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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.

Klaartje brits, Pieter Lernout, 
Geertje Descheemaeker, Stefaan 
froyman, Karine Houthuys, 
Geert Lievens, Ingrid fest, Rens 
Creusen en Christophe Nassen



FLOOR valt onder de dienst 
bibliotheek en is een debat- 
en activiteitencentrum dat 
vijf jaar geleden opgestart 
werd. Het doel: het organi-
seren van evenementen die 
onderwijs, onderzoek, werk-
veld en maatschappelijke 
organisaties samenbrengen, 
in verbinding met de stad 
Amsterdam. Ze bieden een 
divers programma aan: lezin-
gen, tentoonstellingen, films 
en modeshows. FLOOR richt 
zich op de eerste plaats op 
de 60.000 mensen die in de 
hogeschool werken en stude-
ren. De programmering komt 
tot stand via drie programma-
lijnen: Meet&share, Debat en 
Cultuur. Er zijn vaste formats 
rond terugkerende evene-
menten, en eenmalige activi-
teiten. Er wordt gekeken naar 
thema’s die leven in de maat-
schappij, zoals duurzaamheid 
of ondernemerschap. Het doel 
is om de kleefkracht van de 
campus te vergroten: studen-
ten moeten zich thuis voelen 
op de campus en er ook wil-
len blijven na afloop van hun 
lessen. De beste tijd voor acti-
viteiten blijkt tussen 16.00 u. 
en 18.00 u. te zijn en over de 
middag. Het programma is 
gratis. De grootste uitdagin-
gen momenteel zijn het vinden 
van geschikte plekken voor de 
diverse doeleinden, het creë-
ren van een draagvlak bij het 
middenmanagement, het goed 
samenwerken met de facili-
taire dienst en de communica-
tieafdeling en telkens weer het 
aantonen van de meerwaarde, 
wat niet vanzelfsprekend is 
en blijft. Het blijven vinden 
van die betrokkenheid bij wat 
door de inrichtende overheid 
gedroomd wordt, maar door 
de basis moet aanvaard wor-
den, is een nooit eindigende 
opdracht, zo blijkt.

Daarna was het tijd voor 
een bezoek aan het recent 
geopende leercentrum voor de 
lerarenopleiding op Campus 
Kruidtuin. Deze plaats van 
ontmoeting, zoals coördinator 
en gastheer Dirk Smet stelde, 
werd als een cadeau aan de 
opleiding gegeven en biedt 
aan studenten, docenten en 

ook externen 6 verschillende 
zones aan met elk een eigen 
functie: een lounge, een koffie-
corner, een creatieve zone, een 
smoszone, een studiezone en 
een klassieke bibliotheekzone. 
(Zie foto’s)

Ann Verstraeten en Johannes 
Teirlinck van Vives stelden een 
activiteitenprogramma voor 
dat tijdens het academiejaar 
2016-2017 zijn beloop zal krij-
gen. Als naam voor dit pro-
ject kozen ze voor het West-
Vlaamse woord ‘Jagoeinoene’, 
wat zoveel betekent als “goei-
emiddag” maar ook “Wow”. 
Via dit project willen ze bij-
dragen tot de vorming van 
kritisch leergierige professio-
nals en zo het aantal bezoe-
kers aan hun bibliotheken 
verhogen, de collectie maxi-
maler benutten, de contacten 
verbeteren en meer op maat 
werken. Dat alles moet leiden 
tot meer tevreden gebruikers. 
Thijs Gielis van UCLL-Campus 
Hasselt had het vervolgens 
over het project ‘De uil van 
Minerva’. Door dit project 
komt het moving minds-idee 
letterlijk tot leven. Er worden 
tentoonstellingen over de hele 
campus georganiseerd, alsook 
lezingen in de bib die vaak 
gelinkt zijn aan tentoonstel-
lingen. Doel hiervan is om de 
studenten in contact te bren-
gen met maatschappelijke 
thema’s. Een rijk gevuld en 
gevarieerd programma draagt 

zo bij aan het positieve imago 
van de bib.

Nele Pauwels ondersteunt 
als informatiedeskundige 
het Kenniscen trum Gezond-
heidszorg Gent (KCGG), de 
bibliotheek voor de faculteiten 
Geneeskunde & Gezond heids-
wetenschappen en Farma-
ceutische Weten schappen 
van UGent en het Universitair 
Ziekenhuis Gent. Onderzoek 
bracht eerder in kaart welke 
de noden en vaardigheden zijn 
van studenten, doctorandi en 
onderzoekers. Op basis van 
die resultaten heeft het KCGG 
een aanbod uitgewerkt waar-
mee ze wil tegemoetkomen 
aan de vraag naar onderzoeks-
ondersteuning. Dat aanbod is 
vrij divers, want de noden van 
doctorandi en onderzoekers 
zijn enigszins verschillend. 
Nele Pauwels somde een reeks 
initiatieven op zoals de inzet 
op informatievaardigheden, 
de uitbouw van een dege-
lijke portaalsite en een col-
lectiebeleid dat op maat van 
het onderzoek wordt samen-
gesteld. De meest opmerke-
lijke noviteit en uitbreiding 
in de dienstverlening zijn de 
lunchmeetings die onder de 
conceptnaam ‘Knowledge 2 
Connect’ worden georgani-
seerd. Deze ontmoetingen 
willen een inhoudelijke onder-
steuning van het onderzoek 
combineren met de gelegen-
heid om te netwerken. Het feit 

dat de lunchmeetings goedge-
keurd zijn voor de accredite-
ring van artsen bevestigt nog 
het belang en de kwaliteit van 
‘Knowledge 2 Connect’ als 
forum voor uitwisseling van 
kennis en praktijkinformatie.

Dirk bogaert loodste de toe-
hoorders door de activiteiten 
die binnen zijn instelling wor-
den aangeboden. Centraal 
staat de visie op een media-
theek die moet inzetten op 
het faciliteren van kenniscre-
atie binnen de hogeschool. 
Dit doen ze door te verzame-
len, te cureren, te attenderen, 
te coachen en te connecteren 
(gebruikers samenbrengen 
in de hoop op kennisdeling 
en kenniscreatie). De media-
theek wil zich daarbij profi-
leren als informatieprofessio-
nal met de slogan ”wil je nu 
wat weten”. Daarbuiten ver-
zamelen ze onder de merk-
naam ‘Mediatheek XL’ alle 
initiatieven die ze naast die 
visie ontwikkelen. Het geeft 
hen de mogelijkheid om bui-
ten de lijntjes te kleuren, en te 
vermarkten wat ze aan extra’s 
doen. Zo worden op vraag 
van de opleidingen tentoon-
stellingen georganiseerd, bij-
voorbeeld rond vluchtelin-
gen. Deze activiteiten brengen 
mensen samen van verschil-
lende opleidingen. En om die 
connectie, dat partnerschap is 
het hen te doen.

In een afsluitend panelgesprek 
tussen zaal en sprekers met 
Erika Meel (Odisee) als mode-
rator werden nog een aantal 
bijkomende accenten gelegd. 
Zo is het belangrijk dat je uit-
straalt dat je als dienstverle-
nende organisatie beschikbaar 
bent. En dat het ook belang-
rijk is dat je ruimten creëert 
waar ontmoeting kan plaats-
vinden. Maar ook dat je goede 
afspraken moet maken om te 
vermijden dat je met andere 
diensten in concurrentie gaat. 
De studiedag eindigde met 
een afsluitende receptie een 
mogelijkheid om verder van 
gedachten te wisselen. 

Schrijverscollectief Odisee

Foto’s: © Dirk Smet.
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