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1 Werkgroep 2019



Diversiteit in grootte en 
werking

● Brugge

● Gavere

● Genk

● Gent

● Hoeilaart

● Lanaken

● Muntpunt

● Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)

● Dendermonde / Leesdijk

● Zottegem / Route42

● Administratie Vlaamse Overheid



Van concept tot 
planning

In 2020-2021 worden 
de verschillende 
onderdelen van het 
concept getest. 

De testresultaten zullen in 

2022 leiden tot een 
migratieplanning en 
bijhorend subsidiemodel

De werkgroep had voor 

2019 de opdracht om 
IBL conceptueel te 
vertalen naar de 
context van nieuwe 
systemen, 
samenwerkingen en 
een groeiend online 
publiek. 



Uitgangspunten bij een nieuw 
samenwerkingsmodel

Solidariteit      

Duurzaamheid

Keuzevrijheid
Inclusiviteit

Haalbaarheid



2 IBL-cijfers 2014 en 2018



62.977

Geslaagde 
leveringen 2018

Geslaagde 
leveringen 2014

76.000

● Daling van 18% t.o.v. 4 jaar geleden

● 87% van alle aanvragen zijn geslaagd

(86% geslaagde aanvragen in 2014)

● 50% wordt geleverd door 56 

bibliotheken

● 9% wordt door de G6 geleverd

● Boeken OB aan OB: 61.363

● OB aan niet-OB: 343

● Niet-OB aan OB: 163

● Artikels: 444

● DVD en CD: 664



62.977

100%

Geslaagde leveringen 2018

● Titel 1x aangevraagd over alle bibs heen

● Unieke / niet meer verkrijgbare titels

● Vooral non-fictie

17.018

27%

17.270

28%

24.807

34%

● Meer dan 3x aangevraagd door eenzelfde bib

● Leesgroepenverkeer

● Vooral fictie

● Welke titels en waarom aangevraagd?

● Andere titels



Solidariteitsprincipe tussen bibliotheken (2018) 

meer leveringen dan 
aanvragen

leveringen en aanvragen 
in balans minder leveringen dan 

aanvragen

Verhouding 
leveringen / 
aanvragen

Bibliotheken



3 Conceptueel model voor de 
toekomst?



You never change things by fighting the 
existing reality. 

To change something, build a new model 
that makes the existing model obsolete.

-- Buckminster Fuller

“



Fysieke winkel + online diensten



Fysieke bibliotheek 



Getrapt aanbod van collectiediensten voor het publiek

Gebruik onmiddellijk

Online bruikbare digitale collectie (e-boek, film, 
muziek, luisterboek, podcast,…)

bekijken  / luisteren /  lenen  / downloaden

1

Laat thuis leveren

Laat fysiek exemplaar uit collectie (eigen) bib 
‘thuis’ leveren

lenen

3
Reserveer ontleend exemplaar

Exemplaar wordt op je naam klaargelegd als 
het terug binnenkomt

lenen

6

Haal zelf uit het rek

Ga naar de bib en zoek de titel op het rek

inkijken / lenen

7

basisdienstverlening ontleenbare collectie in open kast

Laat leveren vanuit andere bib

Een beschikbaar exemplaar uit collectie andere 
bib naar jouw bib laten brengen

lenen

5

lidmaatschap van de bib Account op Mijn Bibliotheek extra kosten bovenop lidmaatschap

Ontvang digitaal

Digitaal bestand via e-mail (bv. scan van een 
artikel/hoofdstuk/… )

downloaden

2

Laat klaarleggen in de bib

Een beschikbaar exemplaar of exemplaar in 
bestelling wordt op je naam klaargelegd

inkijken / lenen

4



3
Toekomstscenario’s 
als oefening



Bibliotheken Brugge 
en Hoeilaart in 2022

● zijn aangesloten op het 
Bibliotheeksysteem

● hebben een bibliotheekwebsite 
met uitgebreide diensten voor het 
publiek

● de bibliotheekmedewerkers 
hebben hun backoffice-processen 
voorzien op deze diensten

● de centrale infrastructuur is door 
Cultuurconnect aangepast aan het 
nieuwe dienstenmodel



Marieke
● Woont in Hoeilaart
● Studeert aan de VUB
● Is lid van regiobib Druivenstreek 

(Hoeilaart, Overijse, Huldenberg, Tervuren, 
Bertem)

Marieke is voor haar masterproef op zoek 
naar de Landlopers van Toon Horsten, 
een boek over de geschiedenis van 
landloperij in België.









