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A. SITUERING 

Cultuurconnect is een organisatie van de Vlaamse overheid met als missie het lokale cultuurbe-
leid en haar instellingen te ondersteunen en te begeleiden in het scherpstellen en waarmaken
van hun doelen in de digitale samenleving.

We werken samen met steden en gemeenten om innovatieve ideeën tot bovenlokale diensten te
ontwikkelen. We nodigen cultuurprofessionals uit om digitale noden voor te leggen en er samen
rond te experimenteren. Dit biedt kansen aan steden en gemeenten om bottom-up digitale ver-
nieuwing te introduceren. De realisatie van de geselecteerde experimenten gebeurt door
projectteams. Daarin bundelen we de krachten met de lokale indieners, interne en externe
experten. Nadien evalueren we de schaalbaarheid van het projectresultaat. Is een opschaling
realistisch en haalbaar, dan ontwikkelen we het projectresultaat tot een bovenlokale dienst voor
alle Vlaamse steden en gemeenten. Daarnaast bieden niet-opschaalbare projecten heel wat
inspiratie en leerpunten voor de sector, waarover we actief communiceren. 

B. MISSIE

We stimuleren en ondersteunen het lokaal cultuurbeleid bij het versterken van mensen en
gemeenschappen in een digitale samenleving. Samen werken we ideeën en experimenten uit tot
bovenlokale diensten die mensen aanzetten om binnen een digitale context op nieuwe manieren
cultuur te ontdekken en te beleven.

C. ALGEMENE OPDRACHT

Cultuurconnect ondersteunt gemeenten bij de digitale
uitdagingen van hun cultuurbeleid, met klemtoon op openbare
bibliotheken, cultuur en gemeenschapscentra en aandacht voor
sectorover-schrijdende verbindingen. De organisatie neemt
strategisch onderbouwde initiatieven met betrekking tot de
ontwikkeling en exploitatie van digitale diensten. Deze diensten
dragen bij aan de optimalisering, innovatie en rolvernieuwing
van de publiekswerking en back-office werkprocessen van lokale
cultuuractoren. Om deze opdracht tot een goed einde te
brengen, kiest Cultuurconnect voor overleg en cocreatie met het
werkveld en samenwerking met tal van partners binnen de
bovenbouw en binnen en buiten de ruime cultuursector. 

Beleidskader
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In dit rapport beschrijven we de voortgang van de acties, pro-
jecten, experimenten en diensten opgelijst per strategische
doelstelling, zoals in de Beheersovereenkomst Vlaanderen-
Cultuurconnect 2019-2023 (“Reguliere werking”) en de
Overeenkomst Vlaanderen-Cultuurconnect 2018-2025 (“EBS-
overeenkomst”) omschreven. We bespreken de acties, pro-
jecten, experimenten en diensten van 2020 op een kwalitatieve
en kwantitatieve manier, en blikken waar relevant al even
vooruit naar 2021. 

Cultuurconnect ontwikkelt initiatieven met het oog op een aan-
tal strategische doelstellingen (SD) en operationele doelstellin-
gen (OD). Deze doelstellingen kaderen in een ruimere visie op
de relatie tussen het lokaal cultuurbeleid en digitalisering zoals
toegelicht door Cultuurconnect in deze visietekst.

Noot: 
Door de besparingen die werden opgelegd aan de culturele bovenbouwspelers, zal Cultuurconnect bepaalde
elementen uit de beheersovereenkomst en uit het meerjarenplan niet of niet volledig kunnen realiseren. Zoals
eerder bevestigd (in een schriftelijk schrijven van 22 mei 2020) door het departement Cultuur, Jeugd en
Media zal bij de uitoefening van het jaarlijkse toezicht hiermee rekening worden gehouden. 

Zo zal de organisatie van een bijzonder inspiratiespoor rond digitale kunst- en cultuurbeleving niet gerealiseerd
kunnen worden. Zal in mindere mate gerealiseerd kunnen worden: het aanbod aan inspiratie- en leermomenten
(en bijhorende indicatoren), de innovatiewerking via experimenten (en bijhorende indicatoren), de deelname van
de openbare bibliotheken aan de Vlaamse e-boekendienst (en bijhorende indicatoren), de deelname van de
openbare bibliotheken aan de digitale collecties (en bijhorende indicatoren). 

Voortgangsrapport

https://www.cultuurconnect.be/sites/default/files/2018-08/20160112_visietekst_cc.pdf
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1.

Het werkveld is 
zich meer bewust 

van de digitale uitdagingen 
en wil er actief mee 

aan de slag

Cultuurconnect wil de drempels
aanpakken die het werkveld
ervaart met betrekking tot de
digitale uitdagingen en haar
versterken opdat ze de impact
ervan op de eigen rol en werking
beter (h)erkent en sneller of
gemakkelijker actie onderneemt.

1.



Cultuurconnect ontwikkelt een gevarieerd
aanbod van inspiratie- en leermomenten
voor een innovatieve, digitale cultuur-
praktijk zodat het werkveld de uitdagingen
beter kan verbeelden en haar competen-
ties en vaardigheden met betrekking tot
het digitale kan aanscherpen. Cultuur
connect ontwikkelt een bijzonder inspiratie-
spoor rond digitale kunst- en cultuur-
beleving, vooral (maar niet uitsluitend)
gericht op pionierende professionals uit
cultuur- en gemeenschapscentra die 
in een tweede fase mee ambassadeurs
worden gemaakt t.a.v. de rest van het
werkveld.

(OUTPUT) Cultuurconnect bereikt met inspira-
tie- en leermomenten jaarlijks minstens 50%
van de bibliotheken en 30% van de cultuur-
en gemeenschapscentra. Cultuurconnect
stuurt een nieuwsbrief met inspirerende con-
tent op maat van bibliotheekmedewerkers en
een nieuwsbrief met inspirerende content op
maat van medewerkers van cultuur-, gemeen-
schapscentra en cultuurdiensten. Op de eer-
ste nieuwsbrief realiseert Cultuurconnect
2000 ingeschreven volgers, met een gemid-
delde openratio van minstens 40% en een 
klikratio van 20% bij deze doelgroep. 
Op de tweede nieuwsbrief realiseert 
Cultuurconnect 1800 ingeschreven volgers,
met een gemiddelde openratio van minstens

25% en een klikratio van 8%. Voor de website
realiseert Cultuurconnect jaarlijks minstens
100.000 kliks op inspirerende content. 

(OUTCOME) Cultuurconnect realiseert jaarlijks
een groei qua bewustwording en digitale
vaardigheden bij de actoren van het lokaal
cultuurbeleid op het vlak van digitalisering. Bij
de meting van de groei blijkt dat minstens
10% van de respondenten aangeeft dat de
blik, competenties en vaardigheden verruimd
zijn en minstens 5% van de respondenten
aangeeft die concreet in te zetten in de eigen
lokale context. 

(BEHEERSOVEREENKOMST 2019-2023)

IN
D

IC
A

TO
R

E
N

8

VOORTGANGSRAPPORT 2020



9

A.
Cultuurconnect organiseert 
inspiratie- en leermomenten

In 2020 bereikten we met onze inspiratie- en
leermomenten in 87% van de steden en
gemeenten in Vlaanderen en Brussel cultuur-
professionals uit onze kerndoelgroep (biblio-
theken, cultuur- en gemeenschapscentra en
cultuur- en vrijetijdscoördinatoren).
We bereikten:

◆86% van alle bibliotheken

◆59% van alle cultuur- en gemeen-
schapscentra 

BEREIK
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INSPIRATIEFESTIVAL DIG IT UP

Tijdens ons eigen jaarlijkse inspiratiefestival komen cultuurspelers te weten
wat leeft op vlak van digitale kunst en cultuur. We bieden een waaier aan
mogelijkheden voor digitale creativiteit en visieontwikkeling, zowel voor be-
leidsmakers als cultuurhuizen. In 2020 organiseerden we de laatste editie.
Door de opgelegde besparingen kunnen we dit event niet langer organise-
ren. Mediawijs neemt de fakkel over van Cultuurconnect voor de organisatie
van Dig It Up 2021. 

NIEUWSITEMS

We proberen zoveel mogelijk kennis en interessante praktijken te delen via
online nieuwsitems, nieuwsbrieven en sociale media.

In de tabel, op de volgende pagina, vergelijken
we het bereik in 2018, 2019 en 2020. In 2019
merken we een lichte daling voor cultuur- en
gemeenschapscentra vergeleken met het jaar
voordien. Gezien onze extra inspanningen in
2018 om onze werking voor te stellen op colle-
gagroepen en bijeenkomsten van cultuur- en
gemeenschapscentra, was die nood ook min-
der groot om dit te herhalen in 2019. In 2020
zien we een lichte stijging in het bereik van
bibliotheken en dit voornamelijk door de suc-
cesvolle digitale editie van Connect & co.
Afgelopen jaar organiseerden we Connect &
co. voor de eerste keer uitsluitend als online
evenement, met groot succes. We nemen die
succesfactor alvast mee in rekening bij de or-
ganisatie van een volgende editie. Vanaf eind
2017 ondersteunen we cultuurprofessionals

met de Uncovered-inspiratiesessies rond
nieuwe vormen van creativiteit, kunst en cul-
tuur in combinatie met digitale technologie. In
2019 zagen we dat deze aanpak vruchten
begon af te werpen. Steeds meer cultu-
urhuizen, steden of regio's onderzoeken en
omarmen samen met hun publiek deze nieuwe
kunst- en cultuurbeleving. 

Door de besparingen die opgelegd werden aan
de culturele bovenbouwspelers, moesten we
begin 2020 keuzes maken. Eén collega werk-
zaam op het inspiratiespoor werd ontslagen,
een tweede collega werd niet vervangen en het
inspiratiespoor rond digitale kunst- en cultuur-
beleving werd in overleg met de overheid
stopgezet. Gevolg daarvan is dat het bereik van
cultuur- en gemeenschapscentra in 2020 daalt.
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Periode

Bereikte steden en gemeenten
(cultuurprofessionals uit bibs,
CC/GC’s, cultuur- en 
vrijetijdsdiensten in steden en
gemeenten in Vlaanderen en
Brussel)

Bibliotheken

Cultuur- en gemeenschapscentra 

Uniek aantal deelnemers aan alle
activiteiten**

Cultuurprofessionals die meer
dan één keer per jaar aan onze
activiteiten deelnamen***

Totaal aantal deelnemers aan
alle activiteiten

Lokale cultuurprofessionals

- bibliotheken
- cultuur- en

gemeenschapscentra
- cultuur- en vrijetijdsdiensten

Kunst

Erfgoed

Socio-cultureel (jeugd en
volwassenen, amateurkunsten)

Onderwijs

Andere (beleid, bovenbouw …)

2018

76%
(248/327 gemeenten)

62%
(195/313 bibliotheken)

72%
(127/174 CC/GC)*

1435

330 
(23% van uniek aantal
deelnemers)

1900

65% (1240/1900)

31% (596/1900)
26% (487/1900)

8% (157/1900)

4% (73/1900)

1% (21/1900)

6% (110/1900)

3% (66/1900)

19% (368/1900)

2019

83%
(272/327 gemeenten)

73%
(229/313 bibliotheken)

65%
(113/174 CC/GC)*

1723

552 
(32% van uniek aantal
deelnemers)

2275

59% (1340/2275)

36% (822/2275)
13% (290/2275)

10% (228/2275)

7% (160/2275)

2% (44/2275)

6% (143/2275)

2% (52/2275)

24% (536/2275)

2020

87%
(285/327 gemeenten)

86%
(271/313 bibliotheken)

59%
(102/174 CC/GC)*

1384

277 
(20% van uniek aantal
deelnemers)

1661

67% (1104/1661)

46% (760/1661)
14% (236/1661)

7% (108/1661)

5% (90/1661)

1% (11/1661)

3% (52/1661)

2% (35/1661)

22% (369/1661)

Aantal bereikte steden & gemeenten, bibliotheken en cultuurhuizen 

Aantal bereikte cultuurprofessionals per sector (alle activiteiten samengeteld)

* Gezien we niet over een accuraat totaal aantal CC/GC beschikken, hanteren we hier pragmatisch de cijfers
van leden van cult! + extra registraties binnen CCinC (2019): 73 erkende cultuurcentra + 101 erkende gemeen-
schapscentra geeft een totaal van 174 CC/GC.
** Mogelijk ligt het aantal unieke deelnemers aan Connect & co nog hoger, omdat werd gemeld dat sommige
bibliotheekteams het digitaal evenement samen bekeken in de bib.
*** Een sterke daling in 2020 door de besparingen die opgelegd werden aan de culturele bovenbouwspelers,
het inspiratiespoor rond digitale kunst- en cultuurbeleving dat in overleg met de overheid werd stopgezet en
Café Connect dat werd uitgesteld naar 2021 wegens corona. 
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Bibliotheken bereiken we nog steeds gemak-
kelijker omdat we voor deze doelgroep al een
grote dienstverlening uitbouwden. De betrok-
kenheid van deze sector is heel groot, zowel
bij onze events, onze experimenten als bij de
diensten die we aanbieden. Om deze doel-
groep zo goed mogelijk te blijven bereiken
met onze inspiratiesessies kiezen we ervoor
om deze sessies te koppelen aan reeds be-
staande sectormomenten, zoals ons eigen
event Connect & co.

Besparingen dwongen Cultuurconnect om de
inspiratiewerking terug te schroeven. We zet-
ten een punt achter de Uncovered-inspiratie-
sessies en het Dig It Up-inspiratiefestival. Wel
zijn we - met beperkte inzet - blijven inspireren
over onze diensten. Dit doen we via praktijk-
ontwikkeling en door inspirerende voorbeel-
den van cultuur- en gemeenschapscentra  en
bibliotheken in de kijker te zetten. We hebben
in 2020 minder cultuur- en gemeenschapscen-
tra bereikt dan het jaar voordien, maar on-
danks de stevige besparing is het bereik
behoorlijk hoog gebleven. 

Door een verminderd aanbod zien we een 
daling in het bereik van collega’s uit kunsten,
erfgoed, onderwijs en de socio-culturele 
sectoren en een sterkere focus op onze kern-
doelgroepen. Bijeenkomsten, stuurgroepen en
infosessies over de diensten van Cultuurcon-
nect werden niet meegenomen in deze 
percentages, maar kennen wel een grote 
opkomst en worden telkens gekoppeld aan 
inspiratie- en leermomenten. 

CULTUURHUIZEN EN BIBLIOTHEKEN 

Zoals hierboven beschreven organiseerden we in
2020 een laatste keer Dig It Up. In 2021 zullen de
cijfers qua bereik hoogstwaarschijnlijk dalen, 
ook al blijven we als partner betrokken bij de
organisatie en programmatie van Dig It Up, dat
werd overgenomen door Mediawijs. 

Voor
uit

blik
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PROFIELEN

In totaal bereikten we in 2020 bijna 1400 unieke 
cultuurprofessionals verspreid over 5 activiteiten.

66%van de deelnemers is actief in het lokale
cultuurveld. Daarnaast bereiken we ook

collega’s uit kunsten, erfgoed, onderwijs en de socio-
culturele sector. De profielen uit het lokale cultuur-
veld zijn heel divers: directie, vrijetijds- en
cultuurbeleidscoördinatoren, beleidsmedewerkers,
educatieve medewerkers, programmatoren, 
technische en/of IT-profielen. Vaak hangt het af 
van de persoonlijke affiniteit met digitale uitdagingen.
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IMPACT

In 2020 stuurden we evaluatiesurveys per event
waarmee we peilden naar tevredenheid en impact
én hoe we het aanbod nog beter kunnen afstem-
men op de verwachtingen. Voor 3 events ontvingen
in totaal 982 deelnemers een evaluatiesurvey (Dig It
Up, Webinar Tom Palmaerts, Connect & co.). Hier-
van vulden 362 respondenten de evaluatie ook 
effectief in. Dit betekent dat meer dan een derde
van de deelnemers de events evalueerde (37%).

In de evaluatie van inspiratiemomenten peilen we
steeds naar de groei qua bewustwording en digitale
vaardigheden bij de actoren van het lokaal cultuur-
beleid op het vlak van digitalisering. 

88% gaf een score van 7 tot 10 op de vraag
of ze het evenement inspirerend von-

den (op een schaal van 0-10). Daarmee wordt de 
indicator van 10% ruimschoots overtroffen van de
respondenten die aangeeft dat de blik, competen-
ties en vaardigheden verruimd zijn. 

91% van de respondenten zegt aan de slag
te kunnen met de verkregen

inspiratie/informatie. Dat is meer dan het vooropge-
stelde doel van 5% van de respondenten die 
aangeeft nieuwe digitale competenties en vaardig-
heden concreet in te zetten in de eigen lokale 
context.

inspiratie, 
bewustwording, 
verandering
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SOORTEN INSPIRATIEMOMENTEN

In 2020 organiseerden we een beperkt aantal inspiratiemomenten, veelal aansluitend op be-
staande events of opleidingen. 

1/ DIG IT UP 

In 2020 organiseerde Cultuurconnect in samenwerking met 
verschillende partners voor een laatste keer een inspiratiefestival
voor cultuurprofessionals en beleidsmakers. 

DATUM 20 februari
THEMA digitale kunst- en cultuurbeleving
VORM inspiratie- en netwerkdag, prospectie
PARTNERS Stad Antwerpen, JEF, De Ambrassade,

publiq/Vitamine C, M HKA en Arenberg
LOCATIE Zuiderpershuis & Arenbergschouwburg, Antwerpen
○ 206 deelnemers
○ Eventpagina 3227 keer bezocht
○ Nieuwsitem met leerpunten 320 keer bezocht
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EVENTS .

◆ Café Connect | Een toast op innovatie en
experiment
DATUM 17 juni
THEMA digitale innovatie en experimenten

in de cultuursector
VORM inspiratie- en netwerkdag
PARTNERS cult!
LOCATIE Zinnema, Anderlecht

uitgesteld naar 2021 wegens 
corona (*)

◆ Webinar Tom Palmaerts | Trends en
digitale transformatie
DATUM 29 september

○ THEMA Digitale transformatie en 
toekomstdenken

○ VORM inspiratiesessie
PARTNERS meemoo, publiq, Universiteit Gent,

Antwerp Management School en
Universiteit Antwerpen

○ LOCATIE online
○ 197 deelnemers
○ Eventpagina 641 keer bezocht

◆ De Zaak Cultuur | Samen digitaal
DATUM 2 december

○ THEMA digitale transformatie, een sterkere 
digitale cultuursector

○ VORM inspiratie- en denksessie
○ PARTNERS meemoo en publiq
○ LOCATIE online
○ 129 deelnemers

◆ Inspiratielezing Stefaan Vandist tijdens
Connect & co. | Dienstendag van
Cultuurconnect
DATUM 4 december
THEMA digitale innovatie, nieuwe diensten

en mogelijkheden voor de
cultuursector, coöperatiemodel,
inspiratie en uitwisseling

○ VORM netwerkdag
○ LOCATIE online
○ 579 deelnemers
○ Eventpagina 2920 keer bezocht
○ Nieuwsitem met leerpunten: 

320 keer bezocht

OPLEIDINGEN/WORKSHOPREEKS.

◆ Digitaal leiderschap in de cultuursector |
Opleidingstraject   
DATUM startdag in september, 

4 masterclasses van oktober 
tot januari (2021), bootcamp en 
slotdag in 2021

○ THEMA digitale strategie en leiderschap
○ PARTNERS UA, AMS, UGent, meemoo 

en publiq
○ LOCATIE Brussel (startdag), 

masterclasses online
○ 26 deelnemers

(*) In volle voorbereiding van dit event volgden meerdere coronamaatregelen elkaar op, met grote onzeker-
heid tot gevolg. Er was te weinig tijd en ruimte om ons event om te vormen naar een kwalitatief online for-
mat. Bovendien was de situatie voor cultuur- en gemeenschapscentra bijzonder intens: onduidelijkheid,
onzekerheid, annulaties, verplaatsing en uitstel, omboekingen, alternatief aanbod ... ontzettend drukke tij-
den voor de lokale cultuurhuizen. Het leek ons - en belangenbehartiger cult! - daarom aangewezen om de
inspiratiedag op te schuiven in de tijd. 

