise-
ren, zodat er tussen de soep en de patatten 
nog net voldoende tijd overblijft voor de cre-
atieve dingen en de contacten die onze job zo 
geweldig maken.

Hoe zou je de teamspirit omschrijven? 
We zijn een heel open team, wat onze bib een 
aantrekkelijke werkplek maakt voor vrijwilli-
gers die op zoek zijn naar warm sociaal contact. 
Zonder de ondersteuning van deze vrijwilligers 
zouden we nauwelijks in staat zijn om meer te 
doen dan boeken aankopen, verwerken en uitle-
nen. Met klanten wordt vaak op een heel directe 
en soms zelfs familiaire manier omgegaan. Dat 
kan wel eens voor een vreemde blik zorgen, 
maar veel vaker groeit er na verloop van tijd een 
hechte band. Klanten komen thuis in onze bib.

Op onze personeelsvergaderingen kan het er 
soms heftig aan toe gaan, omdat niemand een 
blad voor de mond neemt. De louterende emo-
tionele catharsis gaat gelukkig hand in hand 
met een nuchtere rationele analyse: welke 

argumenten en bezwaren snijden hout en hoe 
doen we het dan beter? “Waarom nemen we 
toch altijd zoveel hooi op onze vork?” is een 
stukje zelfbeklag dat geregeld terugkomt. 
Misschien zijn we ondertussen wel verslaafd 
aan waardering. 

Welke achtergrond hebben de teamleden? 
Drie van de zeven mensen hebben het diploma 
van de graduaatopleiding. Er is een interes-
sante mix van iets oudere medewerkers en wat 
jonger geweld.

Welke eigenschappen, vaardigheden, interes-
ses zijn cruciaal om in dit team te functione-
ren? 
Passie voor bibliotheekwerk in zijn breedste 
betekenis, goed kunnen samenwerken, nieuws-
gierig zijn en overal mogelijkheden zien zijn 
cruciaal. Verder proberen we niet te veel te 
forceren: de beste initiatieven ontstaan spon-
taan vanuit de interesses en vaardigheden van 
medewerkers of door in te spelen op wat zich 
aanreikt. Improvisatie brengt wel wat chaos 
met zich mee, maar wie daar door kan kijken 
doet aan instant componeren.

Welke ambities willen jullie als team nog graag 
verwezenlijken? 
Verder aanmodderen tot we allemaal van ons 
pensioen kunnen gaan genieten. 
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