Bibliotheek Brugge 

1. Ontvangt aanvraag van externe lener

2. Haalt het exemplaar van de plank

3. Leent het exemplaar uit aan bibliotheek 
Hoeilaart

4. Pakt het exemplaar in en geeft het mee voor 
postverzending

5. Zet de status van de aanvraag op ‘verstuurd’

6. Er wordt bericht gestuurd aan de lener en bib 
Hoeilaart



Bibliotheek Hoeilaart 

1. Aanvraag en verzendbevestiging van Brugge (titel + 
lener) komt ter info binnen bij Hoeilaart

2. Hoeilaart krijgt het exemplaar van Brugge binnen 
via de post

3. Hoeilaart zet het exemplaar klaar op naam van 
Marieke

4. Er wordt een bericht gestuurd aan Marieke over 
het exemplaar dat op haar naam klaarligt



Marieke

1. Ontvangt bericht dat het exemplaar aangekomen is in 
de bibliotheek van Hoeilaart

2. Gaat de eerstvolgende openingsdag naar de 
bibliotheek van Hoeilaart om het boek op te halen

3. Betaalt voor deze service

4. Het exemplaar wordt uitgeleend aan Marieke

5. Marieke brengt het exemplaar voor de vervaldag van 
de uitleentermijn terug binnen in de bibliotheek van 
Hoeilaart



Bibliotheek Hoeilaart 

1. Neemt het exemplaar van Marieke terug in

2. Pakt het exemplaar in en geeft het mee voor 
postverzending

Bibliotheek Brugge 

1. Ontvangt het exemplaar via de post

2. Neemt het terug in van bibliotheek Hoeilaart

3. Zet het exemplaar terug op het rek



Potentieel mogelijke diensten in de toekomst

1. Jouw bib heeft een digitaal exemplaar dat je 
onmiddellijk online kan lenen / lezen

2. Een beschikbaar exemplaar van andere bib 
op jouw naam laten klaarleggen in de 
ander bib

3. Een beschikbaar exemplaar van een andere 
bib laten opsturen naar jouw thuisadres

4. Een beschikbaar exemplaar binnen de 
regiobib via regiotransport laten overkomen 
naar jouw bib 

5. Een beschikbaar exemplaar van een andere 
bib laten opsturen naar jouw bib

6. Een onderdeel van het boek laten scannen 
en ontvangen via e-mail

Volgende openingsdag andere bib 
+ zelf afhalen

Wachten op de post

Wachten op de post 
+ zelf afhalen

Wachten tot een bibmedewerker 
dit kan inplannen

Onmiddellijk

de service waar Marieke voor koos

Afhankelijk van frequentie 
regiotransport



Feedback?4



54 33 84 

Surf naar www.menti.com 

Tik deze code in

54 33 84

http://www.menti.com


Ik vind het een goed idee om (bepaalde) 
exemplaren naar leners hun thuisadres 

te sturen

ja /  ja, mits voorwaarden / nee



Ik vind het een goed idee om leners zelf 
een aanvraag te laten doen om een 

exemplaar van een andere bib naar de 
eigen bib te laten sturen

ja /  ja, mits voorwaarden / nee



Ik vind het een goed idee om 
reservaties toe te staan voor 

éénmalige leners

ja /  ja, mits voorwaarden / nee



Ik vind het een goed idee om voor 
collectiediensten samen te werken 

met bibliotheken uit de regio

ja /  ja, mits voorwaarden / nee



Welke boodschap wil je meegeven aan 
de werkgroepleden?


