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op zoek naar deense inspiratie

Aarhus, een naam die bij 
iedereen wel een belletje 
doet rinkelen. In juni trokken 
40 Vlaamse, én voor het eerst 
ook Nederlandse bibliotheca-
rissen naar Denemarken op 
zoek naar inspiratie en boei-
ende verhalen. Niet alleen in 
DOKK1, maar ook in andere 
bibliotheken in en om Aarhus 
en Kopenhagen.

Onderweg van de luchtha-
ven naar Aarhus hielden we 
alvast halt in Herning. In deze 
stad met 87.000 inwoners is 
een van de 6 Deense centrale 
bibliotheken gevestigd. Deze 

bibliotheek verhuisde in 2014 
naar een nieuw gebouw (een 
leegstaand winkelcentrum). Er 
ging slechts twee jaar over het 
hele proces, van de eerste stap 
tot aan de opening. Toch lijkt 
het er niet op dat beslissingen 
overhaast werden genomen of 
dat er bepaalde stappen wer-
den overgeslagen. 

Het opvallendste verschil 
met de doorsnee biblio-
theek is dat het grootste deel 
van de collectie in de kelder 
bewaard wordt. Op het gelijk-
vloers vind je de uitgebreide 
collectie voor kinderen (<6 
jaar), enkele themacollec-
ties, een leeszaal en een café. 
Bibliotheekmedewerkers zijn 
zichtbaar aanwezig (met een 
uniform), en wanneer ze ‘op 
de vloer’ werken, zijn ze ook 
enkel daarmee bezig. Geen 
mails checken of andere zaken 

op de computer 
doen. Zowel de open 
houding van het per-
soneel als de open-
heid van het gebouw 
zorgen er voor dat 
de bezoekers zich 
hier thuis voelen. Dat 
resulteerde ook in het 
stijgende bezoekers-
aantal. Sinds de ope-
ning in augustus 2014 
is het bezoekersaan-
tal exponentieel gestegen.

Van thuisgevoel gesproken: de 
regenbui waarop we vergast 
werden toen we de bibliotheek 

verlieten gaf ons ook meteen 
een thuisgevoel.

Woensdagavond logeerden 
we met zicht op het hoofddoel 
van ons studiebezoek: DOKK1, 
de gloednieuwe bibliotheek 
van Aarhus. Hoewel, zeg niet 
zomaar “bibliotheek” tegen 
een “urban media space”. 
DOKK1 wil veel meer zijn dan 
een bibliotheek. Het begint al 
bij het gebouw dat ook dienst 
doet als waterkeringsmuur 
en dat ook is uitgerust met 
een volautomatische onder-
grondse parking (zet je wagen 
in de lift, en de machines doen 
de rest). Het gebouw is hele-
maal geen klassieke boeken-
tempel, maar een bruisende en 
interactieve “mash up library” 
die op een slimme en naad-
loze manier een bibliotheek, 
cultureel centrum, multime-
dia center, café, studiecellen, 

speeltuin, stadsdiensten en 
multifunctionele zalen her-
bergt. Directeur Rolf Hapel, die 
de platgetreden paden duide-
lijk wil verlaten, vat DOKK1 zelf 
samen als “a library for people, 
not for media”. Het is duidelijk 
dat DOKK1 de bibliotheek van 
de toekomst is, die niet alleen 
bibliothecarissen inspireert, 
maar iedereen die op zoek is 
naar kennis, cultuur en per-
soonlijke ontwikkeling.

