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2017 is het jaar waarin het Erasmus-project zijn 30ste verjaardag viert. Het evolueerde in die 
tijd van Erasmus naar Erasmus+ en geeft niet alleen aan studenten, maar ook aan personeel, 
de kans om door middel van uitwisselingsprojecten hun expertise en ervaringen internatio-
naal te delen.

September 2016 en mijn derde ervaring 
met het Erasmus Staff Exchange 
Program voor bibliothecarissen zit erop. 
februari 2017 en een vierde uitwisse-
ling komt eraan. In mei van dit jaar trek 
ik naar Ljubljana in Slovenië om deel 
te nemen aan een uitwisselingsproject 
waar er rond het thema van Open 
Access in wetenschappelijke literatuur 
gewerkt wordt: Academic libraries’ sup-
port for open science in the European 
research area.

Ik kijk er om verschillende redenen echt 
naar uit. Op de eerste plaats om best 
practices en eigen ervaringen met  
buitenlandse collega’s te kunnen delen. 
Door in discussie te gaan met bibliothe-
carissen die een heel andere werkwijze, 
visie en onderwijssituatie kennen leer 
je verder kijken dan je eigen situatie. In 
trainingen en presentaties komen de 
verschillende werkomstandigheden aan 
bod. Werkomstandigheden die door 
verschillende situaties — het onderwijs, 
de hiërarchie of structuur en de econo-
mische situatie van een land — beïn-
vloed worden. Door de economische 
crisis zag de bibliotheek van de univer-
siteit van Patras haar budget bijvoor-
beeld heel snel en fel slinken. Zij maken 
daarom momenteel vooral gebruik 
van open access-bronnen. De papers 
en eindwerken die aan de universiteit 
gemaakt worden, komen allemaal, al 
dan niet met een tijdelijk embargo, in 
een open access-repository terecht.

Een tweede reden waarom dit soort uit-
wisselingen een onvergetelijke ervaring 
is, is het contact met een andere cultuur. 
Andere gebruiken, andere geplogen-
heden, maken je tot een ander mens. 
In Patras bezochten we op een mooie 
zomeravond in augustus een lokale 
wijngaard. Elke deelnemer aan de uit-
wisselingsweek had een lokale lekker-
nij meegenomen die die avond geser-
veerd werd. Zoete lekkernijen, hartige 

vleeswaren en lokale dranken zorg-
den voor een echte verbroedering. Een 
bezoek aan het archeologisch museum 
van Patras en Olympia zorgden voor de 
culturele toets in deze uitwisselingsweek. 

Met het internet constant binnen hand-
bereik is de wereld ons dorp geworden. 
contacten verlopen veel vlotter dan 
enkele decennia geleden en door ons 
onderwijs, door tv en media zijn wij als  
Vlamingen erg vertrouwd met de 
Engelse taal. Dit maakt de onderlinge 
communicatie een heel stuk gemakke-
lijker.

In de uitwisselingsprojecten waaraan ik 
deelnam kwam dit tot uiting in de pre-
sentatie over de thuisbibliotheek en de 
onderwijssituatie in het thuisland die 
bijna elke deelnemer gaf. De voertaal is 
dus Engels en het belangrijkste is dat je 
deelneemt aan het programma. Dat je 
Engels niet altijd even perfect is, vormt 
hier zeker geen bezwaar.

Maar wat maakt deze uitwisselingswe-
ken nu zo bijzonder? Op de Erasmus-
site van het uK worden onderstaande 
doelstellingen en pluspunten aange-
haald: 
• Verhogen van de werkervaring.
 contact met andere Europeanen in 

een uitwisselingsweek vergemakke-
lijkt ook je later contact met uitwisse-
lingsstudenten. Je zal hen sneller en 
beter begrijpen. De bibliotheek kan 
een infopunt zijn voor uitwisselings-
studenten omdat ze laagdrempelig 
is, gekend op de campus en op vele 
momenten open is. De bibliothe-
caris kan de studenten opvangen, 
informatie verstrekken en door-
verwijzen naar de juiste dienst.

• Ideeën opdoen en best practices  
uitwisselen.

 Door ervaringen uit te wisselen en 
door open te staan voor de werk-
zaamheden in andere Europese 

landen en meer bepaald in andere 
bibliotheken, leer je dat het ook 
anders kan. Nieuwe opportuniteiten 
worden geboren en je work drive 
schakelt een versnelling hoger.