2/ INSPIRATIESESSIES

Onze inspiratiesessies geven een dieper inzicht in digitale cultuurthema’s. We gaan actief op zoek
naar kennisbehoeften die leven bij de sector, zodat we hier met onze inspiratiesessies op kunnen
inspelen. Waar mogelijk en relevant delen we in deze sessies de expertise die we verzamelen in
R&D-experimenten en blikken we vooruit op de toekomst.
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◆ Regio Pajottenland-Zennevallei
DATUM 23 januari
THEMA digitale kunst- en cultuurbeleving
VORM inspiratiesessie
ORGANISATOR Regiobib Pajottenland-Zennevallei 
LOCATIE Dilbeek

20 deelnemers

◆ Cultuurraad Oostende
DATUM 3 februari

○ THEMA digitale kunst- en cultuurbeleving
○ VORM inspiratiesessie
○ ORGANISATOR Bibliotheek Bree 
○ LOCATIE Bree
○ 15 deelnemers

◆ Cultuurtuin WAAS
DATUM 7 december

○ THEMA start to stream 
○ VORM 2 inspiratiesessies
○ ORGANISATOR Regio Cultuurtuin WAAS
○ LOCATIE online
○ 80 deelnemers

3/ ON DEMAND-SESSIES

In 2020 bouwden we onze on demand-sessies helemaal af ten gevolge van de besparingen. 
Reeds aangegane verplichtingen begin 2020 werden nog nagekomen, nadien hebben we dit aan-
bod stopgezet. 
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4/ INSPIRATIEGIDSEN

In 2020 brachten we 1 inspiratiegids uit over het organiseren van livestreams in je cultuurhuis. 
Enkele inspiratiegidsen uit 2019 zetten we opnieuw in de kijker.

Aantal downloads nieuwe inspiratiegids in 2020:

● ◆ 5 stappen naar een livestream in jouw cultuurhuis: 314 gedownloads

Aantal downloads van inspiratiegidsen uit 2019, die we nog eens in de kijker zetten in 2020: 

◆ Jongerenwerking in cultuurhuizen: 173 downloads in 2020
(265 downloads in 2019)

● ◆ Start jouw eigen makerspace:  19 downloads in 2020
(164 downloads in 2019)

● ◆ Starten met games in je cultuurwerking en -beleid:  17 downloads in 2020
(144 downloads in 2019)
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 Datum

LIVESTREAMING
20 januari

28 oktober

BIEBLO

11 februari

12 februari

12 februari

24 april

24 april

6 oktober

[JOUW STAD] LEEST

14 februari

14 februari

22 april

2 mei

23 augustus

MIJN LEESTIPPER

5 maart

14 januari

4 maart

8 juni

B.
Cultuurconnect in de media

Via artikels in nieuwsmedia en vakbladen inspireerden en informeerden we
onze doelgroepen over digitale thema’s, experimenten, projecten en dien-
sten van Cultuurconnect.

Titel

Deinze wil voorstellingen in Leietheater livestreamen

Bewoners WZC Edouard Remy in Leuven genieten dankzij 

livestream van variétéshow “Van Corsari tot Appermont” 

''Tinder voor boeken'' in de bib van Beringen: vind je ideale boek met

de app Bieblo

Bieblo in de bib van Geraardsbergen

In 21 Oost-Vlaamse bibs helpt Bieblo kinderen om boeken te kiezen

Bib activeert spel voor kinderen: “Zo worden ze getipt over onze

boeken”

‘Tinder voor lezers’ helpt kinderen boeken uit te kiezen

Bibliotheek zet fors in op digitalisering en Bieblo helpt kinderen de

juiste boeken te kiezen

Gent heeft 540 enthousiaste stadslezers

Boeken teveel? Dan kan je ze maar beter omruilen

Antwerpen Leest lanceert digitale leescommunity

Weg met Corona. Doe de boeken toe en ga literatuur beleven. 

Digitale Leescommunity - Antwerpen Leest

Rond de tafel met lezende steden

Op zoek naar goed boek? Mijn leestipper geeft gepersonaliseerd advies

Mijn Leestipper geeft je persoonlijk leesadvies in de bib van Knokke-

Heist

Op zoek naar een goed boek? Mijn leestipper geeft je gepersonaliseerd

advies

Bilzerse bib strooit met digitale boekentips voor jong en oud

Medium

Radio 2

ROBTV

Radio 2 Limburg (online + radio)

Radio 2 Oost-Vlaanderen (radio)

Radio 2

Het Nieuwsblad

Het Nieuwsblad

Het Laatste Nieuws

AVS

ROB TV

HLN

De Standaard

META

Het Laatste Nieuws

De Krant van West-Vlaanderen

Het Laatste Nieuws

Het Belang van Limburg

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/01/20/deinze-wil-voorstellingen-in-leietheater-live-streamen-een-vro/
https://www.robtv.be/nieuws/bewoners-wzc-edouard-remy-in-leuven-genieten-dankzij-livestream-van-varieteshow-van-corsari-tot-appermont-107383
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/02/11/vind-jouw-ideale-boekenmatch-in-de-beringse-bibliotheek/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/02/12/in-21-oost-vlaamse-bibs-helpt-bieblo-kinderen-om-boeken-te-kieze/
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200424_04933647
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200214_04847919
https://www.hln.be/essen/bibliotheek-zet-fors-in-op-digitalisering-en-bieblo-helpt-kinderen-de-juiste-boeken-te-kiezen~a2c0898a/
http://www.avs.be/avsnews/gent-heeft-540-enthousiaste-stadslezers
https://www.robtv.be/nieuws/boeken-te-veel-dan-kan-je-ze-maar-beter-omruilen-93151
https://www.hln.be/in-de-buurt/antwerpen/antwerpen-leest-lanceert-digitale-leescommunity~ae76bbcf/
https://www.vvbad.be/meta/meta-nummer-20206/rond-de-tafel-met-lezende-steden
https://bibliotheek.be/mijn-bibliotheek/aanmelden?destination=/krantenarchief/detail%3Furl%3Dhttps%253A//www.gopress.be/Public/bibnet-article.php%253FissueDate%253D2020-03-05%2526publicationId%253D19%2526articleOriginalId%253Dhetlaatstenieuwspersgroep118551845032020-00000%2526language%253Ddut&return-url=https%3A//bibliotheek.be/krantenarchief%3Fq%3Dleestipper
https://kw.be/nieuws/cultuur/mijn-leestipper-geeft-je-persoonlijk-leesadvies-in-de-bib-van-knokke-heist/
https://www.hln.be/ieper/op-zoek-naar-een-goed-boek-mijn-leestipper-geeft-je-gepersonaliseerd-advies~a5a9a1f0/
https://www.hbvl.be/cnt/dmf20200608_04984900


 Datum

DIGITALISERING N.A.V. CORONA

20 maart

20 maart

20 maart

25 maart

25 maart

26 maart

26 maart

26 maart

27 maart

27 maart

30 maart

3 april

27 maart

2 april

8 april

12 april

13 april

13 april

21 april

20 april

22 april

29 april

26 mei

Mei

1 juni

5 november

Titel

Bibliotheken gaan digitaal. De bibliotheken in Vlaanderen gaan digitaal in 

tijden van Corona

Bib gaat digitaal

Bibliotheken breiden het digitale aanbod uit

Gratis theater in je huiskamer: 'Cultuur verbindt, zeker nu'

https://klara.be/podium-aan-huis

De coronacrisis: creativiteit redt de wereld

Opera Ballet Vlaanderen biedt voorstellingen gratis online aan

Netflix van het Vlaams theater

Daily #Blijfinuwkot

https://vtm.be/vtmgo/afspelen/e39b5518d-4b8f-4dbe-b60e-ac03d15d5f71

Elke dag een cultuurtip om het leven tussen vier muren draaglijker te maken.

Vandaag: digitaal theater

Cultuur voor kinderen in uw kot: met deze tips worden uw koters geen zombies

Theater en dans in je huiskamer

Cultuurconnect brengt straffe podiumvoorstellingen in je living 

Online podiumvoorstellingen voor je leerlingen

Podium Aan Huis

Michael De Cock brengt een ode aan Jan Bosteels

Weekendwekker met Filip Ledaine

Haal het podium naar je kot

Samen uit, alleen thuis: collectief culturen in digitale tijden

Canvas en publiq presenteren ‘cultuur in uw kot’

Canvas gidst je door het online cultureel aanbod

Cultuur- en gemeenschapscentra in tijden van Corona

Podium Aan Huis – "Cultuurliefhebbers dragen dit initiatief een warm hart toe"

De diensten van Cultuurconnect in tijden van corona

Met kinderen naar het toneel… op internet

Toneel op de planken én bij u thuis: online theater wordt een blijvertje

Medium

Knack

ATV

La Libre

Bruzz

Radio Klara

Flanders DC Magazine

Knack Focus

De Tijd

VTM/Qmusic

De Standaard

De Morgen 

Artsenkrant

Klasse/Lerarenkaart nieuwsbrief

Klasse op donderdag nieuwsbrief

Urgent.fm

Radio 1

Radio 2

Canvastrailer + VRT NU

Bruzz magazine

Canvastrailer

UiTinHuis.be

RingTV

Voertaal

META

Randkrant

De Morgen
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https://www.knack.be/nieuws/boeken/bibliotheken-gaan-digitaal/article-news-1579011.html?cookie_check=1584778643
https://atv.be/nieuws/bib-gaat-digitaal
https://www.lalibre.be/culture/livres-bd/coronavirus-les-bibliotheques-elargissent-leur-offre-numerique-5e74aa089978e201d8c84ec8
https://www.bruzz.be/videoreeks/woensdag-25-maart-2020/video-gratis-theater-je-huiskamer-cultuur-verbindt-zeker-nu
https://klara.be/podium-aan-huis
https://www.flandersdc.be/nl/magazine/corona-crisis-creativiteit-redt-de-wereld
https://focus.knack.be/entertainment/podium/opera-ballet-vlaanderen-biedt-opnames-van-voorstellingen-gratis-online-aan/article-news-1581587.html?cookie_check=1585388901
https://www.tijd.be/cultuur/algemeen/netflix-van-het-vlaams-theater/10216935.html
https://vtm.be/vtmgo/afspelen/e39b5518d-4b8f-4dbe-b60e-ac03d15d5f71
https://www.standaard.be/cnt/dmf20200326_04903707?fbclid=IwAR31sKpcfsZ5zhWIHAmCBFRb8_fVH0E9sUwOybpXcvrlYYjgwRx8ctw-4bU
https://www.demorgen.be/tv-cultuur/met-deze-cultuurtips-worden-uw-kinderen-geen-schermzombies~bf5a2e06/
https://klasse.us1.list-manage.com/track/click?u=366d02e5625d901af645e2ac5&id=ab59289078&e=98568202ad
https://www.mixcloud.com/urgentfm/tumultfm-podium-aan-huis-cultuurconnect/
https://radio1.be/programma/de-ochtend/radioitem/michael-de-cock-brengt-een-ode-aan-jan-bosteels/16717
https://radioplus.be/#/radio2-antwerpen/herbeluister/4323559b-915a-11e3-b45a-00163edf75b7/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10158044460209344&id=16385754343?sfnsn=mo&extid=INZvOpqpM5KwncIq
https://www.bruzz.be/culture/culture/samen-uit-alleen-thuis-collectief-culturen-digitale-dagen-2020-04-21?fbclid=IwAR0L3uH6ZiIplSk9oOYblUP-zGoz5yKXuBn90i8CwwbBCncAYWWIlc9PMLA
https://communicatie.canvas.be/canvas-en-publiq-promoten-samen-cultuur-in-uw-kot?fbclid=IwAR0-slZWyK6ktfH3heH_p18UOogdZZUzeCMEGMj13nO5clDcmDNJQ2GqD9g
https://www.uitinvlaanderen.be/tip/canvas-gidst-je-door-het-online-cultureel-aanbod
https://www.ringtv.be/video/cultuur-en-gemeenschapscentra-tijden-van-corona
https://voertaal.nu/podium-aan-huis-cultuurliefhebbers-dragen-dit-initiatief-een-warm-hart-toe/
https://www.vvbad.be/meta/meta-nummer-20205/de-impact-van-covid-19-op-de-dienstverlening-van-bibliotheken
https://www.randkrant.be/artikel/met-kinderen-naar-het-toneel-op-internet
https://www.demorgen.be/tv-cultuur/toneel-op-de-planken-en-bij-u-thuis-online-theater-wordt-een-blijvertje~bea74735/
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 Datum

BIBLIOTHEEKSYSTEEM

maart 2020

16 september

E-BOEKEN

26 februari

17 sept

17 sept

17 sept

17 sept

17 sept

17 sept

Titel

De weg naar een eengemaakt bibliotheeksysteem

Brusselse bibliotheken gaan tijdelijk op slot om nieuw systeem te in-

stalleren

Boeken lenen vanuit je luie zetel

Leen eens een e-boek in je bib

Limburgse bibliotheken gaan digitaal: leen eens een e-boek uit

Ochtendprogramma “Espresso”

Het Journaal - Vanaf vandaag keuze uit 4.500 gratis e-boeken in bib:

“Heel populaire en interessante titels bij”

Bruzz 24: donderdag 17 september

E-boeken nu ook beschikbaar in bibliotheek

https://twitter.com/search?q=e-boeken&src=typed_query&f=live 

Medium

META

Het Laatste Nieuws

Het Nieuwsblad

De Standaard

Het Belang van Limburg

Radio Klara

VRT journaal 

Bruzz TV

Bruzz magazine

Twitter

https://www.vvbad.be/meta/meta-nummer-20203/de-weg-naar-een-eengemaakt-bibliotheeksysteem
https://www.hln.be/brussel/brusselse-bibliotheken-gaan-tijdelijk-op-slot-om-nieuw-systeem-te-installeren~a5d6f6a8/
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200225_04864934
https://www.hbvl.be/cnt/dmf20200917_93462184/limburgse-bibliotheken-gaan-digitaal-leen-eens-een-e-boek-uit
https://www.standaard.be/cnt/dmf20200916_97676505
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/09/17/voortaan-gratis-e-boeken-uitlenen-bij-bibliotheken/
https://www.bruzz.be/videoreeks/donderdag-17-september-2020/video-bruzz-24-donderdag-17-september
https://www.bruzz.be/culture/cultural-news/e-boeken-nu-ook-beschikbaar-bibliotheek-2020-09-17
https://twitter.com/search?q=e-boeken&src=typed_query&f=live
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CONTENT OP CULTUURCONNECT.BE

Onze website www.cultuurconnect.be werd afgelopen jaar

135.390 keer bezocht door 75.664 unieke
gebruikers. Zij bezochten in het totaal

260.113 pagina’s. Zo telden we 25.000 meer unieke
gebruikers dan in 2019, die de website

35.000 keer vaker bezochten dan in 2019. 

We delen op regelmatige basis kennis en inzichten uit onze
experimenten, diensten en inspirerende praktijken uit de sector
van op onze website. In 2020 schreven we 78 nieuwsitems. 

Algemene bezoekercijfers 2016 2017 2018 2019 2020

Sessies 72.212 98.933 100.053 103.171 135.390

Gebruikers 36.293 47.744 48.044 52.197 75.664

Paginaweergaven 207.641 250.642 250.642 237.397 260.113

Pagina's/sessie 2,9 2,5 2,5 2,3 1,9

Gem. Sessieduur 3:01 2:52 2:40 2:08 2:02

Bouncepercentage 43% 49% 52% 62% 69%

Toestellen 2016 2017 2018 2019 2020

tablet 6% 5% 5% 5%

mobiel 14% 15% 18% 24%

Desktop 80% 80% 75% 71%

C.
Cultuurconnect creëert en 
faciliteert inspirerende content

http://www.cultuurconnect/


23

Het bereik van de Facebookpagina van Cultuur-
connect kende een groei van 19%, met 467
nieuwe fans in 2020. Het totale aantal fans stond
op 31 december op 2.490. Cultuurconnect deelde
192 Facebookberichten. Hiermee bereikten we 

150.455 mensen, genereerden
we 2.780 likes, 135 com-

ments, 396 shares en 2.638 gebruikers klikten
door naar onze website.

De Twitteraccount van Cultuurconnect kende
een groei van 7%, met 84 nieuwe volgers in
2030. Op 31 december stonden er 1.164 volgers
op de teller. Cultuurconnect postte 154 tweets.
Hiermee bereikten we 

120.490mensen, genereerden
we 78 retweets en 

228 likes en 345 gebruikers klikten door.

SOCIALE MEDIA

Via onze sociale mediakanalen en nieuwsbrieven verspreiden we actief inspiratie over digitale in-
novatie in de cultuursector om bewustwording te stimuleren. We suggereren inspirerende eve-
nementen, goede praktijken in de sector, inspiratiemomenten en nieuws, inspiratie en informatie
over onze experimenten, projecten en diensten ...

Gelet op (1) het voornemen om
vragen m.b.t. de diensten van
Cultuurconnect af te leiden naar
community’s op het leer- en
coöperatie-platform waar alle
informatie over een bepaalde
dienst bij elkaar staat en 
(2) het feit dat het beheer van
een kennisplatform over de
totaliteit van de bibliotheek-
werking niet in lijn ligt met de
gefocuste (digitale) opdracht van
Cultuurconnect, wil Cultuur-
connect Kenniskantoor
stopzetten of overdragen. 

Voor
uit

blik

Kenniskantoor is een sociaal medium en kennisdelingsplatform voor cultuur-
professionals in Vlaanderen en Brussel en wordt gehost door Cultuurconnect. 
Wij aanvaarden nieuwe gebruikers en modereren waar nodig de gesprekken. Het
platform geeft cultuurprofessionals de mogelijkheid om feedback te vragen aan
elkaar over uiteenopende inhoudelijke thema’s (niet enkel over digitale innovatie).  
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NIEUWSBRIEVEN

We stuurden 1 nieuwsbrief naar beleidsmakers: 1101 schepenen van cultuur en vrije tijd, burgemeesters,
gemeentesecretarissen en ook cultuurbeleidscoördinatoren. We maakten speciaal voor hen inspirerende con-
tent aan. De mail werd 306 keer geopend en er werd 28 keer doorgeklikt naar inspirerende content.

Connected is onze tweewekelijkse nieuwsbrief
via e-mail. In 2020 telden we 433 nieuwe
inschrijvingen voor de nieuwsbrief Connected
tegenover 60 nieuwe abonnees in 2019. We
stuurden 41 Connected-nieuwsbrieven uit met
een hoge gemiddelde openratio van 41% en
klikratio van 16% (respectievelijk 38% en 11% in
2019). De nieuwsbrieven werden in totaal
38.400 keer geopend en er werd 11.230 keer
doorgeklikt naar inspirerende content. 

De e-maillijst telt 4.492 cultuur-
professionals, waarvan 

◆ 2.247 bibliotheekmedewerkers,
(2.145 in 2019),

◆ en 2.245 medewerkers uit cultuur-
en gemeenschapscentra (1.916 in 2019),
cultuurbeleidscoördinatoren en andere
cultuurprofessionals.

Het aantal abonnees is ten opzichte van vorig
jaar flink gestegen, voornamelijk bij de doel-
groep van de cultuur- en
gemeenschapscentra, beleid en andere.

Cultuurconnect stuurt een Connected met
inspirerende content op maat van bibliotheek-
medewerkers en een nieuwsbrief met
inspirerende content op maat van medewer-
kers van cultuur- en gemeenschapscentra en
cultuurdiensten. Op de nieuwsbrief naar biblio-
theekmedewerkers zijn 2.247 abonnees
ingeschreven (102 meer dan vorig jaar), met
een gemiddelde openratio van minstens 44%
en een klikratio van 20%. De klikratio is flink
gestegen en hiermee behalen we de voorop-
gestelde 20%. Op de tweede nieuwsbrief naar
medewerkers van cultuur- en gemeenschaps-

centra en cultuurdiensten realiseert Cultuur-
connect 1.916 ingeschreven abonnees (329
meer dan vorig jaar), met een gemiddelde
openratio van 38% en een klikratio van 9%, dus
we halen de vooropgestelde indicatoren van
25% openratio en 8% klikratio.

