
 

Functieomschrijving Flexibele 
Catalograaf (voltijds) 
_______________________________________ 

Wie zijn we? 
Cultuurconnect is een jonge organisatie met een sterk team dat bestaat uit een 
50-tal enthousiaste collega’s. Cultuurconnect gaat voor digitale innovatie in kunst en 
cultuur samen met lokale cultuurhuizen, overheden, technologiespelers en artistieke 
initiatieven, zodat we ook morgen relevant blijven. We werken multidisciplinair en 
combineren deskundigheid en veel gezond verstand om een succes te maken van 
onze ambitieuze projecten. Onze werking laat zich samenvatten als: digitaal, 
innovatief, geëngageerd, ondernemend, professioneel, lean & lief. 

Wat doen we? 
Cultuurconnect ontwikkelt digitale diensten voor openbare bibliotheken en 
cultuurinstellingen. De ruggengraat van de werking voor de bibliotheeksector is de 
Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek: een solide onderbouw voor de voornaamste 
werkprocessen in de bibliotheek.  
 
Het beheer van de Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek en andere bovenlokale diensten 
wordt opgenomen door twee teams:  

 
(1) het team Productmanagement focust op de functionele analyse, 
(door)ontwikkeling, opschaling, business modelling, release management ... van 
onze bovenlokale diensten.  
 
(2) het team Servicemanagement realiseert implementatieprojecten (conversies, 
opleidingen ...) bij onze klanten, staat in voor de servicedesk, algemeen 
klantenbeheer, monitoring en service level management. Het Bibliografisch Centrum 
maakt deel uit van het team Servicemanagement. Dit is een vijfkoppige ploeg 
catalografen, gehuisvest in de bibliotheken van Gent en Antwerpen en 
verantwoordelijk voor invoer en onderhoud van de bibliografische databank Open 
Vlacc.  

 
Open Vlacc is een onderdeel van deze basisinfrastructuur. Het is de bibliografische 
databank die de basis vormt voor de publiekscatalogus www.bibliotheek.be en alle daarvan 
afgeleide lokale catalogi voor openbare bibliotheken. Je vindt er beschrijvingen van boeken, 
cd's, dvd's, games ... Alle beschrijvingen zijn herbruikbaar voor lokale bibliotheken, zodat zij 
niet elke publicatie die ze aankopen zelf hoeven te beschrijven.  

https://www.cultuurconnect.be/diensten/basisinfrastructuur-digitale-bibliotheek
http://www.bibliotheek.be/


 

De dagelijkse werking van Open Vlacc wordt verzorgd door het Bibliografisch Centrum van 
Cultuurconnect en de 6 grootste bibliotheken van Vlaanderen. Meer informatie over Open 
Vlacc: https://www.cultuurconnect.be/open-vlacc en www.openvlacc.cultuurconnect.be  
 
 

 
 

Wie zoeken we? 

We zoeken een voltijdse catalograaf die meewerkt aan de verdere uitbouw van Open Vlacc.  
De catalograaf maakt deel uit van het Bibliografisch team binnen team Servicemanagement.  
 

Functieomschrijving 
● Je verzorgt de catalogisering van materialen zoals boeken, films, games, 

spelmaterialen, e-boeken enz.  
● Je reist hiervoor door heel Vlaanderen: een deel van de invoer gebeurt in onze 

Bibliografische Centra in Gent en Antwerpen, maar je bent bereid om ongeveer 2 
dagen per week naar een lokale bibliotheek te trekken om de invoer ter plaatse te 
verzorgen. 

● Je zorgt ervoor dat primaire beschrijvingen van uitgevers (precat-beschrijvingen) in 
Open Vlacc terechtkomen en vult ze aan waar mogelijk. 

● Je evalueert records aangemaakt door lokale bibliotheken in het eengemaakte 
Bibliotheeksysteem naar bruikbaarheid en kwaliteit, en vult deze waar zinvol aan in 
Open Vlacc.  

● Je catalogiseert ook op basis van digitale bronnen. 
● Je staat in voor kwaliteitscontrole en -verhoging van de Open Vlacc-databank. 
● Je helpt de Open Vlacc-servicedesk verzorgen. 

https://www.cultuurconnect.be/open-vlacc
http://www.openvlacc.cultuurconnect.be/


 

● Je geeft tips ter verbetering van de invoerstandaard, catalogiseerrichtlijnen en 
werkprocessen. 

● Je rapporteert aan de teamcoach van team Servicemanagement. 
 