In de namiddag vertoefden 
de wetenschappelijke- en 
hogeschoolbibliothecarissen 
nog even in Aarhus, om een 
bezoek te brengen aan de VIA 
Academy. In de gloednieuwe 
campus C, die in oktober 2015 
officieel werd geopend, wer-
den 4 verschillende bibliothe-
ken gefusioneerd. Die fusie 
gebeurde niet alleen met 
inspraak van staf en mede-
werkers, maar ook van studen-
ten. Dat participatief overleg 
was niet altijd even makke-
lijk, maar had uiteindelijk wel 
een positief resultaat. De 
sfeer in de bibliotheek moet 
vooral openheid uitstralen. Er 
is ruimte voor zowel studen-
ten, personeel als activiteiten. 
Met hun studentenkaart kun-
nen studenten 24/7 terecht in 
de bibliotheek. Daarnaast is 
er ook een makerspace: een 
ruimte met 3D-printers, laser-
cutters, vinylcutters, etc. In de 

eerste fase is het de bedoeling 
om via “teacher training” stu-
denten en docenten te laten 
kennismaken met de moge-
lijkheden. Nadien wordt de 
makerspace geïntegreerd in 
alle lespakketten. 

De openbare bibliothecaris-
sen hielden onderweg naar 
Kopenhagen nog halt in 
Middelfart. De openbare 
bibliotheek op het Cultuur-
eiland werd in 2005 geopend, 
en wordt nu grondig gereno-
veerd om de samenwerking 
tussen de bioscoop en het 
restaurant optimaal te laten 
verlopen. We konden nu al 
de resultaten zien in de afge-
werkte benedenverdieping: 
het gemeenschappelijke ont-
haal werkt stimulerend voor 
alle partners. Het vertrouwen 
in de toekomst is dus groot.

De laatste dag brachten we 
door in Kopenhagen. De 
“Black Diamond”, zoals de 
Koninklijke Bibliotheek ook 
genoemd wordt, mocht niet 
op het programma ontbre-
ken, al was het maar om het 
imposante gebouw. Hier 
ontmoetten we ook Hellen 
Niegaard, chief consultant van 
de Deense bibliotheekvereni-
ging. Het belangrijkste verschil 
met onze eigen vereniging is 
dat in de Deense vereniging 
vooral plaatselijke politici de 

Foto © Bert Kaufman (CC).



> Zie ook p. 24-25 en 48

open for new business – studiedag 
sectie hogeschoolbibliotheken
23 juni 2016  Thomas More Mechelen

Hogeschoolbibliotheken doen aan onderwijs-
ondersteuning en worden steeds vaker een 
plaats voor ontmoeting. Studenten, docenten 
en externe bezoekers kunnen er almaar meer 
terecht voor activiteiten buiten het reguliere 
onderwijsaanbod. Doel daarbij is om via deze 
(informele) kennisdeling een gebruiker een 
meer open blik op de samenleving mee te 
geven. Maar hoe pak je dat concreet aan? 

Leen Lekens, hoofdbibliothecaris, en Kristien 
Verheyen, HR-manager, beiden van Muntpunt, 
beten de spits af. Hun instelling wil een open 
huis zijn. Daarvoor zet men in op een ‘Open ID’, 
een open identiteit, samen met collega’s, de 
overheid, partners, vrijwilligers, … Daarbij wordt 
uitgegaan van een zestal wegwijzers of magi-
sche sleutels waar veel belang aan gehecht 
wordt. Een eerste sleutel stelt de ‘klant cen-
traal’. Laagdrempeligheid en klantenzorg staan 
voorop, en dat met een goed onderbouwd 
vraaggericht collectieplan aan de basis. Dan 
volgt ‘goesting’, de tweede sleutel. De betrok-
kenheid van het personeel is onontbeerlijk. Er 
wordt gekeken naar de talenten van medewer-
kers, en naar hun passies. Bij het aanwerven 
spelen motivatie en attitude een even grote rol 
als expertise. Een volgende sleutel is ‘samen-
werken’. Als voorbeeld wordt de opmaak van 
het beleidsplan gesteld. Dat vertrekt vanuit 
structurele samenwerkingsverbanden maar 
wordt vanuit de verschillende projectteams 
verder aangevuld. 70 procent ligt vooraf vast, 
maar de resterende 30 wordt ingevuld vanuit 
opportuniteiten. ‘Flexibiliteit’ is de vierde sleu-
tel. Het flexibel of plaats- en tijdsonafhankelijk 
werken is sinds 2012 in het nieuwe arbeidsre-
glement ingeschreven. Maar om dat waar te 
maken is vooral veel vertrouwen nodig, zowel 
in het geven als in het nemen. De vijfde sleutel 
is ‘innovatie’. Men gaat actief op zoek naar inte-
ressante modellen uit andere sectoren. Daarbij 
wordt ingespeeld op de actualiteit en wordt 
vanuit het globale een link gelegd naar het 
lokale. Toch valt op dat de differentiatie volop 
bezig is en dat de klemtoon toch meer en meer 
op dat plaatselijke komt te liggen. De laatste 
sleutel is ‘inclusief ondernemen’. Diversiteit 
staat hier voorop, ook in de personeelsformatie. 
Het verhaal van Muntpunt laat zich samenvat-
ten door het toverwoord empowerment. 