Aan de hand van de e-mailadressen weten we
slechts van een deel van onze abonnees exact
in welke bib, CC of GC ze werken. Ze vinken
enkel hun werkveld aan in het inschrijfformulier,
waardoor we dus geen exact percentage van
bereikte bibliotheken, cultuur- en
gemeenschapscentra kunnen berekenen. 
In 2021 splitsen we de doelgroep van deze
nieuwsbrief op, zodat we de resultaten beter
kunnen monitoren voor de medewerkers uit
cultuur- en gemeenschapscentra en voor de
andere cultuurprofessionals.
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In 2020 publiceerden we de derde
editie van ons jaarlijkse Cultuurconnect
Magazine. In dit magazine bespreken
we de digitale uitdagingen voor de
cultuursector in Vlaanderen en Brussel
en beschrijven we in behapbare artikels
wat Cultuurconnect doet en waarvoor
je bij ons terecht kan. Het gaat over
innoveren, digitale creativiteit, trends,
digitaal cultuurbeleid, onze dienst-
verlening en nog veel meer. Inhoudelijk
en vormelijk behelst het magazine een
breed scala aan formats en topics
(steeds terug te brengen op onze
diensten, experimenten en evene-
menten). We verspreiden dit op papier
naar 1970 medewerkers van
bibliotheken, cultuur- en gemeen-
schapscentra en gemeentebesturen in
Vlaanderen en Brussel, stakeholders en
bovenbouworganisaties. Ook digitaal
deelden we het magazine in een
nieuwsitem dat 338 keer werd bezocht.

CULTUURCONNECT-MAGAZINE

PODCAST

In aanloop naar onze dienstendag Connect & co. (4 december) maakten we een
podcast “Leners over de online dienstverlening van de bib” en brachten zo de stem
van de lener in het debat van die dag. In de podcast hoor je de stem van enkele 
bezoekers van de bib en wat zij verwachten van de online diensten van de bib. De
podcast bereikte 284 unieke luisteraars, waarvan 89% de podcast beluisterde tot
het einde.



Cultuurconnect verbindt het werkveld
met een sectordoorbrekend netwerk
van interessante partners voor digitale
innovaties in het lokaal cultuurbeleid,
zodat zoveel mogelijk expertise laag-
drempelig ter beschikking staat 
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(OUTPUT) Cultuurcon-
nect handelt minstens
90% van vragen naar
doorverwijzing in ver-
band met digitale 
innovatie succesvol af
(bijv. vragen naar rele-
vante consultants/
bedrijven voor de 
begeleiding van een
lokaal traject of pro-
ject m.b.t. digitale in-
novatie, vragen naar
een goede opleiding
rond digitale transfor-
matie ...). 

IN
D

IC
A

TO
R

EN

Door de inkrimping van de inspiratiewerking ten
gevolge van de eerder vermelde besparingen, is er
een stevige terugval in het aantal vragen naar
doorverwijzing naar interessante partners voor digitale
innovaties . Een aparte rapportering hierover is
overbodig geworden, we verwijzen naar de integrale
servicedesk-rapportage (zie verder). 
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Het werkveld zoekt 
op een lokale schaal naar 

concrete oplossingen 
voor haar digitale 

uitdagingen 

2.



IN
D
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A
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R

EN
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Cultuurconnect gaat via een project-
oproep op zoek naar relevante 
experimenten met betrekking tot
lokale digitale uitdagingen

(OUTPUT) Cultuurconnect lanceert minimaal 1 keer per jaar een projectoproep.
Cultuurconnect ontsluit het proces van deze projectoproep via haar nieuwsbrief op maat van
bibliotheekmedewerkers en haar nieuwsbrief op maat van medewerkers van cultuur-,
gemeenschapscentra en cultuurdiensten. Op de eerste nieuwsbrief realiseert Cultuurconnect
2000 ingeschreven volgers, met een gemiddelde openratio van minstens 40% en een klikratio
van 20% bij deze doelgroep. Op de tweede nieuwsbrief realiseert Cultuurconnect 1800 inge-
schreven volgers met een gemiddelde open ratio van minstens 25% en een klikratio van 8%.
Cultuurconnect realiseert een participatie van minstens 80 deelnemende instanties 
(bibliotheken, cultuurcentra, gemeenschapscentra, andere lokale cultuuractoren) aan oproep,
selectieproces en omringende acties. In het selectieproces wordt voldoende externe expertise
betrokken.

(OUTCOME) Cultuurconnect zet tijdens het proces van de projectoproep in op kwaliteit en
diversiteit qua digitale uitdaging, inhoudelijk thema, doelgroep en werksoort en kan
daardoor een gevarieerde selectie aan kwalitatieve experimenten weerhouden.

(BEHEERSOVEREENKOMST 2019-2023)
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De onderzoeksvragen vanuit het
experiment Virtueel Podium zijn:

◆ Wat kunnen cultuur- en gemeen-
schapscentra uit de coronacrisis leren
en welke kansen biedt een digitale
programmatie in post-coronatijden?

◆ Hoe kunnen we culturele digitale con-
tent naar een publiek brengen, 
en in die zoektocht rekening houden
met alle stakeholders?” 

Het publiek zoekt én vindt zijn weg in een
steeds digitaler aanbod. Dit vormt een
grote uitdaging voor de lokale cultuur-
sector: hoe bieden we ons publiek een 
digitale meerwaarde aan? Hoe moeten
cultuuractoren aan de slag met de innova-
tie, kansen en uitdagingen die de digitali-
sering met zich meebrengt? 

In 2020 is deze uitdaging door de corona-
crisis zelf belangrijker dan ooit en gaf 
Cultuurconnect prioriteit aan het experi-
ment Virtueel Podium. Gezien de 
actualiteit en het grote potentieel van dit
experiment, was er in 2020 geen bij-
komende nood om extra experimenten 
op te starten via een projectoproep. 
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Korte terugblik 
naar de projectoproep van 2019

◆ In april 2019 werd een eerste oproep gelanceerd naar 
38 deelnemers van een workshop op Dig It Up en 
Festival Digital. In mei werd een brede communicatie
opgestart met de nieuwbsrief Connected Extra (naar
3.931 abonnees uit bibliotheken, cultuur- en gemeen-
schapscentra en cultuurdiensten).

◆ 17 uitdagingen werden ingediend door zowel biblio-
theken als cultuur- en gemeenschapscentra.

◆ De ingediende uitdagingen werden ondergebracht in
4 ‘search fields’ (of onderzoeksvelden) voor cultuur-
en gemeenschapscentra*.

◆ 3 uitdagingen werden door een klankbordgroep gese-
lecteerd als te starten R&D-experiment: 

1. Virtueel aanbod: Wat zou een zinvol digitaal
aanbod zijn voor cultuur- en gemeenschaps-
centra? 

2. Digitale communicatie: Hoe kan je als cultuur-
of gemeenschapscentrum volop inzetten op 
digitale communicatie? We herdenken bijvoor-
beeld de toekomst van het programmaboekje
en zoeken naar het potentieel van digitale affi-
ches in het straatbeeld.

3. Schoolprogrammatie: Hoe kunnen cultuur- en
gemeenschapscentra efficiëntiewinst halen
door de automatisering van de follow-up van
de schoolprogrammering?

*Na een interne strategiedag op 25 september 2019 besloten we 
om dichter bij onze kerncompetenties en missie te blijven. Zo kan 
Cultuurconnect voldoende efficiënt en gefocust werken met als
doel nog meer slaagkansen te creëren voor experimenten die
opgeschaald kunnen worden voor de hele sector. 
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Gezien de coronacrisis in 2020 en de kansen binnen
het experiment Virtueel Podium (zie boven) werden
de experimenten Digitale communicatie en
Schoolprogrammatie on hold gezet om met prioriteit
in te zetten op het experiment Virtueel Podium. Er
was ook geen behoefte/ruimte aan onderzoek naar
nieuwe uitdagingen op basis van een nieuwe oproep.  

De projectoproep van 2019 werd uitgebreid
geëvalueerd. Op basis van input van consultant
Venture Spirit (augustus 2019) willen we vanaf 2020
op een andere manier uitdagingen verzamelen. We
zouden daarbij vertrekken vanuit relevante onder-
zoeksdomeinen die we samen met het werkveld
vastleggen. Deze ‘search fields’ vullen we aan met
kennis op basis van desk research en oriënterende
focusgroepen. Als de search fields zijn vastgesteld
en inhoudelijk onderbouwd, kunnen we veel
gerichter cultuurorganisaties uitnodigen om
uitdagingen te formuleren binnen het gedefinieerde
kader. Dit stelt ons in staat om meer gefocust te
werken en de sector om relevante, complementaire
en haalbare ideeën te genereren.

In 2020 hebben wij ook geïnvesteerd in de
organisatie van Podium Aan Huis (zie verder), dat
heel wat kansen bood aan cultuurhuizen om tijdelijk
hun publiek te kunnen bedienen dat noodge-
dwongen thuis zat. Podium Aan Huis was een zeer
leerrijk experiment binnen het search field ‘Virtueel
Podium’.

Team R&D en team productmanagement reali-
seerden 4 experimenten in het kader van de
basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek. Binnen het
Vernieuwingstraject Bibliotheekdiensten worden
projecten gerealiseerd op onze bestaande en
toekomstige diensten voor bibliotheken. Ze worden
kleinschalig opgestart met pilootbibliotheken en pas
bij succes opgeschaald naar alle bibliotheken of
uitgebreid naar die bibliotheken die de dienst ook
willen implementeren. 
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Cultuurconnect gaat 
in labo-omgevingen samen 
met het werkveld op zoek 
naar concrete oplossingen voor 
de lokale digitale uitdagingen

(OUTPUT) Cultuurconnect realiseert een participatie van jaarlijks
minstens 40 deelnemende lokale cultuurwerkers (bibliotheken,
cultuurcentra, gemeenschapscentra, andere lokale
cultuuractoren) aan haar R&D (research and development)
proces (van selectie tot oplevering). Cultuurconnect ontsluit
het proces van de R&D projectwerking via haar nieuwsbrief op
maat van bibliotheekmedewerkers en haar nieuwsbrief op
maat van medewerkers van cultuur-, gemeenschapscentra en
cultuurdiensten. Op de eerste nieuwsbrief realiseert 
Cultuurconnect 2000 ingeschreven volgers, met een gemid-
delde openratio van minstens 40% en een klikratio van 20% 
bij deze doelgroep. Op de tweede nieuwsbrief realiseert 
Cultuurconnect 1800 ingeschreven volgers, met een gemid-
delde openratio van minstens 25% en een klikratio van 8%.
Voor de website realiseert Cultuurconnect jaarlijks minstens
100.000 kliks op content met betrekking tot de R&D projecten.

(OUTCOME) Cultuurconnect rondt minstens 90% van haar R&D
projecten succesvol af, hetzij omdat ze landen in gevalideerde
oplossingen die lokaal inzetbaar zijn, hetzij omdat ze landen in
gevalideerde oplossingen die klaar zijn voor opschaling, hetzij
omdat ze in een vroege fase zijn stopgezet wegens een te be-
perkt potentieel maar zijn vertaald naar een set goed gedocu-
menteerde lessen voor het werkveld. 

(BEHEERSOVEREENKOMST 2019-2023)
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IN 2020 (EN 2021)

1. werkten wij verder op het experiment JONGEREN BEREIKEN dat we
selecteerden naar aanleiding van de projectoproep in 2018;

2. zijn wij gestart met SCHOOLPROGRAMMATIE en DIGITALE COMMUNI-
CATIE naar aanleiding van de projectoproep in 2019 (staan ondertus-
sen on hold om Virtueel Podium prioriteit te geven, zie hierboven);

3. gaven we bij het uitbreken van de coronacrisis prioriteit aan het
search field VIRTUEEL PODIUM dat wij in 2 projecten opdeelden:
◆ Virtueel Podium: zoektocht naar een duurzame waardepropositie

voor culturele digitale online content
◆ Art@Home: zoektocht naar de productie en spreiding van artis-

tieke video content specifiek gemaakt voor het digitale medium

4. werd tijdelijk het project PODIUM AAN HUIS gelanceerd;

5. hebben wij een experiment rond onze dienst LIVESTREAM gereali-
seerd;

6. heeft team R&D en team productmanagement 4 experimenten 
gerealiseerd op onze bestaande en toekomstige diensten voor 
bibliotheken:
◆ DIENSTENMODEL: THUISLEVERING
◆ DIENSTENMODEL: GEEF ME EEN SEINTJE
◆ DIENSTENMODEL: REGIODIENSTEN
◆ FILMSTREAMING
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Experiment Bereikte cultuurprofessionals

Jongeren bereiken 25 initiatieven in kaart gebracht tijdens zoekfase, 5 MEDE-
WERKERS uit cultuurcentra namen deel aan de brainstorm tij-
dens de denkfase, 371 unieke lezers van het samenvattend
artikel over de probeerfase op onze website, 13 CULTUUR-
CENTRA gaven feedback op de wireframe uit de doefase

3 nieuwsitems  op de cultuurconnect website met in het totaal
1095 bezoekers:
◆ [Inspiratiegids] 5 manieren om jongeren te betrekken bij 

jouw cultuurorganisatie
◆ Digitale tools om leesplezier bij jongeren te stimuleren
◆ 5 tips vanuit CC Hoboken voor jouw jongerenwerking

Schoolprogrammatie On hold wegens prioriteit voor Virtueel Podium na uitbreken
coronacrisis

Digitale communicatie On hold wegens prioriteit voor Virtueel Podium na uitbreken
coronacrisis

Virtueel Podium Gesprekken met 11 CULTUURCENTRA en een bevraging bij 
70 JEUGDPROGRAMMATOREN van CC/GC's. 748 bezoekers
aan de experimentenpagina

Art@Home met een 10-TAL CULTUURCENTRA gesproken bij het
vooronderzoek

Experiment Livestreaming Interviews met 4 CULTUURCENTRA en 12 CULTUURCENTRA
vulden de survey in. Creatie van een inspiratiegids
livestreaming voor de cultuursector. Die werd 314 keer
gedownload.

Podium Aan Huis We betrokken 6 CULTUURCENTRA voorafgaand aan de
lancering en meer dan 35 cultuurcentra deelden het platform. 

5 nieuwsitems over Podium Aan Huis op cultuurconnect.be   
werden meer dan 3.000 keer bezocht:

◆ Podium Aan Huis zet mensen aan tot meer theaterbezoek
◆ Creatieve digitale experimenten in de cultuursector
◆ Zet online podiumvoorstellingen & lesmateriaal in de kijker
◆ Haal voorstellingen naar je huiskamer via podiumaanhuis.be
◆ Doe de Facebook-challenge Podium Aan Huis

https://www.cultuurconnect.be/nieuws/inspiratiegids-5-manieren-om-jongeren-te-betrekken-bij-jouw-cultuurorganisatie
https://www.cultuurconnect.be/nieuws/digitale-tools-om-leesplezier-bij-jongeren-te-stimuleren
https://www.cultuurconnect.be/nieuws/Gravenhof-jongerenwerking-tips
https://www.cultuurconnect.be/nieuws/podium-aan-huis-zet-mensen-aan-tot-meer-theaterbezoek
https://www.cultuurconnect.be/nieuws/creatieve-digitale-experimenten-de-cultuursector
https://www.cultuurconnect.be/nieuws/zet-online-podiumvoorstellingen-lesmateriaal-de-kijker
https://www.cultuurconnect.be/nieuws/haal-voorstellingen-naar-je-huiskamer-podiumaanhuisbe
https://www.cultuurconnect.be/nieuws/doe-de-facebook-challenge-podium-aan-huis
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Dienstenmodel: Thuislevering 155 BIBLIOTHEEKMEDEWERKERS vulden een online enquête in
over het concept.
2 nieuwsitems op de cultuurconnect website die 1015 keer
bezocht werden:
◆ Thuislevering: een goed idee?
◆ Thuislevering door de bib: mogelijkheden en meerwaarde

Dienstenmodel: Test opgezet in 2 BIBLIOTHEKEN, evaluatiesurvey ingevuld 
Geef me een seintje door 12 BIBLIOTHEEKMEDEWERKERS

Dienstenmodel: Regiodiensten Pas van start in maart 2021

Filmstreaming Pas van start in 2021

Aantal deelnemende (we nemen hier enkel de cultuurwerkers in rekening
lokale cultuurwerkers 230 die effectief participeerden aan het R&D-proces) 

Op www.cultuurconnect.be werd in 2020 meer dan

31.617keer geklikt op content met
betrekking tot R&D-projecten. 

Dit ligt een stuk lager dan de vooropgestelde
indicator en heeft alles te maken met het verminderd
aantal experimenten dat we opnamen in 2020. 
In 2020 lag de focus maar op één groot experiment
(Virtueel Podium) en het tijdelijk platform Podium 
aan Huis tijdens de eerste lockdown. Interessante
onderzoeksresultaten worden wel steeds gedeeld
met de sector, vandaar alsnog 31.617 kliks op R&D-
content. We maakten 22 nieuwsitems (28% van het
totaal aantal nieuwsitems) over leerpunten en kennis
die we haalden uit R&D-projecten. Deze nieuwsitems
worden actief gedeeld in onze nieuwsbrief
Connected en op onze sociale media.

https://www.cultuurconnect.be/nieuws/thuislevering-geen-prioriteit
https://www.cultuurconnect.be/nieuws/thuislevering-bevraging
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GEBRUIKTE METHODIEKEN IN R&D

Cultuurconnect maakt gebruik van twee methodes
om projecten ‘succesvol af te ronden’: 

1. "Waarde Propositie Ontwerp" van 
Osterwalder. Over producten en diensten leveren
waar mensen op zitten te wachten, in 3 stappen:
Problem-Solution Fit, Product-Market Fit en 
Business Model Fit.

2. “Lean Startup” van Eric Ries. Bij elke fase in
het project start je met een simpel prototype om
een aanname te testen met een klein team. Pas
als er een product uitkomt waarvan met enige 
zekerheid valt vast te stellen dat het levensvatbaar
is, is het moment aangebroken voor een groot-
schalige uitrol.

De combinatie van beide methodie-
ken geeft ons de juiste middelen 
om projecten op drie manieren 
succesvol af te ronden:
1) Om te landen in gevalideerde

oplossingen die lokaal inzetbaar
zijn: Problem Solution Fit.

2) Om te landen in gevalideerde
oplossingen die klaar zijn voor
opschaling: Business model Fit.

3) Om ze in een vroege fase stop te
zetten wegens een te beperkt
potentieel. Deze projecten wor-
den vertaald naar een set goed
gedocumenteerde lessen voor
het werkveld (via nieuwsitems en
inspiratiegidsen). 
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Het voorstel om de mogelijkheden van virtuele podiumvoorstellingen af te toetsen werd ruim
voor de coronacrisis ingediend door CC Casino (Houthalen-Helchteren) tijdens onze Zomer-
oproep van 2019. We onderzoeken de kansen van virtuele podiumvoorstellingen voor cultuur-
en gemeenschapscentra in Vlaanderen en Brussel, die ook na de corona-maatregelen een
meerwaarde kunnen bieden.

De zoekfase viel samen met de eerste lockdown. We lazen (internationale) studies over
digitalisering in de cultuursector en deden veldonderzoek naar de talloze opduikende (inter)-
nationale voorbeelden van digitale cultuurprogrammatie. We onderzochten ook theater-
streamingplatformen zoals Theaterflix, Voorstelling Gemist, Privé Podium en Digital Theatre en
initiatieven uit de museumsector zoals The National Gallery, het MoMA en Museum TV. 

Dit werd aangevuld met interviews met cultuurcentra, Vlaamse podium-kunstengezelschappen en
experten om de noden rond digitale programmatie in kaart te brengen. 

1 Virtueel Podium
Partner: CC Casino uit Houthalen-Helchteren

VIJF LOPENDE EXPERIMENTEN



40

VOORTGANGSRAPPORT 2020

Voor het EERSTE EXPERIMENT werd het concept “samen kijken” getoetst. De ideeën die
aan bod kwamen zijn:

◆ Gedeeld ticket: Je kan één ticket kopen om samen met vrienden te delen.
Deze vrienden wonen niet samen.

◆ Groepsgebeuren: De groep zal digitaal samen kunnen genieten van de
voorstelling.

◆ Setting the mood: Voor de voorstelling start in de juiste stemming raken, elkaar
kunnen zien voor (en eventueel ook tijdens) de voorstelling,
focussen op de juiste setting.

◆ Groepschat: (video)chat met vrienden voor/tijdens/na het kijken. 

◆ (Gemodereerd)  Na afloop van de voorstelling in een besloten videochat met je
gesprek achteraf: vrienden napraten. We testen of een gemodereerde chat een

meerwaarde heeft. 

Via de oproep voor een gedeeld ticket en een samenwerking met onze externe partner
Statik werden er zeven testpersonen gerekruteerd die op hun beurt zorgden voor een
vriendengroep die deel kon nemen aan de test. De ideeën werden als volgt getest:

◆ Gedeeld ticket: Via e-mail ontvangen de potentiële testpersonen gewerfd via
Podium aan Huis een gratis aanbod waarop ze kunnen
intekenen voor een gedeeld ticket. 