• Alternatieve werkstromen ontdekken.
 Out of the box denken geeft vaak 

leuke en verrassende resultaten. 
Vaak zijn we voor een groot deel aan 
onze eigen manier van werken ver-
ankerd en is het moeilijk om om te 
denken. In workshops en discussie-
momenten komen deze alternatieve 
werkstromen vaak aan bod.

• Expertise en ervaring uitwisselen.
 De meeste problemen of vragen die 

zich momenteel in de bibliotheek-
wereld stellen, worden ook door 
andere Europese collega’s ervaren: 
digita lisering van de materialen, dure 
databanken met wetenschappelijke 
literatuur, publicaties in repositories, 
open access, plagiaatsoftware, infor-
matievaardigheden e.a. Het is dan 
ook erg interessant om hierover 
gedachten en ideeën uit te wisselen 
en om na te gaan hoe anderen hier-
mee omgaan. En na de uitwisselings-
week kun je vaak nog bij je nieuwe 
collega’s terecht op sociale media 
of via mail om andere onderwerpen 
aan te kaarten of om samen op 
zoek te gaan naar een oplossing 
voor een bepaald probleem.

• Deuren openen voor jezelf, 
je collega’s en studenten.

 Opgedane kennis wordt achteraf met 
collega’s gedeeld en eventueel komen 
hier nieuwe workflows of activiteiten 
uit voort. De openheid naar uitwisse-
lingsstudenten vergroot en je leef-
wereld wordt verruimd. Deelname 
aan uitwisselingsweken maakt het 
ook vaak mogelijk voor onderwijs-
instellingen om onderling nieuwe 
overeenkomsten vast te leggen. De 
kennis- en kennissenkring verrui-
men, schept extra opportuniteiten 
voor jezelf en voor het werkveld. 
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• Je internationaal netwerk verder  
ontwikkelen.

 Het woord netwerken is niet meer 
uit onze woordenschat te schrap-
pen. We netwerken op sociale media, 
op vergaderingen en op vele andere 
momenten. We leggen nieuwe con-
tacten en verbreden zo onze hori-
zon. Dit geldt zeker voor de Erasmus-
uitwisselingsweken. Na mijn vorige 
ervaring in Patras, ontving ik zo 
van een Sloveense collega een uit-
nodiging voor een uitwisselings-
week in Ljubljana met als thema 
open access. Ik kijk er al naar uit 
om hier in mei 2017, gesteund door 
de hogeschool, aan deel te nemen. 
Daarenboven heb ik er, na enkele 
gezamenlijke uitwisselingsweken, 
een nieuwe catalaanse vriendin bij-
gekregen. Binnenkort breng ik haar 
een privébezoekje in Barcelona. 

• Je motivatie verhogen.
 Een uitwisselingsweek geeft je een  

extra drive, het verhoogt je werk-
energie en geeft een boost aan je  
zelfvertrouwen. 

In de missie en visie van onze hoge-
school, uc Leuven-Limburg, wordt 
internationalisering als een strategische 
prioriteit vermeld. uitwisseling voor 
medewerkers wordt gestimuleerd en 
gefaciliteerd en ik kan hier alleen maar 
super enthousiast over zijn.

Als je de kans krijgt om aan een uitwis-
selingsweek deel te nemen, raad ik je 
aan dit zeker een keertje te doen. Een 
overzicht van mogelijkheden vind je 
onder andere op de websites IMOTION 
en fAu. Marko en Julio, respectievelijk 
een Sloveense en een Spaanse collega 
die ik leerde kennen in Patras, waren 
erg enthousiast over de uitwisselings-
week in ons land, georganiseerd door 
de université de Liège. Zij namen hier 
in het verleden aan deel en waren heel 
tevreden over het programma aan de 
uLG. Wellicht kun je daar beginnen, 
want Wallonië is misschien voor een 
aantal onder ons ook al een beetje bui-
tenland. 

> iMotion: http://staffmobility.eu/staff-week-

search

> Fau (Friedrich-alexander universität ) erlengen- 

nürnberg: https://www.fau.de/intranet/dozen-

ten-und-personalmobilitaet/personalmobilitaet/

erasmus-personalmobilitaet/erasmus-staff-trai-

ning-week/

Het acroniem ‘Erasmus’ (European Community Action Scheme for the 
Mobility of University Students) werd geïnspireerd door de humanist 
Desiderius Erasmus die in zijn tijd ook meerdere universiteiten 
bezocht.
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