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TOELICHTING 

 

 

De Nederlandstalige bibliotheken bekoren de Brusselaars. De uitleencijfers zijn in stijgende lijn 

en ook doelgroepen waarvan men misschien zou verwachten dat ze moeilijk naar de bibliotheek 

te krijgen zijn, zoals jongeren, vinden hun weg. Samenlevingen veranderen echter constant. 

Ook de Brusselse. De bibliotheken moeten zichzelf in een tijdperk waarin digitalisering centraal 

staat en alles snel evolueert dan ook steeds opnieuw uitvinden. De bibliotheken van gisteren is 

niet de bibliotheek die ze vandaag is en zal ook niet de bibliotheek van morgen zijn. 

 

Om dat traject te ondersteunen bestaat sinds enkele jaren in Brussel een denktank die binnen 

het netwerk van de Nederlandstalige Bibliotheken in Brussel reflecteert over de rol van de 

bibliotheek van morgen. De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft in de 

afgelopen jaren van deze legislatuur verscheidene keren uitgebreid gedebatteerd over dit thema. 

Zo werd een visietekst opgesteld die via een samenwerking van deze denktank met lokale 

beleidsverantwoordelijken en bibliothecarissen  besproken. Daarbij aansluitend werden ook 

enkele bibliothecarissen in de schoot van de Raad gehoord en werd er een plaatsbezoek 

georganiseerd in Gent. 

 

Er werd binnen de Raad afgesproken dat het bevoegde collegelid een pakket met richtlijnen 

voor de bibliotheek van de toekomst zou ontvangen vanuit de bevoegde commissie, opgesteld 

door de raadsleden die lid zijn van deze commissie. Daarvan is deze resolutie het resultaat. 

 

Het is nu aan het bevoegde collegelid om de cirkel rond te maken en op basis van dit advies een 

finale visietekst op te maken. 

 

VOORSTEL VAN RESOLUTIE 

 

De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, 

 

overwegende dat: 

 

- in 2014 Locus, het steunpunt voor lokaal bibliotheekbeleid en ondertussen herdoopt 

naar Cultuurconnect, een visiedocument ‘Bib 2020’ schreef; 

- deze visietekst ‘Bib 2020’ van Locus vzw aangeeft dat onze tijdsgeest niet langer één 

collectie verlangt, maar ook aandacht geschonken dient te worden aan de expertise, 

ervaringen en verhalen van medewerkers, burgers of de wijk waarin de bibliotheek staat. 

Een samenspel tussen collectie en connectie als het ware; 

- dezelfde visietekst ook duidelijk het belang aangeeft van de samenwerking met en 

inbedding in de lokale gemeenschap waarin ze haar werking heeft; 

- er sinds 2007 stappen gezet zijn om de Nederlandstalige lokale Brusselse bibliotheken 

te laten samenwerken; 

- de ondersteuning voor deze bibliotheken in handen is van de dienst Ondersteuning 

Bibliotheken in Brussel (OBIB); 

- deze ondersteuningsdienst een zich steeds verder ontwikkelend denk- en 

discussieplatform geworden is; 
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- OBIB drie basisprincipes heeft voor haar werking, zijnde verwevenheid, inclusieve 

werking en kwaliteit; 

- er een traject loopt sinds 2017 waarbij een denktank zich buigt over een toekomstverhaal 

voor de Nederlandstalige Brusselse bibliotheken; 

- er een consensus is over de meerwaarde van bibliotheken als het aankomt op het beter 

voorbereiden van mensen op onze geletterde en digitale maatschappij; 

- de bibliotheken meer dan ooit huizen van vertrouwen zijn waar iedereen welkom is; 

- de Commissie voor Cultuur, Jeugd en Sport van de Raad van de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie op 12 juni 2018 een plaatsbezoek bracht aan de Gentse 

hoofdbibliotheek ‘De Krook’ en de lokale bibliotheek van Ledeberg; 

- dit plaatsbezoek het bestaan en succes aantoonde van digitale toepassingen waarbij 

leesvoorkeuren en ervaringen meegenomen worden richting leessuggesties; 