◆ Groepsgebeuren: Via het platform twoseven kan de vriendengroep samen kijken.
Elke groep heeft een digitale kijkruimte waarin embedded
video’s worden afgespeeld. Deze video’s worden klaargezet
door de gastheer/vrouw van de vriendengroep. 

◆ Setting the mood: 1 dag voor de voorstelling ontvangt de vriendengroep een
aantal tips. Vooraf aan de voorstelling krijgen ze een
introductievideo van een programmator te zien. 

◆ Groepschat/videochat: In het platform is er een groepschat voorzien. Ook is er een
videochat. 

◆ (Gemodereerd) Na afloop van de voorstelling begeleidt de gastheer/vrouw het
gesprek achteraf: gesprek door middel van een aantal vragen die zij/hij van ons

heeft ontvangen. 

Deze ideeën werden geëvalueerd door middel van interviews met de zeven testpersonen
en een survey ingevuld door de zeven testpersonen en zeven van hun vrienden. 

We deden ook een eerste gebruikersonderzoek bij het publiek van Podium Aan Huis (zie verder). Naar aan-
leiding van de coronacrisis creëerde Cultuurconnect dit tijdelijk platform met captaties van podiumvoorstel-
lingen. Via dit platform bundelden gezelschappen, kunst- en cultuurhuizen virtueel de krachten om het
publiek van cultuurhuizen te ontroeren en ontspannen van thuis uit. 

In de denkfase organiseerden we een brainstorm met enkele Vlaamse artiesten en programmatoren uit cul-
tuurcentra en verzamelden interessante ideeën voor een product of dienst. Deze ideeën werden via inter-
views afgestemd op de noden van eindgebruikers om ze te conceptualiseren. Op basis van de interviews
werden ook user journeys en cultuurprofielen opgesteld.  

In de doefase organiseerden we samen met het Theaterfestival en CC Casino (Houthalen-Helchteren) 
2 experimenten met livestreams. 
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Het TWEEDE EXPERIMENT richtte zich op extra verdiepende content rond de voorstelling in een gesloten
groep op social media. Dit experiment had helaas geen geldige onderzoeksresultaten omdat er te weinig
deelnemers waren.

Uit de resultaten van de test werd beslist dat de ideeën eerder nice to have waren. Daarnaast werd er door
een interne stuurgroep beslist om de focus van Virtueel Podium bij te sturen als volgt:
◆ Zoeken naar een geldige waardepropositie: wat kan een duurzaam model met culturele video content

(streamingplatform: livestreaming en captaties) zijn en voor welke doelgroepen? 
◆ Elementen van interactie, gamification en andere beschouwen wij op dit moment als “nice-to have”.
◆ Zoeken naar de “must-have”: bepaalde digitale content voor een doelgroep in een duurzaam financieel

model.

Nadat een nieuwe richting voor het project was bepaald, werd ook het idee voor Podium19 door de VRT 
gelanceerd. Dit idee was gelijkaardig aan de nieuwe focus van Virtueel Podium. Bovendien zou het ons 
onderzoeksveld beïnvloeden, door een grote marketingcampagne en gratis content. Verder onderzoek had
geen zin meer vermits de resultaten onbetrouwbaar zouden zijn. Er werden afspraken gemaakt om het initia-
tief op te volgen, te ondersteunen en eruit te leren. Dit door op geregelde tijdstippen samen te zitten, in 
gesprek te gaan en resultaten te delen. 

Nadat VRT Podium19 lanceerde gingen we aan de slag met andere waardeproposities die een invulling 
konden zijn voor een virtueel podium. 

In een tweetal workshops worden verschillende waardeproposities gedefinieerd (mogelijke producten met
content voor een mogelijke doelgroep). Die hebben wij in een “effort-value matrix” geplot om te kunnen vi-
sualiseren welke waardeproposities “low effort” en “high value” zijn. Wij focussen in deze matrix op waarde-
proposities waar het product “op zichzelf kan staan”. Daarmee bedoelen wij dat het product en online
consumptie ook de finale ervaring is en niet een toeleiding naar een andere dienst of content (zoals bv. aan-
bevelingstools of verdiepende content die gebaseerd is op bv. een zaalvoorstelling). Daardoor zijn er minder
risico's in het onderzoek, is het toekomstige product en de toekomstige dienst niet afhankelijk van andere
bronnen en kan dit ook zelfstandig naast de klassieke dienstverlening van een cultuurcentrum staan.
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Matrix gedefinieerde waardeproposities

In februari organiseerden we 2 workshops met 12 cultuurcentra om te valide-
ren waar zij “value” zien bij de verschillende mogelijke waardeproposities. 
Tijdens een online workshop stellen we 20 waardeproposities voor en verza-
melen we feedback. Na deze workshop ontvangt elke deelnemer een over-
zicht van deze ideeën om aan de hand van een aantal criteria een score te
geven. Nadat we alle scores ontvangen hebben, gaan wij aan de slag met 
het rangschikken van de ideeën op de matrix. 

Het team splitst op in twee trajecten: het ene
team gaat verder met de volgende iteraties
van Virtueel Podium, het andere team werkt
aan Art@Home dat kijkt naar de mogelijkheden
van een distributieplatform voor artistieke
content gemaakt voor het digitale medium.

Voor
uit

blik

Nieuwe matrix (ind. VP’s: geen cluster, enkel stand alone)
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Het voorstel om de mogelijkheden van virtuele podiumvoorstellingen af te toetsen werd ruim voor de
coronacrisis ingediend door CC Casino (Houthalen-Helchteren) tijdens onze Zomeroproep van 2019. 
We onderzoeken de kansen van virtuele podiumvoorstellingen voor cultuur- en gemeenschapscentra in
Vlaanderen en Brussel, die ook na de coronamaatregelen een meerwaarde kunnen bieden.

Om binnen het onderzoeksveld van het experiment Virtueel Podium de slaagkansen op een opschaling
(succesvol innovatie-onderzoek) te verhogen, kozen we ervoor om twee parallelle sporen te
onderzoeken:
1) Virtueel Podium onderzoekt de nood in de cultuursector naar digitale culturele content. We

definiëren verschillende waardeproposities en valideren de noden en de meerwaarde.
2) Het Art@Home-traject bouwt verder op de eerste onderzoeksresultaten van het experiment Virtueel

Podium met een focus op artistieke content specifiek gemaakt voor het digitale medium.

2 Art@Home
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Art@Home is een onderzoeksproject met als doel de cultuur- en gemeenschapscentra de kans te
geven een digitaal artistiek aanbod te brengen naar hun publiek. Via Cultuurconnect kan een cul-
tuurcentrum naast het traditioneel aanbod van podiumvoorstellingen een nieuw aanbod program-
meren met digitaal artistiek werk dat het publiek online kan bekijken. Het gaat hier niet om
livestreaming of captaties van de fysieke voorstellingen maar om digitaal artistiek werk specifiek
ontwikkeld voor het digitale medium. 

De workflow die we hanteren is in grote mate identiek aan de huidige manier van werken van een
cultuurcentrum.
◆ In een eerste stap zal het cultuurcentrum het aanwezige digitale werk op het platform vrij

kunnen exploreren.

◆ Vervolgens kunnen ze cureren en inhoudelijke thematische pakketten gaan samenstellen
gericht naar hun doelgroep.

◆ Voor elk artistiek pakket kiezen ze een prijsmodel en ook een productievorm.

◆ Daarna kunnen ze hun digitaal aanbod lanceren en de nodige promotie voeren.

Aan de hand van een aantal experimenten willen we de mogelijkheden exploreren om een dergelijk
platform op te zetten. 
Bij elk experiment komen verschillende onderzoeksthema’s aan bod:
◆ business model & prijszetting

◆ productievormen

◆ kunstvormen, artiesten en type content

◆ digitale formaten

◆ doelgroepen, interactie en feedback

◆ technische uitdagingen 

Na de evaluatie van de experimenten beslissen we of dit onderzoekstraject verdergezet kan wor-
den in een opschalingstraject.
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Het cultuurcentrum en de jeugddienst van Lokeren dienden na de Zomeroproep
van 2018 een uitdaging in met de vraag hoe je als cultuurhuis op een
aantrekkelijke en duidelijke manier jouw info over het aanbod tot bij jongeren kan
krijgen. We namen deze uitdaging onder de loep en in de zoekfase hebben we
bestaande jongerenwerkingen (al dan niet in de cultuursector) in kaart gebracht,
Vlaamse cultuurcentra bevraagd en een probleemanalyse uitgevoerd bij
jongeren tijdens klasgesprekken en individuele interviews. We wilden achterhalen
hoe de vrije tijd van jongeren eruit ziet en op welke manier zij al dan niet met
cultuur in contact komen. Deze inzichten hebben we bij 500 Vlaamse jongeren
afgetoetst via een online enquête. 

3
Jongeren bereiken 
en een meerwaarde bieden | 
Culture Matcher
Partners: CC Lokeren i.s.m. jeugddienst
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Tijdens de denkfase van dit experiment hebben we tijdens een brainstorm samen met jongeren,
jongeren-experten en medewerkers van het cultuurcentrum en de jeugddienst van Lokeren, naar
concrete oplossingen gezocht voor de noden die tijdens de zoekfase waren gedetecteerd. Uitein-
delijk hebben we drie ideeën gekozen die aan de hand van papieren prototypes met nog eens tien
jongeren werden uitgeprobeerd en geëvalueerd in de probeerfase. Culture Matcher kwam als
beste toepassing naar voren.

Onder de werknaam Culture Matcher bekijken en
testen we hoe je jongeren suggesties op maat
geeft uit het aanbod van het cultuurcentrum. Het
principe is vergelijkbaar met Tinder voor een cul-
tuuraanbod: de jongere krijgt trailers van 5 voor-
stellingen die ze een hartje of kruisje geven. Op
basis daarvan krijgen ze 3 suggesties op maat.
Je kan via deze tool ook tickets kopen voor de
voorstelling die je uiteindelijk kiest. De testen
toonden aan dat jongeren op een speelse manier
door het aanbod willen gaan en vooral visueel
gericht zijn. Ze zien dit als een snelle methode
om een voorstelling te selecteren en door te stu-
ren naar vrienden. Daarnaast willen ze via de tool
ook het volledige aanbod kunnen bekijken dat ze
enkel filteren op basis van de gewenste locatie,
periode, bereikbaarheid, budget en genre. 

Na de voorstelling geven de jongeren feedback
over wat ze vonden van de voorstelling en of ze
nog een gelijkaardige voorstelling willen zien. Dit
gebeurt via een chatbot in de tool en helpt het
cultuurhuis om het aanbod beter af te stemmen
op jongeren. Via de tool krijg je met andere woor-
den zicht op het gedrag van jongeren en welke
voorstellingen ze wel en niet bijwonen, opslaan
en doorsturen naar vrienden. Op die manier kan
de tool zowel jongeren op een aantrekkelijke ma-
nier informeren als cultuurhuizen helpen bij het af-
stemmen van hun aanbod op de wensen van
jongeren. 

Op basis van de resultaten van een uitvoerig ge-
bruikersonderzoek bij Vlaamse jongeren uit 2019
was het de bedoeling om in 2020 een prototype
te ontwikkelen om het concept van de Culture
Matcher in real life context te testen. Oorspron-
kelijk was het de bedoeling om dit te laten testen
door jongeren in Cultuurregio Waasland. 
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De planning voor het ontwikkelen en testen van Culture Matcher zag er 
oorspronkelijk als volgt uit:
◆ Maart 2020: design en lay-out van de wireframes + ontwikkelen van het

aanbevelingsmechanisme 

◆ April - juni 2020: ontwikkelen en testen van de app

◆ Juli 2021: evaluatie van de app

Door de coronacrisis wijzigden we deze timing twee keer, gezien er geen live voorstellin-
gen waren waarop Culture Matcher kon attenderen en er dus concreet ook geen experi-
menteeromgeving voorhanden was. In maart 2020 werd de planning een eerste keer met
6 maanden verschoven, zodat de oplevering van de proof of concept zou landen in april
2021. Eind augustus gebeurde dit een tweede keer op basis van een bevraging bij het
jongerenpanel (38 reacties), CC Lokeren, de coördinator van de cultuurregio Waas en de
ontwikkelaar Bits of Love. Uit deze rondvraag leerden we dat jongeren het participeren
aan cultuur tijdens de coronacrisis niet als prioritair beschouwen, de CC/GC’s zeer on-
zeker waren over de programmatie die ze zouden kunnen aanbieden tijdens de testperi-
ode van januari tot en met maart 2021 en de ontwikkelaar belangrijke nadelen verbond
aan het maken van een app die niet dadelijk wordt getest. Om de proof of concept alle
slaagkansen te bieden, zijn genormaliseerde omstandigheden essentieel. De eerste fase
van het traject werd nog afgerond eind december 2020: het op papier vastleggen van
het design van de app en het ontwikkelen van het aanbevelingsmechanisme. Eind augus-
tus 2021 is opnieuw een bevraging ingepland. Als hieruit blijkt dat er wel kan worden 
gesproken van een genormaliseerde situatie, met een degelijke programmatie in de
CC/GC’s en een versoepeling van de maatregelen, ontwikkelen we de app in het najaar
van 2021 en testen we die uit in januari-maart 2022.  
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Samen met de pilootregio Route42 werkte het team Productmanagement
in 2020 en 2021 aan B2B- én B2C-verbeteringen voor verregaande regio-
diensten. De B2B-optimalisaties focusten zich op o.a. het bibliotheeksys-
teem Wise en de Mijn Bibliotheek-toepassing. Deze verbeteringen zijn
door de coronalockdown pas in september 2020 live gebracht en worden
momenteel geoptimaliseerd. Daarbovenop werkte het team ook aan een
verbeterde B2C-presentatie van deze lokale bibcollecties die toegankelijk
zijn voor het bredere regionaal samenwerkingsverband op hun biblio-
theekwebsites. Eind 2020 was de analyse hiervoor afgerond, de realisatie
hiervan is voorzien in april 2021.

In 2021 zal het team R&D zowel de B2B- als de B2C-verbeteringen verder
onderzoeken. We zullen nagaan hoe de verbeteringen in Wise en Mijn
Bibliotheek ontvangen zijn door de bibliotheekmedewerkers van Route42
en welke randvoorwaarden moeten vervuld zijn om een dergelijke
verregaande regionale dienstverlening haalbaar te maken, met als
eindresultaat een leidraad voor andere bibliotheken. In het B2C-luik van
het onderzoek zullen we nagaan of de presentatie van de regionale
collectie op de bibliotheekwebsite duidelijk is voor de eindgebruikers, of
zij de weg vinden naar de regiocollectie en in welke mate hiervan gebruik
wordt gemaakt.

4
DIENSTENMODEL
Regiodiensten
(start in maart 2021)
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In 2021 gaan we in samenwerking met 20 biblio-theken van start met
het vervolgtraject rond filmstreaming in de bibliotheek. We nemen de
kennis mee uit het eerste experiment met Dalton (2018-2020) en
bouwen hierop verder door werk te maken van een samenwerking
tussen meerdere streamingleveranciers voor een periode van 2 jaar
waarbij we volgende zaken onderzoeken:
◆ Heeft het aanbieden van filmstreaming via de bib een kans op

slagen? En welke elementen zijn hiervoor cruciaal (aanbod,
omkadering ...)?

◆ Is het mogelijk om samen te werken met verschillende partijen en
dus ook verschillende platformen aan te bieden?

◆ Welk business model is op langere termijn geschikt voor deze
dienstverlening (zowel B2B als B2C)?

5 Filmstreaming
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VIER AFGELOPEN EXPERIMENTEN 
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Het Podium Aan Huis streamingplatform zag tijdens de
eerste lockdown op 25 maart 2020 het levenslicht uit 
solidariteit met artiesten, cultuur- en gemeenschaps-
centra en het publiek. Het publiek vond er 135 voor-
stellingen van 67 gezelschappen en lokte meer dan 
145.000 bezoekers. Het werd opgericht als een gratis en
tijdelijk initiatief tijdens de coronacrisis en stopt op 
31 augustus. Cultuurconnect reikte promotiemateriaal
aan voor cultuurhuizen, om promo te maken bij hun 
publiek. Uit onderzoek via het internet bleek dat
minstens 35 cultuur- en gemeenschapscentra reclame
maakten voor het platform. Daarnaast deelden
gezelschappen, kunsthuizen (BRONKS, Kopergietery …)
en diverse partners (publiq, cultuurkuur, BILL, cult!, oKo,
VRT, meemoo …) het aanbod. Dankzij de grote media-
aandacht genoot het platform van bij de start meteen
bekendheid en bezoekers. We bereikten hiermee
145.000 unieke bezoekers. Ook vanuit het onderwijs 
was er grote interesse.

1 Podium Aan Huis

Haal voorstellingen  
gratis naar je huiskamer.

Podium Aan 
Huis is een 
realisatie van:
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https://www.cultuurconnect.be/nieuws/haal-voorstellingen-naar-je-huiskamer-podiumaanhuisbe
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Het platform biedt inzichten in de kansen en uitdagingen van een virtueel aanbod voor cultuur-
huizen. Het gaf ons de kans om ervaringen van gezelschappen, cultuurhuizen en gebruikers te 
onderzoeken. Via een survey polsten we naar de noden en ervaringen van gebruikers met het
platform en hun nood aan digitale cultuurbeleving. Daaruit bleek o.a. dat Podium Aan Huis kijkers
motiveerde om na de lockdown nog meer naar voorstellingen te gaan. 

Enkele leerpunten:

◆ Podium Aan Huis laat mensen proeven van podiumkunsten

66% van de 444 bezoekers die de
bevraging invulden, gaat op Podium
Aan Huis op zoek naar nieuwe
voorstellingen van gezelschappen die
ze nog niet kennen. 50% bekijkt
voorstellingen van de gezelschappen
die ze al kennen. 38% herbekijkt
voorstellingen die ze live al zag. 30%
van de mensen kijkt alleen naar voor
hen vertrouwde genres en 60% gaat
ook doelbewust proeven van nieuwe
genres. Zo geeft het streaming-
platform mensen de kans om van
podiumkunsten te proeven.

◆ Podiumkunstenliefhebbers verbreden en verdiepen hun interesse

Podium aan Huis zet 54% van de
bezoekers aan om na de lockdown
voorstellingen bij te wonen van
gezelschappen die ze er hebben
ontdekt. 37% zegt (nog) meer naar
podiumkunst te gaan kijken na de
lockdown dankzij het platform.

◆ Een dalende trend in het bezoekersaantal

In de week dat het platform online ging, bereikten we meer dan 6.000 bezoekers per dag.
De persaandacht gaf het platform een enorme duw in rug. Daarna werd een dalende trend
ingezet, in de eerste week van juni tellen we bijvoorbeeld meer dan 600 bezoekers per dag.
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Dankzij de huidige livestreamdienst kan een minder mobiel publiek
uit woonzorgcentra en kinderziekenhuizen van cultuur genieten.
Wegens corona (het quasi onbestaande aanbod in de zalen en de
coronamaatregelen in zorgcentra) moesten we de livestreamdienst
bijsturen. We maakten van de gelegenheid gebruik om innovatie op
te zoeken. We bouwden verder op de bestaande expertise en
onderzochten of deze voorstellingen ook opengesteld konden
worden naar een thuispubliek: senioren en families met kinderen.
Hiertoe ontwikkelden we een gebruiksvriendelijk streamingplatform
“CULTUURstream”. We peilden ook naar de noden en behoeften bij
cultuurhuizen en artiesten rond livestreaming en een platform voor
de promotie en vertoning van livestreams. Om het experiment in de
kijker te plaatsen en de vele adviesvragen rond livestreaming op te
vangen, publiceerden we de inspiratiegids “Start to stream”.  
Het onderzoek liep van september 2020 tot februari 2021. Een
eerste test vond plaats in september en een tweede test stond
gepland in januari. In 2021 evalueren we de resultaten. We trekken
conclusies voor de bestaande livestreamdienst en nemen inzichten
mee in het R&D-onderzoek van Virtueel Podium.