Vervolgens illustreerde Eva biesiot, programma-
manager FLOOR bij de Hogeschool van 
Amsterdam, dit in haar ‘Meet & Share’-verhaal. 
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bibliotheken vertegenwoor-
digen.

In de namiddag bezochten 
de openbare bibliothecaris-
sen eerst een wijkbibliotheek 
in Ørestad, en nadien de 
Hoofdbibliotheek. Ørestad is 
een nieuwe wijk op het eiland 
Amager, die werd aange-
legd naar aanleiding van de 
bekende Sontbrug. Omdat 
het een nieuwe wijk is, is er 
nog weinig sociale interactie. 
De bibliotheek wil daarin een 
verbindende rol opnemen. Net 
zoals bij alle andere openbare 
bibliotheken die bezocht wer-
den valt ook hier het vertrou-
wen op: de bibliotheek is van 
de bewoners. Iedereen kan 
24/7 binnen met een kaart 
en de bibliotheek draait vol-
ledig op zelfuitleen. Naar ons 
gevoel een fijne bibliotheek, 
die vooral door de rol van de 
bibliothecaris in de wijk zeer 
inspirerend is.

In de Hoofdbibliotheek kregen 
we informatie over de strategie 
van de Kopenhaagse bibliothe-
ken, en van het Deense e-boe-
kenproject. De strategie is een 
verhaal van durf en inzicht: het 
uiteindelijke doel is om burgers 
samen slimmer te laten wor-
den. Niet alleen door fysieke of 
digitale collectie-uitleen, maar 
vooral door mensen samen 
te brengen om van elkaar te 
leren, door lezen te promoten, 
door digitale competenties 
aan te leren en door conver-
saties te stimuleren. De biblio-
theek werkt hier niet alleen 
voor maar ook samen met de 
burgers.

De wetenschappelijke en 
hoge schoolbibliothecarissen 

brachten nog een bezoek 
aan de DTU even buiten 
Kopenhagen. Ook daar stond 
“leren van en met elkaar” cen-
traal. De collaborative spa-
ces staan letterlijk en figuur-
lijk in de spotlights, terwijl de 
fysieke collectie naar de ach-
tergrond verdwijnt in de kel-
der en in het magazijn. Er was 
de Smart Library: studenten en 
docenten gebruiken de infra-
structuur van de bibliotheek 
om data te analyseren en die 
resultaten worden gebruikt 
om de campus te innoveren op 
vlak van verlichting, klimatise-
ring, akoestiek etc. Daarnaast 
kregen we ook het SkyLab te 
zien, een makerspace XXL. 
Een technologisch speelveld 
om de samenwerking tussen 
studenten, docenten, industrie 
en externe partners te bevor-
deren. Met de Smart Library 
en het SkyLab slaagt de DTU 
er knap in om de studenten 
klaar te stomen voor de smart 
industry.

Zaterdag in alle vroegte keer-
den we, met de slaap nog in 
de ogen terug naar huis. Maar 
onze hoofden waren gevuld 
met inspiratie, ideeën en moti-
vatie. Net waar een studiereis 
voor dient!

De uitgebreide verslagen en 
een selectie van de foto’s kun 
je bekijken op https://www.
vvbad.be/activiteit/studie-
reis-naar-denemarken en op 
de middenpagina’s van deze 
META.
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