Werkplek & rooster 
Je opleiding gebeurt door de collega’s van het Bibliografisch Centrum, afwisselend in Gent 
en Antwerpen.  
 
Je hebt, zodra je opleiding achter de rug is, een werkplek in één van onze kantoren:  

- Gent (Bibliografisch Centrum op de bovenverdieping van de Krook) 
- Brussel (Kantoren Cultuurconnect )  
- Antwerpen (backofficekantoren bibliotheek Antwerpen, in de Kotter of een nieuwe 

locatie daar in de buurt )  
 
Vaak zal je niet op kantoor zijn, maar werk je op verplaatsing in een lokale bibliotheek 
ergens in Vlaanderen.  
 
Zo zou een werkweek eruit kunnen zien (in overleg uit te werken) :  

- Op maandag ben je afwisselend bij de collega’s in Gent, Brussel of Antwerpen.  
Je maakt tijd voor overleg en behandelen van mails en servicedeskvragen.  

- Op dinsdag zorg je ervoor dat de aankondigingen van de uitgevers in de Open 
Vlacc-databank terecht komen (als precatbeschrijving), behandelt aanmeldingen van 
nieuwe records uit het eengemaakte Bibliotheeksysteem.  

- Op woensdag ga je langs in een bibliotheek ergens in Vlaanderen.  
Je voert er collecties in waar de bib zelf geen weg mee kan (anderstalige boeken 
bv.Turks of Arabisch), spelmateriaal e.d.m.), die voor de rest van Vlaanderen 
herbruikt kunnen worden.  

- Op donderdag ben je in Antwerpen. Je helpt er de collega’s met het invoeren van 
veelgevraagde collecties.  

- Op vrijdag doe je opnieuw invoer in een bibliotheek ergens in Vlaanderen.  
 
Thuiswerk is in overleg met je teamcoach mogelijk. 
 

Profiel 
● Je bent gedreven door de mogelijkheden van nieuwe technologieën en standaarden 

om de bibliotheekcollecties beter te ontsluiten in functie van de gebruiker. 
● Je hebt interesse in nationale en internationale standaarden m.b.t. 

collectie-ontsluiting. 
● Je hebt affiniteit met de werking van openbare bibliotheken in Vlaanderen. 
● Je houdt van nauwgezet werken, met oog voor detail en afwerking. 
● Je regelt je werk zelfstandig. 

https://dekrook.be/
https://www.cultuurconnect.be/
https://www.antwerpen.be/info/5539ed1cb0a8a77a408b4570/bibliotheekmagazijn-kotter


 

● Je communiceert vlot, zowel intern als met onze klanten. 
● Je hebt een brede culturele interesse. 
● Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands en een goede kennis van het 

Engels. 
● Je bent in de eerste plaats een catalograaf, maar daarnaast ook het gezicht van 

Cultuurconnect in de bibliotheken waar je komt. Je bent dus een sociaal persoon met 
interesse voor de bredere werking van Cultuurconnect, van basisinfrastructuur tot 
livestreaming.  

 
Hiernaast beschik je over volgende competenties: 

- Klantgerichtheid 
Onderzoeken van wensen en behoeften van de klant en hiernaar handelen. 
Anticiperen op behoeften van klanten. Hoge prioriteit geven van servicebereidheid en 
klantentevredenheid. 

- Omgevingsbewustzijn 
Kennis hebben van - voor de organisatie relevante - maatschappelijke, politieke en 
technologische ontwikkelingen en daar consequenties uit trekken voor het eigen 
functioneren of dat van anderen (het team,het management, de sector). 

- Zelfsturing 
Effectief het eigen werk organiseren door het formuleren van doelstellingen en het 
plannen van activiteiten; beschikbare tijd en energie richten op de hoofdzaken en 
acute problemen. 

- Emotiemanagement 
Neemt verantwoordelijkheid voor het eigen welzijn. Is zich bewust van wat energie 
geeft en wegneemt en gaat daar op een proactieve manier mee om. Gaat conflicten 
niet uit de weg maar pakt ze aan.  

- Samenwerking 
Actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of probleemoplossing, ook 
wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk 
belang is. 

 

Procedure 

We werken met een open procedure. Na een selectie op basis van cv en motivatiebrief, is er 
een schriftelijke proef. Nadien volgt met de geselecteerde kandidaten een eerste gesprek. 
Na deze procedure zal de geselecteerde kandidaat uitgenodigd worden voor een laatste 
gesprek met de directie. 
 