2 CULTUURstream
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Onder de noemer Geef me een seintje werd een experiment
opgezet op de bibliotheekwebsites van Eeklo en Lommel om te
onderzoeken of bibliotheekbezoekers vanop de bibliotheek-
website een uitgeleend artikel willen ‘volgen’. Dit betekent dat ze
geïnformeerd worden wanneer het artikel terug in de bib
beschikbaar is. Na dit seintje kan de bezoeker beslissen of hij het
artikel gaat halen. Je kan dit vergelijken met een online webshop
waar je jouw gegevens achterlaat om op de hoogte te blijven
wanneer jouw gewenste artikel opnieuw beschikbaar is. We
bekeken het gebruik van de tool en deden 32 diepte-interviews,
niet alleen in de bibliotheken van Eeklo en Lommel, maar ook in die
van Gent en Leuven. We wilden immers nagaan in welke mate
leners van centrumbibliotheken het seintje zouden appreciëren en
in hoeverre er verschillen op te merken waren met het
enthousiasme in de kleine bibliotheken Eeklo en Lommel. De
resultaten worden samen met de pilootbibs en de werkgroep
Dienstenmodel geëvalueerd begin 2021 om een beslissing te
nemen wat betreft eventuele opschaling.

3 DIENSTENMODEL
Geef me een seintje
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Afgelopen jaar onderzochten we het potentieel van het leveren aan
huis van bibliotheekmaterialen. Tijdens de coronacrisis kent het aan
huis leveren en online shoppen een piek en experimenteren ook
bibliotheken in Vlaanderen met dit concept. Voor ons onderzoek
verzamelden we dan ook binnen- en buitenlandse voorbeelden van
bibliotheken die een vorm van thuislevering hanteerden voor en
tijdens de coronacrisis. Dit om de toegenomen interesse uit de
sector te kunnen beantwoorden met inspirerende voorbeelden.
Daarnaast organiseerden we een online enquête die door 

1000Vlamingen werd ingevuld, interviewden we 28
eindgebruikers om hun mening te vragen over

thuislevering van bibliotheekmaterialen en bevroegen we 

155bibliotheekmedewerkers. Uiteindelijk blijkt dat
eindgebruikers niet verwachten van hun bibliotheek dat zij

voor iedereen thuislevering voorzien. Er wordt wel verwacht dat dit
wordt uitgewerkt voor specifieke doelgroepen zoals mensen met
een beperking. Vaak bestaat deze dienst al maar is die niet genoeg
gekend. Ook bibliotheken zelf zijn minder enthousiast om dit
concept uit te werken aangezien de betalingsbereidheid laag is bij
eindgebruikers en de logistiek van deze dienst voor heel wat
drempels zorgt. 

4 DIENSTENMODEL
Thuislevering



56

VOORTGANGSRAPPORT 2020



57

Lokale 
cultuuractoren 

beschikken over 
kwalitatieve bovenlokaal 
beheerde oplossingen 

voor hun digitale 
uitdagingen

3.

Cultuurconnect wil haar meerwaarde op het vlak
van schaalgrootte en specialisatie voor het
werkveld maximaliseren door beproefde
oplossingen voor lokale digitale uitdagingen 
op te schalen tot een brede portfolio van
duurzame, bovenlokaal beheerde diensten,
waarop het brede werkveld in een betaalmodel
kan intekenen.
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Cultuurconnect schaalt R&D-projecten
die hun potentieel in een labo-
omgeving hebben aangetoond, 
op tot bovenlokale diensten waarop
het brede werkveld kan intekenen

(OUTPUT) Cultuurconnect
schaalt elke twee jaar
minstens drie succesvolle
R&D-projecten op  

(BEHEERSOVEREENKOMST

2019-2023)
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Door omstandigheden te wijten aan de coronacrisis, wordt in 2020 geen R&D-traject
klaar bevonden voor opschaling door een positief resultaat op elk van de drie stappen
van de methodiek van Waarde Propositie Ontwerp:

◆ Problem Solution Fit: Er wordt bewijs gevonden dat er een bepaald probleem is bij
de gebruikers, dat gebruikers bepaalde taken belangrijk vinden. We definiëren een
waardepropositie (oplossing) die na onderzoek belangrijk en nuttig genoeg blijkt te
zijn voor de eindgebruiker.

◆ Product Market Fit (PMF): Op basis van de gevalideerde waardepropositie
ontwikkelen we een eerste ruwe versie van een product of service, die we
uitgebreid en iteratief testen bij bij de eindgebruiker. Het product blijkt aan te slaan.

◆ Business Model Fit (BMF): We verifiëren of de sector voor de ontwikkelde
producten of diensten wil bijdragen en (technische, organisatorische) opschaling
haalbaar is. Blijkt dit het geval, dan zoeken we vervolgens een passend business
model waardoor onze diensten of producten duurzaam uitgebaat kunnen worden.

Maar er zijn wel een zestal lopende experimenten in 2021 die reeds in fase 2 en 3 zijn
(PMF en BMF). Door corona liep bv. Culture Matcher vertraging op (al in BMF-fase) en
is ook Dienstenmodel: Regiodiensten uitgesteld naar 2021.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totaal

Aantal R&D-projecten 18 Geen 5 4 3 Geen 30
(Vanuit Oproep) Oproep* Oproep*

Opschalingen 1 7 8

*Aangezien wij via de oproep in 2016 veel kwalitatieve uitdagingen verzamelden, was er in 2017 geen oproep.
**Door de coronacrisis is de uitdaging Virtueel Podium zeer relevant en een opportuniteit om in 2021 volledig
hierop in te zetten en te experimenteren (zie motivatie ook eerder in rapport)

Op de termijn van vijf jaar komen we op een totaal van 30 R&D-projecten en 8 opschalingen. Dat
zijn 1,6 opschalingen ieder jaar (tussen 2016 en 2020). Hiermee blijven we dicht boven de voorop-
gestelde doelstelling van minstens 1,5 opschalingen per jaar. We verwachten in 2021 meer resulta-
ten aangezien:
◆ Virtueel Podium in een prototype-fase zal gaan (zoek- en denkfases zijn afgerond)
◆ Art@Home ook in de probeerfase zal starten;
◆ Culture Matcher het POC waarschijnlijk* zal afronden in 2021. Initieel was gepland om te testen

en eventueel op te schalen in 2020, maar door corona was een live test niet mogelijk
*(nog te bevestigen of tests kunnen doorgaan dit jaar gezien de afhankelijkheid van de programmatie en
de heropstart van de culturele activiteiten en zaalvoorstellingen van de CC/GC’s);

◆ Geef me een seintje (Dienstenmodel) is afgerond en in 2021 de beslissing volgt voor een even-
tuele opschaling;

◆ de experimenten Regiodiensten (Dienstenmodel) en Filmstreaming nog van start zullen gaan
(en ook afgerond worden) in 2021.
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BOVENLOKALE DIENSTEN 
WAAROP HET WERKVELD KAN INTEKENEN
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Bij de nieuwe oproep voor lanceercentra ontvingen we 27 voorstellen.
Hieruit selecteerden we 7 voorstellingen voor een effectieve livestream
in het seizoen 2020-2021. Begin februari werden de gekozen
voorstellingen en data bekendgemaakt. Drie van deze livestreams
zouden plaatsvinden in het najaar van 2020. 

Wegens corona moesten we regelmatig bijsturen. Tegelijk maakten we
van de gelegenheid gebruik om extra experiment en R&D-onderzoek uit
te werken vanuit de opgebouwde expertise en de bestaande
livestreamdienst (zie eerder).

We streamden 2 voorstellingen:
◆ “Van Corsari tot Appermont” (Bastien & Jackobond) op 28 oktober

2020 vanuit CC Knokke-Heist 
◆ “Moenieworrienie” (Collectief verlof) vanuit 30CC Leuven op 6 januari

2021 (datum verplaatst van 25 november 2020 wegens corona) -
deze voorstelling boden we uitzonderlijk gratis aan.

De deelname was hoog:

◆ 27 cultuur- en gemeenschapscentra werkten mee

◆ 25 woonzorgcentra, 9 ziekenhuizen, 1 asielcentrum en 1 multi-
functioneel centrum voor kinderen met een handicap vertoonden
een voorstelling

Daarnaast ontvingen we een 40-tal adviesvragen rond livestreaming in
het algemeen via mail en telefoon. We bundelden daarom tips en
inspiratie in de inspiratiegids “Start to stream”.

1 Livestreaming

Er zijn nog 2 livestreams gepland in het voorjaar - Willy Sommers (9 maart) en 
Smartschade (1 april) - met Lien Van de Kelder, Jan De Smet en Mauro Pawlowski e.a. 
Met de werkgroep rond de livestreamdienst bereidden we een nieuwe oproep voor aanbod
voor om te lanceren in de zomer. We evalueren het R&D-onderzoek en bepalen de koers
van de dienst. Het streefdoel is om eind 2021 de dienst als geheel te evalueren en/of een
vernieuwd duurzaam model te vinden van aanbod voor het niet mobiele publiek.

Voor
uit

blik
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Voor de Show is een theaterspel voor de drie graden van het lager onderwijs die cultuur- en
gemeenschapscentra aan de scholen aanbieden. Het is een kant-en-klare webtool voor
leerkrachten, waarmee ze de leerlingen enthousiasmeren voor de schoolvoorstellingen in het
cultuurcentrum.

2020 was het lanceerjaar van Voor De Show - geen evidentie in coronatijden. Vanaf april
tekenden cultuur- en gemeenschapscentra in op het spel. Zo kon het spel speelklaar gemaakt
worden voor de schoolvoorstellingen voor het schooljaar 2020-2021. Vanaf september zouden
klassen het spel kunnen spelen. Door de beperkende maatregelen zijn er slechts een 3-tal weken
speelsessies met Voor De Show kunnen doorgaan. Vanaf eind oktober mochten er geen
schoolvoorstellingen meer plaatsvinden.  

○ ◆ 20 cultuurhuizen tekenden in
○ ◆ 13 cultuurhuizen kozen een aangepaste virtuele omgeving aan het eigen huis
○ ◆ 30 voorstellingen zijn speelklaar in het spel
○ ◆ 50 voorstellingen zijn in de maak

In tussentijd ontwikkelden we een module over de werking van Voor De Show op het leerplatform,
voor de 3 doelgroepen: leerkrachten, cultuur- en gemeenschapscentra en gezelschappen. 

2

Het ziet er naar uit dat er tot het einde van dit schooljaar geen of zeer
weinig schoolvoorstellingen mogen doorgaan. In het voorjaar van 2021
bereiden we het spel voor door zoveel mogelijk voorstellingen in te voeren
in de applicatie en ze speelklaar te maken. We hopen vanaf september
Voor De Show te kunnen herlanceren. 

Voor
uit

blik

Voor De Show | Theaterspel
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3

De Arcadehallen werden het
voorbije jaar veel minder geboekt
en vaak geannuleerd wegens
corona. Toch stelden enkele bibs
en cultuurhuizen de arcadehallen
coronaproof op onder het motto:
moeilijk gaat ook! In totaal
werden de arcadehallen 14 weken
verhuurd, aan 9 verschillende
cultuurorganisaties. 

Mobiele arcadehallen

Omdat het voor de meeste cultuurhuizen praktisch
onmogelijk was om de arcadehallen in huis te halen, hebben
we het aanbod verlengd zodat ze zeker nog geboekt
kunnen worden door iedereen die interesse heeft. 
De arcadehallen kunnen nog geboekt worden tot eind 2022.

Voor
uit

blik
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4 Bieblo | Leesinspiratie voor kinderen

In 2021 verwachten we dat Bieblo geleidelijk aan weer meer kinderen zal kunnen
verrassen. De gebruikscijfers zullen zich minstens herstellen tot hun pre-corona
niveau. Begin 2021 worden nog extra promotiematerialen ontwikkeld om Bieblo
te promoten en de stuurgroep Inspireren beslist over de roadmap voor updates
voor een nieuwe versie van Bieblo. De uitbreidingen en updates worden nog in
2021 gerealiseerd.

Voor
uit

blik

In 2020 hielp Bieblo in 130 bibliotheken jonge leners die op zoek
zijn naar geschikt leesvoer. Samen kregen ze 

159.738 leestips. Bieblo wordt vooral in de
kinderafdeling van de bib gebruikt en dus

is de opgang van het gebruik van Bieblo wel ernstig afgeremd
doordat vele bibliotheken lange tijd gesloten zijn gebleven. In de
gebruikscijfers zijn die sluitingen goed terug te vinden. In die
periodes ontstond wel een nieuw gebruik: creatieve scholen zijn
Bieblo gaan gebruiken om boeken-pakketten mee samen te
stellen die klaargemaakt werden door de bib.
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5 [Jouw stad] Leest | Leescommunity

In 2020 gingen na Leuven Leest, ook
Gent Leest, Antwerpen Leest en Brugge
Leest van start. Alle steden kenden een
vlotte lancering en een grote toeloop,
ondanks het feit dat Antwerpen en
Brugge hun lancering zonder groot
publiek startevent moest doen. Deze
steden die inzetten op leesbevordering,
leesplezier en community-vorming,
willen het digitale omarmen om
uiteindelijk zeker ook fysieke
ontmoeting te vergemakkelijken.

Maar ondanks het feit dat dat in 2020
nauwelijks mogelijk was, vonden de
steden - die noodgedwongen beperkt
waren tot creatief digitaal contact - veel
enthousiaste stadslezers. Er boden zich

1.125stadslezers aan die samen
2.315 leestips schreven en

139 favoriete leesplekken deelden. 
En ondertussen vonden ook de steden
elkaar in verschillende momenten van
uitwisseling, samenwerking en
inspiratie. 

De huidige steden staan te trappelen om het enthousiasme ook te vertalen in momenten
van echte ontmoeting waar lezers en teksten elkaar kunnen vinden en inspireren. Samen
willen ze ook meer inzetten op het gemeenschapsvormende en inclusieve luik van hun
platform.  En de verschillende partners (Cultuurconnect, Iedereen Leest en de steden)
willen in de toekomst nog meer steden en regio’s laten aansluiten. Bij enkele steden en
regio’s zijn er concrete ideeën om in 2021 ook met [Jouw stad] Leest van start te gaan.

Voor
uit

blik
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Uit bevragingen blijkt dat huidige gebruikers erg enthousiast zijn over Mijn
Leestipper, eens ze de weg ernaartoe gevonden hebben. Dat wordt meteen dé
uitdaging voor 2021: méér leners deze leestipdienst laten ontdekken. Daarvoor
wordt in 2021 gestart met de volledige integratie van Mijn Leestipper in de
bibliotheekwebsites. 

Voor
uit

blik

6

In 2020 konden leden van 110 bibliotheken terecht bij Mijn Leestipper voor persoonlijke lees-
tips. Deze dienst tipt leners boeken naar hun eigen smaak en voorkeur, recht uit de collectie van
hun eigen bib. Deze sterke aangroei vertaalde zich nog niet meteen in een groot aantal nieuwe
gebruikers. Dat aantal is met 7.559 nieuwe gebruikers nog bescheiden, maar de gebruikers rea-
geren wel enthousiast en ze gebruiken Mijn Leestipper intensief: samen gebruikten ze de dienst

35.893keer en ze klikten meer dan 222.000 covers aan.

Mijn Leestipper | Leestips op maat
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Met Bibster kunnen bibliotheken een introductiespel
opzetten voor een (klas)groep of een individu, aange-
past aan hun collectie en gebouw. Het is een betaal-
baar, op maat gemaakt platform om uiteenlopende
digitale quizzen, zoektochten, klasintroducties en
gidsbeurten te maken. Je kan het spelen vanuit de
browser op tablet, smartphone of pc. Bibster bevat 
2 verschillende spelvarianten: Bibster Story en Bibster
Quest.

Het aantal afnemers van Bieblo is gestabiliseerd. In
2020 namen 166 openbare bibliotheken Bibster af,
dat zijn er 3 minder dan in 2019. Voor de recent 
aangesloten bibliotheken organiseerden we 4 vormin-
gen voor in totaal 56 deelnemers.

In de gebruikscijfers zagen we aanvankelijk een ver-
dere intensivering. De traditionele piek in maart met
het Jeugdboekenmaandspel was goed op weg om
alle records te breken toen corona losbrak en de bibs
gesloten werden. Samen met Iedereen Leest hebben
we op korte termijn een alternatief Jeugdboeken-
maandspel gemaakt dat kinderen ook van thuis kon-
den spelen. Dat is uitgegroeid tot een heel nieuw
gebruik van Bibster en uiteindelijk ook een onver-
hoopt succes. Voor de rest van het traditionele ge-
bruik van Bibster was het uiteraard een moeilijk jaar
met gesloten bibs, minder bezoekers in de bib en
heel weinig rondleidingen.

In 2020 werden de herwerkingen van de configuratie-
schermen opgestart. Alle voorbereidingen zijn getrof-
fen om een gebruiksvriendelijkere configuratie uit te
rollen in 2021.

In juni 2021 krijgt Bibster een grondige update, met nieuwe configuratieschermen.
Er komt weer een Jeugdboekenmaandspel, dat dit jaar in de klas gespeeld kan
worden en er is ook een coronaversie voorzien indien spelen in de klas niet meer
mogelijk is, zodat kinderen thuis met Bibster aan de slag kunnen. 
Samen met een werkgroep van bibliotheken wordt ook aan een nieuw
themaspel gewerkt, voor de eerste keer expliciet voor in de vrijetijdscontext. In
de zomer van 2021 kunnen jonge gezinnen in en rond de bib meedoen aan een
zoektocht voor Schatten van Vlieg in Bibster, het resultaat van een
samenwerking met Publiq, De Aanstokerij en een werkgroepje van 9
enthousiaste bibliotheken.

Voor
uit

blik

7 Bibster | Bibliotheekspel
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Cultuurconnect zorgt voor het 
operationele beheer van volgende
componenten van de Vlaamse 
digitale gemeenschappelijke 
basisinfrastructuur voor openbare
bibliotheken

(OUTPUT) Cultuurconnect 
realiseert een deelname van
minstens 90% van de open-
bare bibliotheken aan Open
Vlacc en Bibliotheekweb-
sites.

(OUTCOME) Cultuurconnect wil
een relevante dienstverle-
ning aanbieden en zet
daarom in op een jaarlijkse
verhoging van het publieks-
bereik van Bibliotheekweb-
sites. Cultuurconnect wil een
kwaliteitsvolle dienstverle-
ning aanbieden en zet
daarom in op het terugdrin-
gen van issues en down-
tijden, te meten aan de
hand van relevante statistie-
ken en het bevorderen van
de snelheid en volledigheid
van de databank van Open
Vlacc.

(BEHEERSOVEREENKOMST

2019-2023)
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De diensten in de Basisinfrastructuur Digitale 
Bibliotheek worden via eenzelfde abonnement 
afgenomen vanaf de instap in het nieuw Biblio-
theeksysteem door openbare bibliotheken in
Vlaanderen en Nederlandstalige openbare 
bibliotheken in Brussel.
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98% van alle Vlaamse en Brusselse
openbare bibliotheken maakt
gebruik van Open Vlacc. Open

Vlacc is een databank met metadata over de fysieke
collecties van de openbare bibliotheken. 

Open Vlacc ondersteunt de openbare bibliotheken op drie vlakken: 

1. Catalogiseren van de collecties op landelijk niveau, waardoor tijd
vrijkomt in de lokale bibliotheken voor andere taken.

2. Ondersteunen van collectievorming en -verwerking.

3. Presentatie van de collectie aan het publiek: een zoekomgeving
waarin de catalogus verrijkt wordt met andere databronnen. 

In 2020 werden er iets meer dan  

40.000 nieuwe records 
toe gevoegd aan 

Open Vlacc. De dekkingsgraad van 
Open Vlacc zit boven de indicator van 

90% voor nieuwe materialen:
bibliotheken die hun boeken

bestellen of geleverd krijgen, vonden in 2020
voor werken uitgegeven in 2020 voor 96% van
hun collectie een beschrijving in Open Vlacc.
Ze hebben geen catalografisch werk voor dat
deel van hun collectie. 

We onderzoeken voortdurend pistes om Open
Vlacc efficiënter en vollediger te maken
zonder aan kwaliteit in te boeten. Enerzijds
door samenwerkingen met dataleveranciers
die records aanleveren als basis voor de
catalografie. Meta4Books levert ons records
met aankondigingen van Nederlandstalige
boeken aan. De muziekcatalografie gebeurt nu
nog meer in afstemming met de Centrale
Discotheek Rotterdam. Anderzijds werken we
nauw samen met leveranciers van

bibliotheekmaterialen die veelgevraagde
materialen aanleveren aan het Bibliografisch
Centrum in Antwerpen, waar de invoer
gebeurt. Op deze manier krijgen bibliotheken
sneller kwalitatieve beschrijvingen.  