- hetzelfde plaatsbezoek ook bevestigde dat voor en door jongeren ingerichte ruimten in 

de bibliotheek absoluut gezien werden als een meerwaarde en een stimulans om naar de 

bibliotheek te komen; 

- tijdens een hoorzitting met enkele lokale bibliothecarissen bleek dat wat 

vrijwilligerswerking betreft vaak dezelfde doelgroepen wel of niet bereikt werden; 

- tijdens diezelfde hoorzitting de noodzaak van ‘ruimte voor ontmoeting’ in en maximale 

toegankelijkheid  van een bibliotheek zeer sterk aanwezig bleek te zijn; 

- het aantal ontleningen van het jeugdaanbod in de Brusselse bibliotheken een groeiende 

evolutie kent; 

- in Vlaanderen een link gelegd wordt tussen de Uitpas wat betreft bibliotheekwerking. 

vraagt aan het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie om een visietekst op te 

maken met minstens volgende elementen: 

- een duidelijk kader, waarbij onder andere de internationale IFLA-waarden -en principes 

meegenomen worden, én rekening houdend met inbreng van de gebruikers van de lokale 

Nederlandstalige bibliotheek via een degelijke gebruikersparticipatie; 

- de bibliotheek als open huis met veel ruimte voor een participatieve publiekswerking, 

waarbij de lokale samenleving maximaal meegenomen wordt in ontwikkeling van de 

dagelijkse werking ervan, zowel voor de gebruikers als in de personeelsbezetting; 

- aandacht voor een superdivers publiek, waarbij niet alleen een verdere uitbouw van de 

collectie centraal staat, maar de inbreng van gebruikers bij deze collectie een belangrijke 

rol speelt: de ‘connectie’; 

- het belang van co-creatie, samen met de lokale samenleving, binnen de verschillende 

opdrachten van de bibliotheek. Hieronder zien we de zuivere bibliotheekwerking, maar 

ook de invulling van fysieke ruimte en de ontwikkeling van verschillende activiteiten 

waarmee de bibliotheek beoogt een zo breed mogelijk doelpubliek te bereiken; 

- de bibliotheek als een toegankelijke instelling, waarbij zowel letterlijke als figuurlijke 

drempels maximaal vermeden worden, opdat iedere Brusselaar maximaal gebruik kan 

maken van de werking ervan; 

- aandacht voor expertiserol van de bibliotheek inzake het Nederlands in een meertalige 

omgeving als Brussel, en de rol die bibliotheken kunnen vervullen om het Nederlands 

als taal uit te dragen naar de lokale samenleving; 

- focus op digitaliteit, onder andere door het implementeren van ‘slimme’ technologische 

toepassingen (zoals bijvoorbeeld in het kader van leessuggesties) en het bijdragen aan 
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het kritisch leren omgaan van burgers met de steeds groter wordende, dagelijkse stroom 

aan informatie; 

- het belang van een laagdrempelige 360-gradencommunicatie om alle verschillende 

doelgroepen binnen de gebruikerspool optimaal te bereiken; 

- belang voor de vindbaarheid en zichtbaarheid van de Nederlandstalige bibliotheken in 

Brussel in het straatbeeld; 

- de inbedding van de lokale Nederlandstalige bibliotheken in Brussel in het geheel van 

grotere netwerken: eerst en vooral lokaal, maar ook regionaal, nationaal én 

internationaal, telkens vanuit een evenwaardig partnerschap; 

- in de evaluatie van de Paspartoe bekijken of er een mogelijke rol weggelegd kan zijn 

voor dit instrument binnen de werking van de lokale bibliotheek, om ook moeilijker 

bereikbare doelgroepen nog meer te kunnen betrekken. Dit natuurlijk zonder het huidige 

werkgebied van de Paspartoe aan te tasten. 

 

 

Paul DELVA 

 

Jef VAN DAMME 

 

René COPPENS 

 

Annemie MAES 

 

Cieltje VAN ACHTER 

 

_________________ 

 

 

 

 

 

 