Al deze beschrijvingen zijn voorzien van
etiketinformatie waarmee bibliotheken met
één klik labels kunnen (laten) printen in de
etiketsoftware Biblioprint. Dit zorgt voor een
grote efficiëntie bij de verwerking van de
collectie in bibliotheken.

De regelgeving en werkgroepen van Open
Vlacc worden gedocumenteerd op
http://openvlacc.cultuurconnect.be/. Op deze
site publiceren we sinds 2017 regelmatig
nieuwsberichten waarin we belangrijke
evoluties of beslissingen op een heldere
manier communiceren. Deze website wordt
maandelijks zo’n 7.000 keer bezocht door
circa 1.200 unieke gebruikers. 4 maal per jaar
wordt een nieuwsbrief verstuurd aan een
1.800-tal abonnees.  

Open Vlacc catalografie

http://openvlacc.cultuurconnect.be/
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Door de integratie van Open Vlacc-data in het bibliotheeksysteem Wise is
het voor bibliotheken die al zijn gemigreerd naar Wise nog eenvoudiger om
van Open Vlacc-data gebruik te maken. Open Vlacc vormt de ruggengraat
van de catalogus in het nieuwe Bibliotheeksysteem. Het Bibliotheeksysteem
werkt op een kopie van Open Vlacc. Bij het inladen van de titelbeschrijvingen
uit de migrerende provinciale bibliotheeksystemen worden zoveel mogelijk
lokale records vervangen door Open Vlacc-beschrijvingen, die vanaf dan uit
Open Vlacc beheerd kunnen worden. We houden het aantal records die
gemaakt en beheerd worden in het nieuwe Bibliotheeksysteem zo klein
mogelijk. 

OPEN VLACC EN HET BIBLIOTHEEKSYSTEEM. 
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In 2021 werkten we verder aan de optimalisering van de dienstverlening. Doel is de
verregaande “ontzorging” van de lokale bibliotheken wat betreft de aanmaak van
bibliografische metadata. 
◆ Records die door lokale bibliotheken worden aangemaakt in het nieuwe

Bibliotheeksysteem, komen terecht bij onze Open Vlacc-catalografen. Onze catalografen
vullen deze records aan waar mogelijk. Via de dagelijkse stroom van updates worden
deze records vervolgens terug in het nieuwe Bibliotheeksysteem ingeladen. Dit project
wordt in 2021 geëvalueerd en geïntegreerd in de reguliere werking. Conform de visie op
centrale catalografie, focussen we op de invoer van werken die bij meer dan één bib in
het bezit zijn. 

◆ We werken aan een koppeling met de bestelsystemen van de leveranciers van
bibliotheekmaterialen. Een effect hiervan is dat we vroeger zullen kunnen opsporen
welke titels Open Vlacc moet beschrijven. Verwacht wordt dat we eind 2021 de eerste
effecten kunnen zien. 

◆ We onderzoeken of we de invoer via het bibliotheeksysteem tevens kunnen gebruiken
om voor de beschrijvingen die we van Boekenbank overnemen van een just in case- naar
een just in time- aanpak te kunnen gaan.

PROJECTEN 2021. 

Maandelijks worden gemiddeld 

341 tickets opgelost die betrekking
hebben op Open Vlacc, dat 

zijn er ongeveer 17 per werkdag. De
vragen hebben vooral betrekking op 
het corrigeren van beschrijvingen,
aanvullen van beschrijvingen en vragen
om beschrijvingen toe te voegen. Het
aantal unieke aanmelders stijgt: steeds
meer mensen vinden hun weg naar het
Bibliografisch Centrum. Met de migratie
naar het Eengemaakt Bibliotheeksysteem
is het voor bibliotheken veel eenvoudiger
geworden om een melding over een titel
aan de servicedesk te bezorgen. We
verwachten dan ook een stijging van het
aantal tickets en aanmelders de komende
jaren.  

SUPPORT . 
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94% van het totaal aantal bibliotheken maakt eind 2020 gebruik van de
vernieuwde Bibliotheekwebsite, een onderdeel van de basisinfrastructuur
voor de bibliotheken. In 2020 werden 5 nieuwe bibwebsites toegevoegd

op het platform voor de bibs van Gent, Kuurne, Deerlijk, Lendelede en Lichtervelde. Deze laatste
4 bibliotheken kregen in primeur hun opleiding volledig digitaal wegens de coronalockdown. 
De nieuwe bibliotheekwebsites vervangen de vroegere Bibliotheekportalen catalogus interface,
Mijn Bibliotheek-publiekssite en de provinciale websiteplatformen. Bibliotheken kunnen van dit
websiteplatform gebruik maken om hun eigen bibliotheekwebsite in te richten voor hun
gebruikers. Door deze nieuwe gedeelde infrastructuur worden schaalvoordelen gerealiseerd 
en is meer samenwerking (bv. uitwisselen van inhoud) mogelijk.

Bibliotheekwebsites

De bibliotheekwebsite is bruikbaar op alle toestellen en bundelt 
3 componenten van een hedendaagse website voor een bibliotheek:

◆ een vlot doorzoekbare catalogus voor de bibliotheekcollectie,
◆ self-service diensten voor de bibliotheekleden (Mijn Bibliotheek)
◆ presentatie en inspiratie van en rond de bibliotheekdiensten
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De websites hebben maandelijks gemiddeld meer dan 625.000 unieke
bezoekers, een stijging van 46% in vergelijking met 2019. Er zijn in totaal 

767.448Mijn Bibliotheek-profielen, waarvan 113.232 nieuwe in 2020. 
In totaal werden 5.945.469 items verlengd, een daling 

van 30% die te verklaren valt door een coronagerelateerde dip in de periode 
april-mei. Opvallend is wel dat er net in die maanden een sterke stijging is in het
gebruik van de lijsten-functionaliteit. Op jaarbasis zien we een stijging van bijna

300%voor het gebruik van deze lijsten. 

Het Mijn Bibliotheek-profiel wordt ook gebruikt als login voor digitale collecties en
Mijn Leestipper. Dit levert een verhoogd gebruiksgemak, meer nog na een achter-
liggende technische vernieuwing in 2020 waardoor je vlotter aangemeld tussen
websites kan navigeren.

Voorbeeld van een bibliotheekwebsite, ingericht door de bib.
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EEN AANGEPASTE INFRASTRUCTUUR VOOR EEN HOGER GEBRUIK,

INHOUD DELEN EN EEN INSPIRATIEWEBSITE VOOR DE BIBS. 

2020 was een kanteljaar voor de bibliotheekwebsites. Door een hoger gebruik van de
websites, onder meer door de toevoeging van de sites voor de bibliotheken van
Brugge (december 2019) en Gent (januari 2020), pasten we de infrastructuur aan om
zo te komen tot een meer stabiele omgeving. Tegelijkertijd namen we de tijd om de
resterende basisfunctionaliteiten die voorzien waren in het originele bestek te realise-
ren. Het gaat dan vooral om verbeteringen wat betreft de toegankelijkheid van 
de sites en het kunnen delen van inhoud op het websiteplatform. Dit laatste laat 
bibliotheken toe gebruik te maken van kant-en-klare inhoud die door ons, partner-
organisaties als Iedereen Leest en bibliotheken aangeleverd worden. We bundelden
dit aanbod samen met een selectie van inspirerende voorbeelden op een inspiratie-
website: inhoud.bibliotheek.be.

Voorbeeld van enkele gedeelde pagina’s op de inspiratiewebsite.

https://inhoud.bibliotheek.be/
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VERBETERINGEN AAN DE BIBLIOTHEEKWEBSITES. 

Samen met pilootbibs Bilzen en Dendermonde realiseerden we in het voorjaar de
mogelijkheid voor Mijn Bibliotheek-gebruikers van Wise bibs om online te betalen.
Sinds de zomer 2020 kan elke Wise bib die dat wil op deze optie intekenen. We
maken hiervoor gebruik van het raamcontract van de federale overheidsdienst
BOSA - DG Digitale Transformatie met betaalprovider WorldLine. 

In de publiekscatalogus realiseerden we een vernieuwde weergave van de
beschikbaarheidsinformatie. Op de detailpagina’s staat nu bovenaan in welke
formaten een werk beschikbaar is. In één oogopslag ziet de gebruiker deze
informatie. De toegankelijke formaten staan samen (Daisy, makkelijk lezen, grote
letter, lettertype dyslexie …) en de aangepaste iconen bij de formaten ‘boek’,
‘dwarsligger’, ‘e-boek’, ‘Daisy’, ‘braille’ en ‘luisterboek’ zorgen voor extra
duidelijkheid. Deze verbetering kadert ook in de realisatie van een Vlaams 
e-boekenplatform en het Vernieuwingstraject bibliotheekdiensten l dienstenmodel.
Nog heel wat meer verbeteringen voor dit vernieuwingstraject werden in 2020
opgestart en zullen in 2021 gerealiseerd worden op de bibliotheekwebsites. 
(zie verder)

De manier om aan te melden op Mijn Bibliotheek op de bibwebsites werd in 
2020 aangepast. Een belangrijk voordeel is dat je nu bij het verder klikken naar
bijvoorbeeld een digitale collectie achterliggend aangemeld blijft en dus zonder
opnieuw in te loggen van die digitale dienst gebruik kan maken.  

In het kader van e-privacy en GDPR voorzagen we een manier om cookie-
instellingen te beheren, gelinkt aan een aangepaste cookieverklaring. Deze
verbetering kwam begin 2021 live. Er werd ook een probleem met de doorstroming
van informatie van Wikipedia opgelost en vertalingen werden voorzien voor onder
meer de privacyverklaring.  

Er gingen ook heel wat inspanningen naar het verder verbeteren van de
toegankelijkheid van de bibwebsites overeenkomstig het bestuursdecreet van 
7 december 2018 waarmee de Europese Richtlijn 2016/2102 is omgezet. In dit traject
ontwikkelden we twee sporen. Enerzijds voerden we samen met leverancier Ausy
technische verbeteringen door en stelden we ook alle kleurentemplates op punt om
het contrast voldoende hoog te krijgen voor een vlotte leesbaarheid van alle tekst.
Anderzijds zetten we in op sensibilisering van de bibliotheekmedewerkers die de
websites dagdagelijks beheren met enkele concrete tips op het leerplatform. Een
toegankelijkheidsverklaring is toegevoegd op alle bibwebsites. De collega’s van de
Luisterpuntbibliotheek adviseerden ons niet alleen bij dit traject maar testten ook
mee. Dit traject wordt afgerond begin 2021.

Ook de achterliggende motors van de bibwebsites, de Aquabrowser en Mijn
Bibliotheek API’s (Application Programming Interface), kregen gedurende het 
jaar meerdere updates om deze en andere vernieuwingen mogelijk te maken.

Meer gedetailleerde informatie over de releases en oplossingen voor kleine en grote
problemen is terug te vinden in het archief van de release notes.

https://leerplatform.cultuurconnect.be/courses/release-notes-en-wijzigingsverzoeken-bibwebsites/lessons/release-notes-bibliotheekwebsite/topic/releases-bibwebsite-2020-en-eerder/
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INSPRAAK, OVERLEG EN SAMENWERKING MET BIBS. 

In 2020 ging veel tijd naar het bepalen van prioriteiten in de lijst van Wijzigingsverzoeken biblio-
theekwebsites ingediend door voornamelijk bibmedewerkers. We bepaalden eerst 6 uitgangspun-
ten om deze keuzes te kaderen:
1. We zien de bibwebsite in eerste instantie als een instrument voor de bibliotheekbezoeker.
2. We geven voorrang aan verzoeken die voor alle of meerdere bibliotheken een verbetering 

inhouden.
3. We proberen verzoeken zoveel mogelijk gebundeld aan te pakken. Dit creëert tijds- en dus

ook budgetwins, bv. alles (of toch zoveel mogelijk) gelinkt aan de homepagina gezamenlijk
aanpakken. Het voordeel is bijkomend dat het geheel bekeken wordt en eventuele tegenstrij-
digheden naar boven komen.

4. Tickets die noodzakelijk zijn in het kader van volgende topics krijgen voorrang: performantie,
GDPR, toegankelijkheid ...

5. Kleinere (support) zaken die zonder veel nadenken uitgevoerd kunnen worden en niet drin-
gend zijn, worden opgenomen in de support backlog van de leverancier(s) en naargelang er
support budget en tijd is, uitgevoerd. Cultuurconnect bepaalt de prioriteiten. Let wel, dit zijn
niet de enige zaken die in de backlog staan en dit kan soms heel lang duren ...

6. Kleinere (support) zaken die beter sneller uitgevoerd worden, kunnen we sneller uit de 
backlog halen. Die worden dan betaald via het evolutief onderhoudsbudget.

7. Alles wat gelinkt is aan het dienstenmodel of CRM-programma staat on hold en wordt binnen
die programma's verder opgenomen. (zie verder)

In juni resulteerde dit in de keuze van 5 projecten, 2 grote en 3 kleinere:
1. (groot) Beschikbaarheid op de resultatenpagina van de publiekscatalogus tonen;
2. (groot) Een nieuwe startpagina voor de bibwebsites (alle verzoeken gebundeld);
3. (klein) Vindbaarheid van boeken die onder verschillende titels zijn verschenen;
4. (klein) Iets vlotter items op lijsten plaatsen (voor bibliotheken/admin en publiek);
5. (klein) Meer info over de mogelijke wachtrij bij reserveringen (zowel Mijn Bibliotheek als 

publiekscatalogus).

Aanvullend kozen we in oktober nog enkele quick wins om zo spoedig mogelijk te verbeteren.

Om de realisatie van de 2 eerste gekozen grote projecten te realiseren, werd extra budget vrijge-
maakt door de stuurgroep Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek. Deze groep zit mee aan het
roer en bepaalt niet alleen het inzetten van het budget voor doorontwikkeling, maar denkt mee
na over de ontwikkelingen in de bibliotheekwebsites en het bepalen van de roadmap. 

De bredere sector houden we op de hoogte via een nieuwsbrief en artikels op de Cultuurconnect
website. Voor de dienstendag Connect & co. realiseerden we een video en 2 namiddagsessies:
een ronde veelgestelde vragen en een workshop in het kader van de nieuwe startpagina.

De leden van de werkgroep Bibliotheekwebsites geven mee vorm aan de 
verdere ontwikkeling van de bibliotheekwebsites. Deze werkgroep:
◆ bepaalt prioriteiten voor de roadmap bibliotheekwebsites op basis van de

wijzigingsverzoeken die door bibliotheken worden ingediend,
◆ geeft mee vorm aan de gedetailleerde uitwerking van de weerhouden

wijzigingsverzoeken in workshops,
◆ bewaakt het geheel van de bibwebsites door onder meer feedback te

geven op mock-ups en design voorstellen,
◆ bereidt beslissingen door de stuurgroep Basisinfrastructuur Digitale

Bibliotheek voor.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TjJCYVgTfIMAfMbY0nxY8zauu7ilt63OU77XMcWJhvk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TjJCYVgTfIMAfMbY0nxY8zauu7ilt63OU77XMcWJhvk/edit?usp=sharing
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SUPPORT EN SLA. 

Op jaarbasis worden per maand gemiddeld 358 tickets opgelost die betrek-
king hebben op de bibliotheekwebsites. Dat zijn er gemiddeld 70 over de 
catalogus, 175 over Mijn Bibliotheek en 113 over bibliotheekwebsites meer 
algemeen. 

GEBRUIKERSONDERZOEK. 

Onderzoek naar hoe het bibliotheekpubliek gebruik maakt van de bibliotheekwebsite, hoe vlot dit
gaat en hoe tevreden zij zijn, is essentieel om keuzes te maken bij verbeteringen en vernieuwingen.
Met Google analytics meten we het gebruik ervan. Relevante cijfers stromen door naar de Mijn Bi-
bliotheek-administratie-omgeving. Bibliotheken die meer informatie hierover zoeken, krijgen toe-
gang tot de Google-omgeving. In 2020 ging het om 13 bibliotheken, het dubbele van een jaar
voordien.

Daarnaast vullen we dit onderzoek waar zinvol aan met gebruik van Hotjar, een online tool om het
gebruikersgedrag van de websitebezoekers nog beter te kunnen analyseren via visuele heatmaps,
opnames, enquêtes en onmiddellijke visuele feedback op bepaalde pagina’s. 

Meer uitgebreid gebruikersonderzoek naar de bibwebsites zetten we in 2020 enkel op in het kader
van het Vernieuwingstraject bibliotheekdiensten / dienstenmodel (zie verder). 

Mijn bibliotheek 204 157 133 120 84 116 176 217 201 264 255 173

Bibwebsites 230 121 129 114 77 107 130 65 124 92 102 64

Catalogus 91 76 52 85 66 103 102 47 68 65 40 42
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De gemiddelde beschikbaarheid (24/7) van websites, catalogus en
Mijn Bibliotheek was voor 2020 heel goed, namelijk 99,85%
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Cultuurconnect 
ontwikkelt en beheert een 
Vlaamse e-boekendienst

(OUTPUT) Cultuurconnect reali-
seert een deelname van min-
stens 50% van de openbare
bibliotheken aan de Vlaamse 
e-boekendienst tegen het einde
van de looptijd van deze over-
eenkomst op 31/12/2023.

(OUTCOME) Cultuurconnect wil een
relevante dienstverlening aanbie-
den en zet daarom in op een
jaarlijkse verhoging van het 
publieksbereik van de Vlaamse 
e-boekendienst. Cultuurconnect
wil een kwaliteitsvolle dienst-
verlening aanbieden en zet
daarom in op het terugdringen
van issues en downtijden, te me-
ten aan de hand van relevante
statistieken en het bevorderen
van de snelheid en volledigheid
van het aanbod titels.

(BEHEERSOVEREENKOMST

2019-2023)

Cultuurconnect ontwikkelt een e-boekendienst
waarin Nederlandstalige e-boeken worden
aangeboden aan de leden van openbare
bibliotheken. Dit gebeurt in een context waarbij in
Nederland reeds een e-boekendienst bestaat die
tot stand is gekomen en gecontinueerd wordt
met meer middelen dan in Vlaanderen mogelijk is.
Cultuurconnect stond daarom voor de uitdaging
om voor dezelfde of gelijkaardige titels van
dezelfde uitgevers een ander licentiemodel voor
e-boekenuitleen te creëren.
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In september 2020 werd het e-boekenplatform
gelanceerd. In totaal gingen 169 bibliotheken of

54%van de openbare bibliotheken van
start met deze dienst. Hiermee 

behalen we alvast de vooropgestelde doelstel-
ling: een deelname van minstens 50% van de 
bibliotheken tegen einde 2023. Dankzij deze 
bibliotheken kregen 3,6 miljoen inwoners de
kans om e-boeken te lezen via hun lokale 
bibliotheek. De collectie telt ondertussen ruim

7.000titels en focust op vlot leesbare
fictie en non-fictie voor volwas-

senen in het Nederlands en het Engels.

Er werd een promotiecampagne uitgewerkt die
inspeelde op de verschillende seizoenen en die
de bibliotheken doorheen het jaar kunnen inzet-
ten. Daarnaast zorgde ook het lanceringsmo-
ment, waarop minister Jambon aanwezig was,
voor extra zichtbaarheid. Op het leerplatform
van Cultuurconnect kunnen bibliotheken terecht
voor inspirerende teksten, fotomateriaal, promo-
tiemateriaal, handleidingen en best practices.

In totaal leenden bijna 16.000 unieke gebruikers
minstens één boek uit, samen goed voor 

76.793uitleningen. Er werden 
ook 20.661 boeken gereser-

veerd. Zowel recente als minder recente titels
deden het goed. In totaal waren 80% van de uitle-
ningen fictie en 20% non-fictie, wat overeenkomt
met het aankoopbeleid. De meest populaire fictie-
genres waren thrillers en detectives (31%), 
gevolgd door literaire romans (10%) en romanti-
sche literatuur (6%). Bij de non-fictie deden vooral
kookboeken (20%) het goed, gevolgd door 
geschiedenis (16%) en (auto)biografieën (10%).

De meeste uitleningen werden gerealiseerd door
de 60-69-jarigen, gevolgd door 50-59-jarigen en
40-49-jarigen. Vooral vrouwen (67%) maakten
gebruik van deze dienst. In totaal bereikten we
nu 0,41% van de bevolking van de deelnemende
bibliotheken. In de toekomst willen we dit per-
centage optrekken naar 1%. Dit percentage is
vergelijkbaar met het bereik van de e-boeken-
diensten in andere Europese landen.

Voor
uit

blik

In 2021 willen we het bereik van de e-boekendienst
verhogen. Daarom willen we de collectievorming
uitbreiden met Young Adult literatuur om op die
manier ook meer jongeren te bereiken. We bekijken
ook een mogelijke samenwerking met Iedereen
Leest rond de boeken van de Kinder- en jeugdjury. 
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Cultuurconnect zorgt voor het 
beheer en de verdere uitbouw 
van bovenlokale digitale collecties
voor openbare bibliotheken

Cultuurconnect verzorgt een aanbod van digitale collecties voor openbare
bibliotheken (bijv. kranten- en tijdschriftentitels, digitale kinderprentenboe-
ken, digitaal filmaanbod ...). Het is belangrijk dat (een deel van) dit aanbod
ook van thuis uit bereikbaar is voor bibliotheekleden, wat de waarde van
deze dienstverlening verhoogt. Cultuurconnect zet in op de kwaliteit van de
presentatie van de collectie, het gebruiksgemak van de applicaties, het aan-
tal titels en waar relevant de toegankelijkheid voor onderwijs.
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(OUTPUT) Cultuurconnect realiseert een deel-
name van minstens 75% van de openbare
bibliotheken aan één van de bovenlokaal
aangeboden digitale collecties.

(OUTCOME) Cultuurconnect wil een relevante
dienstverlening aanbieden en zet daarom
in op de jaarlijkse verhoging van het 
publieksbereik van de digitale collecties.
Cultuurconnect streeft naar toegankelijk-
heid van de bibliotheekcollectie voor onder-
wijs en zet daarom in op een jaarlijkse
stijging van het aantal scholen dat zich
aanmeldt om de voor hen relevante 
digitale collecties intra muros te gebruiken. 
Cultuurconnect wil een kwaliteitsvolle
dienstverlening aanbieden en zet daarom
in op het terugdringen van issues en
downtijden, te meten aan de hand van 
relevante statistieken.

(BEHEERSOVEREENKOMST 2019-2023)

IN
D

IC
A

TO
R

EN

We realiseerden een deelname van 

90%van de bibliotheken aan 
één van de bovenlokaal
aangeboden digitale

collecties en van 67% van de bibliotheken aan
minstens twee collecties. Hiermee behalen we
alvast de vooropgestelde doelstelling voor 2020
van respectievelijk 75% en 30%.
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Gopress | Online kranten & tijdschriften
Gopress is een digitaal platform voor kranten en tijdschriften en biedt 2 producten aan 
bibliotheken:
Gopress Kiosk: recente kranten en tijdschriften, beschikbaar binnen de muren 

van de bibliotheek. 
Gopress Archief: oudere kranten en tijdschriften, zowel in de bibliotheek als thuis beschikbaar

voor bibliotheekleden. 
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In 2020 bleek het aantal abonnementen op Gopress stabiel:

73% (=223) van de bibliotheken 
had een abonnement op het Archief. 

41% (=126) van de bibliotheken had een abonnement 
op het Archief en de Kiosk. 

Het was in 2020 niet evident om een zicht te krijgen op het effectieve gebruik van Gopress
Archief omwille van technische problemen met de registratie van gebruiksdata. Voor de
maanden maart, april en mei zijn er geen correcte data beschikbaar van het aantal geraad-
pleegde artikels of het aantal unieke gebruikers. Wel zagen we in die maanden een toename van
het aantal zoekopdrachten in het archief in vergelijking met de maanden ervoor. Deze toename
valt te kaderen in de eerste lockdown en de bijkomende actie om het Gopress krantenarchief in
de lente gratis open te stellen voor alle openbare bibliotheken. We registreerden voor 2020
482.271 zoekopdrachten. Opvallend was wel dat het gebruik sterk afnam bij kinderen en
jongeren. Ook op de scholen daalde het gebruik. Een verklaring hiervoor is de coronacrisis en de
focus die in het onderwijs meer kwam te liggen op de meest essentiële zaken, waardoor
leerkrachten er minder toe kwamen om databanken, zoals Gopress op te nemen in hun lessen.

Ook het gebruik van Gopress Kiosk kende een negatieve impact van de coronacrisis. Het aantal
raadplegingen daalde in 2020 met 11% en viel terug op 298.402.

In 2020 sloot Cultuurconnect een verwerkersovereenkomst met leverancier Belga. In navolging
daarvan stelden we een Datagebruikersovereenkomst op, in verband met de verwerking en
bescherming van persoonsgegevens van eindgebruikers (leden van bibliotheken die van
Gopress gebruik maken), als bijlage bij de Overeenkomst Gopress. Op die manier actualiseren
we de bestaande contractuele afspraken tussen Cultuurconnect en de Gopress Abonnees op
vlak van privacy.

In 2021 wordt het krantenarchief aantrekkelijker gemaakt door de raadpleging
van de artikels volledig te integreren in de bibliotheekwebsites. Op die manier
wordt de raadpleging responsive, waardoor het ook aangenamer zal zijn om 
artikels op een smartphone en tablet te raadplegen. Naast de integratie in de
websites zullen ook afbeeldingen en infographics weergegeven worden bij de
artikels. Vervolgens zal er ook werk gemaakt worden van een how-to video om
gebruikers op weg te helpen. Er komt ook nieuw promotiemateriaal om zowel
het gebruik van het archief als de kiosk nieuw leven in te blazen.

Voor
uit

blik
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Fundels |
Interactieve
Kinderboeken
Fundels is een digitale en interactieve
omgeving voor jonge kinderen, 
gebaseerd op bestaande kinder-
prentenboeken. Producent Cartamundi
Digital onderhandelt met uitgevers en
selecteert op kwaliteit. De klemtoon ligt
op het verhaal, verhalen vertellen en 
digitale spelletjes met elementen van
het verhaal. Doorheen de jaren is een
unieke digitale collectie ontstaan voor
openbare bibliotheken. Fundels zijn 
van thuis uit beschikbaar voor biblio-
theekleden, wat de waarde van deze
dienstverlening verhoogt. 

De digitale, interactieve kinderboeken
van Fundels vormen een mooie aanvul-
ling op de fysieke boekencollectie in de
bibliotheken. 

In 2020 had 44% (=137) van de bibliotheken een
abonnement op Fundels:

137 bibliotheken hebben een digitaal 
abonnement op prentenboeken.

64bibliotheken hebben een digitaal 
abonnement op AVI.

33 bibliotheken hebben een abonnement op
Fundels met RFID-lezers en rugzakjes.

Fundels biedt 3 producten die 
bibliotheken kunnen afnemen:

◆ PRENTENBOEKEN: gesproken
prentenboeken en digitale
spellen voor kleuters 
(van 3 tot 7 jaar).

◆ AVI: LEESBOEKJES voor
beginnende lezertjes om te
oefenen op algemene
leesvaardigheden, technisch
lezen en begrijpend lezen 
(van 6 tot 10 jaar).

◆ FUNDELS-RUGZAKJES:
fysieke prentenboeken zijn
voorzien van een chip. Via een
speciale lezer (RFID, d.i. identifi-
catie met radio-golven) kunnen
leners de inhoud van de chip
op een vaste computer ont-
sluiten. Dit is een uitdovend
model. Het gebruik wordt nog
onder-steund, maar er kunnen
geen nieuwe RFID-lezers meer
worden aangekocht. Boekjes
kunnen wel nog besteld
worden.
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In 2021 gaat Cultuurconnect in overleg met Cartamundi om de pijnpunten van deze dienst
aan te pakken. Voor Fundels prentenboeken bekijken we de mogelijkheid om meer titels in
het aanbod op te nemen en gaan we gesprekken aan over het business model. Er wordt
werk gemaakt van een samenwerking met Iedereen Leest en Boekstart. Voor Fundels AVI
onderzoeken we of we deze dienst kunnen omvormen naar een bredere doelgroep met
focus op leesbevordering. Ook het business model zal herbekeken worden.

Voor
uit

blik

2020 kende bijna een verviervoudiging van het ge-
bruik van Fundels prentenboeken en Fundels AVI. In
totaal werden 76.486 prentenboeken en 13.095 AVI-
boeken gedownload. We bereikten ook meer dan
dubbel zoveel unieke gebruikers: 10.851 voor beide
diensten samen. 

De eerste lockdown en de bijhorende promotie die
we voerden voor Fundels hadden een grote impact.
Het gebruik kende een grote piek in maart en april,
maar ook in de maanden die daarop volgden bleef
het gebruik dubbel zo hoog in vergelijking met de-
zelfde maanden in 2019. 

Het stijgende gebruik werd ook meegenomen in de
evaluatie van de dienst door de stuurgroep Digitale
Collecties. In deze evaluatie werd besloten om de
dienst te continueren, maar enkele blijvende pijnpun-
ten (te kleine collectie, beperking op aantal uitlenin-
gen) aan te kaarten bij de leverancier.

In 2020 sloot Cultuurconnect een verwerkersover-
eenkomst met leverancier Cartamundi. In navolging
daarvan pasten we de Gebruiksvoorwaarden 
Fundels aan, ivm de verwerking en bescherming van
persoonsgegevens van eindgebruikers (leden van 
bibliotheken die van Fundels gebruik maken). Op die
manier actualiseren we de bestaande gebruiksvoor-
waarden op vlak van privacy in navolging van de
GDPR-regelgeving.



86

VOORTGANGSRAPPORT 2020

Cultuurconnect onderzoekt 
de wenselijkheid en de 
haalbaarheid van een gedeelde
digitale basisinfrastructuur voor 
de sector van de gesubsidieerde
podiuminstellingen
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(OUTPUT) Cultuurconnect 
realiseert een deelname van 
minstens 60 % van de podium-
instellingen aan het participatie-
traject bij de opmaak van de
conceptnota over de gedeelde
digitale basisinfrastructuur. 

(BEHEERSOVEREENKOMST

2019-2023)
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Digitaal Podium
Project Digitaal Podium onderzocht de wenselijk-
heid en de haalbaarheid van een digitale basisin-
frastructuur voor kunst- en cultuurhuizen, op
vraag van de Vlaamse overheid. De resultaten
van dit onderzoek werden grondig beschreven in
een conceptnota. De Vlaamse Overheid keurde
deze conceptnota eind 2020 goed. In 2021 werkt
Cultuurconnect aan de pilootfase van de uitbouw
van een digitale basisinfrastructuur. 

Samen met de sector gaan we voor een oplos-
sing waarbij alle partijen gebaat zijn en die in-
speelt op 6 belangrijke noden van de kunst- en
cultuurhuizen (zie: conceptnota p.43). Cultuur-
connect kan als brug tussen sector en leveran-
ciers de cultuurhuizen ontzorgen door bepaalde
taken op een hoger niveau te organiseren, zoals
aanbesteding, contractmanagement, implemen-
tatie, opleiding, support, functionele analyse,
contact met de leveranciers, roadmapbepaling.
Zo kunnen cultuurhuizen zich meer richten op
hun culturele kerntaken, maar worden ze door
het coöperatieve model van Cultuurconnect als
coöperanten wel nauw betrokken en bepalen ze
mee de koers.

https://www.cultuurconnect.be/diensten/digitaal-podium
https://www.cultuurconnect.be/sites/default/files/inline-files/Concepttnota Digitaal Podium v9_2.pdf
https://www.cultuurconnect.be/stuurgroepen-werkgroepen-cultuurhuizen
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Uit het participatief onderzoek komt ticketing naar voren als het 
aangewezen vertrekpunt voor de uitbouw van een basisinfrastructuur.
Daarbij zijn 4 mogelijke uitbreidingen mogelijk:

◆ Webshop+: een goede, gebruiksvriendelijke etalage van je aanbod

◆ Samenwerking: ondersteuning bij het opzetten van
samenwerkingsinitiatieven

◆ Verbreding van functionaliteiten: de bredere werking van kunst- en
cultuurhuizen ondersteunen door koppelingen met andere systemen of
aanpassingen aan het ticketingsysteem

◆ CRM light: optimaal contact met je klanten op basis van de beschikbare
data uit het ticketingsysteem en de webshop

Cultuurconnect werd tijdens het
onderzoek bijgestaan door een
projectteam van 6 digitale experten
uit verschillende cultuur- en ge-
meenschapscentra, kunsthuizen en
Cultuurconnect: Andy Van Den Bliek
(de Warande), Kirby Hallemeesch
(CC De Grote Post), Bram Van
Wichelen (Toneelhuis), Karel Lievens
(Muziekcentrum De Bijloke), 
Marc Absolon (Vlaamse
Gemeenschapscommissie), 
Kurt Stevens (CCHA/Cultuurcentrum
Hasselt) en door een adviesgroep
waarin deze experten zetelden en
die werd aangevuld met een aantal
cultuurprofessionals met leiding-
gevende profielen: Stefaan Gunst
(vzw De Rand), Jan Bourgeois (CC
Zwaneberg), Bart Vandenbroucke
(CC Belgica), Annelies Degraeve (CC
Sint-Niklaas), Peter Bosmans
(Cultuurcentrum Casino), Stijn de
Coster (CC Stroming), Johan De
Rocker (Stad Landen), Steven
Defoor (Cultuurcentrum Mechelen), 
Frank Geypens (STUK Kunsten-
centrum), Ward Cannaerts
(Ancienne Belgique), Marc Steens
(Clubcircuit), Katrien Van Eeckhoutte
(Concertgebouw Brugge), 
Tom Ruette (Kunstenpunt), 
Anne-Marie Croes (oKo), Hans 
Van Der Linden (Departement CJM)
en Leen Vanderschueren (.!)
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Enkele pilootgroepen werken in 2021 samen met Cultuurconnect aan de aanbesteding,
ontwikkeling en implementatie van een digitale basisinfrastructuur, aangepast aan hun
noden. Een pilootgroep bestaat uit minimaal 3 gemeenschapscentra, cultuurcentra en/of
kunstenorganisaties met presentatiefunctie, gesubsidieerd via het kunstendecreet, die
geografisch (regionale schaal) of inhoudelijk/thematisch (vergelijkbare werking) aan elkaar
gelinkt zijn en de intentie hebben om samen te werken (op vlak van software). De groep kan
in de beginfase uit een beperkt aantal kunst- en cultuurhuizen bestaan, met potentieel om te
groeien. De leden van het projectteam en de adviesgroep zullen Cultuurconnect ook in deze
pilootfase bijstaan. 

Voor
uit

blik

In 2020 ging Digitaal Podium “On Tour”. Cultuurconnect plande 5 infosessies en workshops op
verschillende plekken in Vlaanderen en Brussel. Wegens de uitbraak van de coronacrisis in maart
2020 werden dit 2 fysieke bijeenkomsten in Deinze en Antwerpen en 9 virtuele ontmoetingen. Het
doel was input te verzamelen bij zoveel mogelijk leidinggevende en adviserende kunst- en
cultuurprofessionals over hoe zij de uitbouw van een digitale basisinfrastructuur zien. In totaal namen
85 kunst- en cultuurhuizen deel aan Digitaal Podium On Tour, fysiek of digitaal. 

Over het hele traject beschouwd namen 173 verschillende kunst- en cultuurhuizen deel aan een of
meerdere participatiemomenten. Daarmee hebben we 173 van de 248 kunst- en cultuurhuizen 

(70%)bereikt en betrokken bij het onderzoek Digitaal Podium. Hierdoor kregen we
voldoende inzicht in de noden en verwachtingen van kunst- en cultuurhuizen op

vlak van de digitale basisinfrastructuur.

Op basis van het onderzoek en de input kwam een uitgebreide nota tot stand, met concrete
voorstellen, de prioritaire doelstellingen en een concept van hoe een gedeelde digitale
basisinfrastructuur vorm kan krijgen. De Vlaamse Overheid keurde deze conceptnota eind 2020
goed, dus in 2021 wordt project Digitaal Podium een pak concreter.
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Cultuurconnect biedt een klant-
vriendelijke service bij de 
ondersteuning van haar diensten

(OUTPUT) Cultuurconnect wil een klantvriendelijke dienstverlening aanbieden en zal 
80% van de servicedeskvragen binnen de 2 werkdagen behandelen. Voor kritieke 
problemen respecteert Cultuurconnect een responstijd van maximaal 2 werkuren voor
80% van de gevallen. 80% van de servicedeskvragen zullen binnen de vooropgestelde
termijn van de week opgelost worden (kritieke problemen binnen de 4 uur). Minstens
25% van de content in de digitale communicatiemix van Cultuurconnect (website,
Nieuwsbrief Connected, social media,...) staat in relatie met haar diensten. Voor alle
diensten bestaat er een nieuwsbrief waarop deelnemende cultuuractoren zich kunnen
inschrijven om op de hoogte te blijven.

(OUTCOME) Cultuurconnect tekent minimaal 90% op qua klantentevredenheid over de
ondersteuning van haar diensten.

(BEHEERSOVEREENKOMST 2019-2023)IN
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Overzicht van de nieuwsbrieven, het aantal ontvan-
gers eind 2020 en aantal bijkomende abonnees in
vergelijking met het einde van het jaar voordien:

◆ Bibliotheeksysteem 2337 +436

◆ Gopress 2245 +391

◆ Bibliotheekwebsites 2141 +371

◆ Open Vlacc 1778 +307

◆ Fundels 1714 +241

◆ E-boeken 1704 +757

◆ Bibster 1445 +267

◆ Mijn Leestipper 1441 +674

◆ Bieblo 1331 +319

◆ Livestreaming 1061 +538

◆ [Jouw stad] Leest 1037 +304

◆ Digitaal Podium 985 +338

◆ Mobiele arcadehallen 755 +187

◆ Voor De Show 724 +234

Op www.cultuurconnect.be werden dienstenpagina’s en nieuwsartikels over de diensten in totaal

86.692keer bezocht. De landingspagina www.cultuurconnect.be/diensten werd
64.297 bezocht. Er verschenen 50 artikels over Cultuurconnect-diensten op

de website op een totaal van 78 artikels. 64% van alle artikels is m.a.w. gelinkt aan de diensten.

Alle diensten en diensten in opschaling hebben een eigen nieuwsbrief. Daarin krijgen bibliotheek-
medewerkers updates over het product (releases, veranderingen & evaluaties), kant-en-klaar pro-
motiemateriaal, tips om optimaal te werken met het product en inspiratie vanuit andere
deelnemende bibliotheken. Een dienstennieuwsbrief wordt 2 tot 7 keer per jaar uitgestuurd, af-
hankelijk van hoeveel relevant nieuws er is. Alle medewerkers uit de sector die ingeschreven zijn
op minstens één van de nieuwsbrieven, krijgen jaarlijks een bericht om hun voorkeuren aan te
passen over welke nieuwsbrieven ze willen ontvangen, naargelang de diensten die ze afnemen.
Uitschrijven kan onderaan in elke nieuwsbrief, maar gebeurt in de praktijk zelden.

Van alle socialemediaposts staat minstens 25% in relatie tot onze diensten (dit is een inschatting
op basis van een steekproef). 
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Aantal tickets in 2020

Evolutie van het aantal tickets

In het servicedesksysteem (Zendesk) werden afgelopen jaar

22.636 nieuwe vragen geregistreerd en 23.075 vragen
opgelost. De vragen die niet meer in 2020 

werden beantwoord, werden uiteraard begin 2021 opgevolgd. De 
gemiddelde reactietijd in 2020 was 82 kantoorminuten. De gemid-
delde volledige oplostijd was 248 kantoorminuten.

We zien een sterke evolutie van het aantal tickets.  De oorzaken hiervan zijn:
◆ Het stijgende aantal (nieuwe) diensten, die logischerwijs ook meer vragen tot gevolg hebben.
◆ Het stijgend aantal bibliotheken op het eengemaakt bibliotheeksysteem
◆ Servicedesk werkt met een single point of contact via het servicedesksysteem waardoor alle

vragen nu worden geregistreerd, terwijl dat voordien niet altijd het geval was.

SERVICEDESK. 
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Tevredenheid per maand

Sinds 2018 meten we continu de tevredenheid over de servicedesk. Na het
afsluiten van een vraag krijgt de indiener een mail om een tevredenheids-
enquête in te vullen, op voorwaarde dat de indiener de laatste 2 maanden
geen tevredenheidsenquête heeft ontvangen. 

96,75% geeft aan dat tevreden te zijn over onze servicedesk.
Op de 6112 tevredenheidsenquêtes, kwamen 2920 

reacties, waarvan 2825 tevreden reacties.

Tickets per categorie (in percentages ten opzichte van alle tickets):
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Op het leerplatform van Cultuurconnect publiceren we sinds de
zomer van 2019 alle informatie die een medewerker nodig heeft om
goed te kunnen werken met de diensten van Cultuurconnect en om
zo hun leerproces te ondersteunen. Daarnaast vinden mede-
werkers van bibliotheken en cultuurhuizen er inspirerende teksten,
fotomateriaal, promotiemateriaal, handleidingen en best practices.
Het leerplatform groeide in 2020 uit tot dé leerplek voor lokale
cultuurprofessionals over onze diensten.

Door de coronacrisis werden een aantal diensten van Cultuur-
connect genoodzaakt om in maart 2020 snel te schakelen van een
fysiek opleidingstraject naar een volledig digitaal concept. In maart
werden bijvoorbeeld de opleidingen over het Bibliotheeksysteem
op locatie in de bib in twee weken tijd vervangen door live en on
demand webinars. Door deze snelle aanpassing aan de nieuwe
context, liep dit migratietraject voor de bibliotheken geen
vertraging op. Het leerplatform heeft er mee voor gezorgd dat die
omschakeling goed verliep en dat bibmedewerkers snel hun weg
vonden naar één centrale plek waar ze hun volledige leertraject
kunnen doorlopen. 

Voor nieuwe diensten heeft het leerplatform een drempelverlagend
effect. Diensten als Livestreaming of Voor de Show worden stap
voor stap toegelicht. Waar moet je allemaal aan denken als je een
livestreaming wil hosten als cultuurhuis of woonzorgcentrum? Hoe
maak je het theaterspel speelklaar voor scholen? 

De productmanagers van Cultuurconnect zijn actief betrokken als
auteur op het leerplatform, waardoor er dagelijks nieuwe pagina’s
worden toegevoegd. De website van Cultuurconnect en de
dienstennieuwsbrieven verwijzen vaak door naar het leerplatform
voor verdieping. Servicedesk beantwoordt de vragen uit de sector
vaak met een link naar het relevante item op het leerplatform.
Vanuit het leerplatform wordt ook steeds verwezen naar de
servicedesk. Op die manier is het voor lokale cultuurprofessionals
makkelijker om vragen door te geven en ondersteunen de 
2 platformen elkaar.

LEERPLATFORM. 

http://www.leerplatform.cultuurconnect.be/
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Het leerplatform telde afgelopen jaar 3.097 geregistreerde gebruikers. Dit zijn gebruikers die
graag hun leerproces opvolgen via hun persoonlijk profiel. De meeste pagina’s op het platform
zijn vrij toegankelijk en kunnen zonder specifieke login geraadpleegd worden. Naast bibliothe-
ken en cultuur- en gemeenschapscentra kijken ook heel wat partnerorganisaties en scholen
mee op het leerplatform. Zo bezochten meer dan 5.000 unieke gebruikers het leerplatform in
2020. 

Enkele cijfers

Het leerplatform kende in 2020:

5.000unieke bezoekers

3.097 geregistreerde gebruikers

86 cursussen over 11 diensten

317lessen en 450 topics

In 2021 gaan we het leerplatform evalueren en bijsturen waar nodig. We doorlopen
een evaluatietraject waarbij we bij de bezoekers van het platform polsen naar de
leernoden via surveys en we gaan met diepte-interviews op zoek naar
verbeterpunten. 

Op de planning staat ook de realisatie van een nieuwe module kennisdeling en
fora. We creëren een ruimte waar medewerkers makkelijk met elkaar in gesprek
kunnen gaan en waar ze kunnen leren van elkaar. Deze plek zullen we voorzien 
van praktijkvoorbeelden, tips van bibs en cultuur-huizen, workshops - met en door
cultuurprofes- sionals - en we voorzien een kalender met alle belangrijke data voor
onze diensten. Verder wordt het leerplatform dagelijks verrijkt met nieuwe content
en voorzien we technische optimalisaties in samenwerking met de hostingpartij
Appsaloon. 

Voor
uit

blik
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Cultuurconnect realiseert haar opdrachten met oog voor efficiëntie,
innovatie, kwaliteit, duurzaamheid en sociaal ondernemerschap. 

◆ Cultuurconnect ontwikkelt schaalbare en gebruiksvriendelijke
oplossingen in samenwerking met individuele en collectieve
actoren.

◆ Cultuurconnect werkt samen met Luisterpunt en de
Zorgbibliotheek in het kader van de gemeenschappelijke
basisinfrastructuur voor openbare bibliotheken daar waar de
werking van Luisterpunt en de Zorgbibliotheek ingepast kan
worden in die omgeving.

◆ Cultuurconnect beheert een groeiend ecosysteem met
permanente zorg voor de noden van gebruikers en partners.

◆ Cultuurconnect diversifieert haar inkomsten door de verdere
uitbouw van betalende dienstverlening, gebaseerd op
coöperatieve businessmodellen en ondersteund door een
voorkeur voor “open data” en “open source”. 

◆ Cultuurconnect realiseert een transparant consortiummodel en 
-werking waarin deelnemers uit het werkveld samen beslissen over
de roadmap van haar verschillende diensten en in cocreatie
optimalisaties en uitbreidingen kunnen uitwerken. 

◆ Cultuurconnect past de principes van cultural governance toe.

(Beheersovereenkomst 2019-2023)
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In 2017startten we een traject naar een coöperatief bestuursmodel,
mee op basis van de principes van Cultural Governance Vlaan-
deren. Dit is opgebouwd rond de verschillende relaties die de

lokale actoren ten aanzien van onze organisatie innemen in de verschillende gebieden van haar
werking: participant, cocreator, coöperant en klant. 

Op mesoniveau (strategische koers van concrete acties en oplossingen) en microniveau
(concrete invulling van acties en oplossingen) impliceert dit een model waarbij elk team binnen
Cultuurconnect (Connect, Research & Development, Productmanagement en Servicemanage-
ment) betrokkenheid en versterkte inspraak voor het werkveld realiseert.

De Algemene vergadering bestaat uit 17 leden en het Bestuursorgaan uit 10 leden. 
De samenstelling staat verder in dit rapport of op  www.cultuurconnect.be/bestuur.

◆ Het bestuur blijft net als in 2019 de vernieuwde rol spelen: het zet binnen de contouren van de
beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid sterker de strategische koers uit,
anticiperend op de specifieke (groei)problemen voor de organisatie bij de nieuwe uitdagingen,
ondersteunt het management dat de operationele eindverantwoordelijkheid draagt, en
hanteert in voldoende mate de blik van een buitenstaander. Het is met andere woorden een
‘actief adviserend bestuur’. Het Bestuursorgaan kwam 7 keer samen in 2020.

◆ De Algemene Vergadering van Cultuurconnect kwam 3 keer samen in functie van haar
statutaire opdracht.
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◆ Team Servicemanagement houdt
regelmatig tevredenheidsenquêtes over de
dienstverlening (zie hoger) .

◆ Op 4 december 2020 vond de derde editie
plaats van de jaarlijkse dienstendag
Connect & co. Voor het eerst werd de dag
volledig digitaal georganiseerd, met een
livestream en chat voor het plenaire deel,
en 11 sessies via Zoom in de namiddag.
Ongeveer 600 bibliotheekmedewerkers
schreven zich in en volgden sessies en/of
livestreaming, vanuit meer dan 200
verschillende bibliotheken. De editie van
2020 scoorde gemiddeld een 8,1/10 qua
tevredenheid bij de deelnemers. 

◆ In 2020 werd een eerste stuurgroep in het
leven geroepen voor cultuur- en
gemeenschapscentra, de stuurgroep
Digitale Cultuurbeleving. De stuurgroep
kwam in december 2020 voor het eerst
samen. 
◆ Stuurgroep Digitale Cultuurbeleving:

stuurt de diensten die gericht zijn op het
digitaal beleven van cultuur, zoals
livestreaming en theaterspel Voor De
Show.

◆ 1 vergadering
◆ 8 leden

◆ In 2020 werden ook 2 nieuwe werkgroepen
voor diensten voor cultuur- en gemeen-
schapscentra samengesteld (Voor De Show
en Livestreaming). Deze starten in maart
2021 op. Werkgroepen helpen beslissingen
voorbereiden, doen voorstellen aan de
stuurgroep of werken bepaalde
deelaspecten van de diensten mee uit. 
De samenstelling van de stuur-en
werkgroepen voor de diensten voor
cultuurhuizen vind je hier:
www.cultuurconnect.be/stuurgroepen-
werkgroepen-cultuurhuizen

Het coöperatieve bestuursmodel en de praktische invulling ervan werd in 2020 verder ontwikkeld:
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◆ In 2020 waren de 4 stuurgroepen voor de
bibliotheekdiensten actief. Elke stuurgroep
kwam minstens twee keer samen in 2020,
al was dat door corona vanaf maart 2020
enkel in digitale vorm. Om efficiënt digitaal
te vergaderen, werden de online
bijeenkomsten vaak wat ingekort, digitaal
voorbereid en wat frequenter gehouden
dan in normale omstandigheden.

◆ Stuurgroep Basisinfrastructuur Digitale
Bibliotheek: deze groep buigt zich over
alle diensten en vernieuwingsprojecten
van de basisinfrastructuur voor de
bibliotheken: Open Vlacc, Biblio-
theekwebsites en het Bibliotheek-
systeem. 

◆ 5 vergaderingen
◆ 31 leden

◆ Stuurgroep Digitale Collecties: deze
stuurgroep buigt zich over de digitale
collecties die bibliotheken kunnen
afnemen, zoals Gopress, Fundels, e-
boeken en op termijn filmstreaming. 

◆ 2 vergaderingen
◆ 20 leden

◆ Stuurgroep Beleven: deze stuurgroep is
verantwoordelijk voor de diensten
gericht op beleving in de bibliotheek, op
dit moment de Mobiele arcadehallen en
Bibster. 

◆ 2 vergaderingen 
◆ 12 leden

◆ Stuurgroep Inspireren: Deze groep buigt
zich over de diensten die bezoekers
inspiratie bezorgen. Bieblo en Mijn
Leestipper horen tot de bevoegdheid
van deze stuurgroep. 

◆ 2 vergaderingen 
◆ 13 leden

2 noten hierbij:

1. In 2020 werd er werk van gemaakt om
zoveel mogelijk mensen uit de
bibliotheeksector de weg te wijzen naar het
coöperatieplatform. Sinds einde september
kunnen alle medewerkers uit de
bibliotheeksector met hun Mijn
Cultuurconnect-profiel inloggen op het
platform. Leden van de stuur- en
werkgroepen konden dat al sinds het
voorjaar van 2020. 

2. De bedoeling is dat het coöperatieplatform
een plek wordt waar inspraak over de
diensten mogelijk wordt en transparantie
over de diensten gegarandeerd is. In
aanloop naar Connect & co. (4 december
2020) maakten we gebruik van het platform
om de voorbereidingen voor het (online)
evenement te treffen. Over elke dienst
gaven de productmanagers in een filmpje
uitleg bij wat het voorbije jaar gebeurde en
wat op de planning stond. Daarnaast
maakte het team Dienstenmodel een
podcast ter voorbereiding van het
panelgesprek over Interbibliothecair
leenverkeer. Bibliotheekmedewerkers
konden zich via het platform op het online
evenement voorbereiden, de filmpjes met
een stand van zaken over de diensten
bekijken en vragen stellen. Zo kwam
iedereen voorbereid aan de start, en
konden de sessies over de diensten zo
interactief mogelijk worden gehouden.
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◆ Werkgroep E-boeken: 
◆ 8 vergaderingen
◆ 20 leden

◆ Werkgroep Bibliotheeksysteem: 
◆ 6 vergaderingen 
◆ 22 leden

●
◆ Werkgroep Bibliotheekwebsites:

◆ 8 vergaderingen
◆ 16 leden

●
◆ Werkgroep CRM:

◆ 2 vergaderingen
◆ 13 leden

●◆ Werkgroep Mijn Leestipper:
◆ 2 vergaderingen
◆ 9 leden

●
◆ Werkgroep Dienstenmodel: 

◆ 3 vergaderingen
◆ 15 leden 

●
◆ Werkgroepen met experten Open Vlacc

(samenstelling afhankelijk van de
expertise: Catalografie, Muziek, Fictie,
Trefwoorden, Jeugdtrefwoorden):  

◆ 10 vergaderingen 
◆ 40 leden

Werkgroepen helpen beslissingen voorbereiden, doen voorstellen aan de stuurgroep of werken
bepaalde deelaspecten van de diensten mee uit. De werkgroepen zijn samengesteld uit exper-
ten, al dan niet lid van de stuurgroep. Hierbij een overzicht van de bijeenkomsten in 2020

De samenstelling van de stuur-en werkgroepen voor de diensten van de bibliotheken, vind je
hier: https://www.cultuurconnect.be/stuurgroepen-werkgroepen-bibs

In 2021 vindt een nieuwe analyse en evaluatie
plaats op basis van de nieuwe Bestuurscode
Cultuur (najaar 2020) en de daarin aangescherpte
principes van good cultural governance. Sluitstuk
van deze oefening vormt een doorgedreven
evaluatie van ons coöperatief bestuursmodel
(tegen de zomer 2021).

Voor
uit

blik
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Voor 2021 worden de krachtlijnen onder andere: 
◆ Opvolging, evaluatie, bijsturing en handhaving van alles wat de voorgaande jaren

op touw gezet is;
◆ Assessments in het kader van de bijzondere problematiek van het wegvallen van

EU US privacy Shield in navolging van Schrems II;
◆ In het kader van open data geharmoniseerd aanbod waarbij de Open Vlacc

titelbeschrijvingen breed ter beschikking worden gesteld, en uitleenlijsten uit het
bibliotheeksysteem via een geharmoniseerd aanvraagprocédé verkregen
kunnen worden.

Voor
uit

blik

Open data en opensource
We zoeken, in samenspraak met partners, naar oplossingen om onze data maximaal ter 
beschikking te stellen.

Ook in 2020 streefden we ernaar om bij de ontwikkeling van nieuwe toepassingen leveranciers
van opensourcesoftware te engageren, zoals bijvoorbeeld de offertevraag rond Culture 
Matcher. De eigen software wordt zo veel mogelijk via een opensourcelicentie ter beschikking
gesteld aan derden.  

Al onze initiatieven kaderen binnen de mogelijkheden en verplichtingen op vlak van verwerking
en bescherming van persoonsgegevens, zoals opgelegd door de GDPR (de General Data 
Protection Regulation), die op 25 mei 2018 in werking trad. De organisatie van Cultuurconnect
naar aanleiding van de inwerkingtreding van dit regelgevend kader is gestoeld op volgende
krachtlijnen in 2020:

◆ Opvolging, evaluatie, bijsturing en handhaving van een informatiebeveiligingsbeleid, bestaande uit
een vast kerndocument en een dynamische bijlage (met analyse en detectie van actiepunten) per
IT-applicatie. Dit beleid omvat onder meer interne aanstelling van een DPO (Data Protection
Officer), gecertificeerd door DPI (Data Protection Institute), interne organisatie van een Stuurgroep
Informatiebeveiliging, incidentenbeheersprocedure, sensibilisering en responsabilisering van
medewerkers, integratie van privacybeschermende maatregelen in het aanbestedings- en
contractsluitingsproces betreffende nieuwe IT-applicaties …; 

◆ Opmaak en finalisering verwerkingsregister;

◆ Continueren en uitbouwen van GDPR-strategie ten aanzien van digitale toepassingen gebouwd op
onze Basisinfrastructuur en de relaties met de lokale besturen in dat kader (via toepassing van
‘datagebruikersovereenkomsten’);

◆ Machtiging gebruik van het Rijksregisternummer in het bibliotheeksysteem;

◆ GDPR-organisatie t.a.v. persoonsgegevens medewerkers en leden/bestuurders intern.



104

VOORTGANGSRAPPORT 2020

Groeiend ecosysteem

DUURZAAMHEID EN ECOLOGISCHE VERANTWOORDELIJKHEID.

De interne werkgroep DUURZAAMHEID richt zich op duurzaam en ecologisch werken in het
kantoorgebouw in de Priemstraat. Tijdens de duur van de coronacrisis werken de medewerkers
van Cultuurconnect zo goed als volledig van thuis uit. De werkzaamheden van de werkgroep zijn
tot nader order opgeschort.

Wegens het thuiswerk door de coronacrisis werd door de teamcoaches extra aandacht
geschonken aan het WELBEVINDEN VAN DE MEDEWERKERS. Coaches zorgden voor
regelmatiger contact met hun coachees. Wie extra steun nodig had werd geholpen, binnen de
wettelijke bepalingen van de overheden. Cultuurconnect ondersteunde het thuiswerk ook met
een eenmalige premie voor een betere inrichting van de thuiswerkplek. Er werden ook diverse
initiatieven genomen om de sociale contacten tijdens de lockdown levendig te houden. 

Luisterpunt 
Cultuurconnect werkt samen met Luisterpunt om hun
daisy-titels in te voeren in Open Vlacc. In 2019 werden op
vraag van Luisterpunt ook voorbereidingen getroffen om
een deel van de collectie van Passend Lezen (www.pas-
sendlezen.nl) te importeren in Open Vlacc. De integratie in 
Open Vlacc zorgt er ook voor dat Luisterpunt gebruik kan
maken van de AquaBrowser als zoekmachine voor de Luis-
terpunt website (www.luisterpuntbibliotheek.be). 

Samen met Luisterpunt schaafden we de toegankelijkheid
van de nieuwe Bibliotheekwebsites bij en bereidden we de
overstap van de luisterpuntcatalogus naar het nieuwe web-
siteplatform voor. Begin 2021 neemt Luisterpunt deze dan
in gebruik.
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Visienota e-cultuur

Tijdens het najaar van 2017 presenteerde minister Gatz zijn beleidsvisie rond digitale cultuur in
de visienota ‘Een cultuurbeleid in het digitale tijdperk’. De visienota ontwikkelt een strategie voor
de overheid en de culturele sector voor de omgang met digitale technologie. We ondersteunden
het traject ter voorbereiding van de visienota, door deelname aan klankbordgroepen en
participatie aan het redactiecomité. In 2018 werd werk gemaakt van een actieplan ter uitvoering
van de visietekst. Onder coördinatie van het departement CJM stond Cultuurconnect, samen
met publiq, VIAA en Packed, in voor de opmaak van dit actieplan. In 2019 continueerden we
onze inspanningen in de verschillende stuurgroepen ter uitvoering van de visienota ‘Een
cultuurbeleid in het digitale tijdperk’ en hebben we verder ingezet op samenwerking en
strategisch/operationele afstemming met de andere bovenbouwspelers actief rond digitale
cultuur (departement CJM, publiq, VIAA/Packed). 

In 2020 zetten we deze lijn verder. We participeerden samen met onze partners uit de
bovenbouw ook aan (de voorbereidingen van) het traject duurzaam digitaal transformeren van
het departement CJM en Informatie Vlaanderen.
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Vlaamse digitale 
bibliotheekinfrastructuur

5.

Cultuurconnect neemt het beheer van de
provinciale digitale bibliotheekomgevingen over
van de provinciebesturen en staat in voor de
consolidatie en integratie ervan in de Vlaamse
digitale bibliotheekinfrastructuur. 

(STRATEGISCHE DOELSTELLING UIT OVEREENKOMST VLAANDEREN-
CULTUURCONNECT 2018-2025 OF “EBS-OVEREENKOMST”) 
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Cultuurconnect vzw consolideert 
de provinciale bibliotheeksystemen
(PBS’en) in een Vlaams Eengemaakt
Bibliotheeksysteem (EBS).
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Nieuw Bibliotheeksysteem

MIGRATIEGOLVEN.

Na de 93 bibliotheken in 2019 migreerden we 76 bibliotheken in 2020, wat het totaal op

169Wise bibliotheken brengt. Per half jaar migreren we 1 PBS en enkele losse 
bibliotheken van het oude bibliotheeksysteem naar Wise. De migratiegolven in

2020 waren:
◆ van 28 maart tot en met 3 april: PBS West-Vlaanderen (47 bibliotheken);
◆ op 28 en 29 mei: 4 West-Vlaamse Bidoc-bibliotheken;
◆ op 19 juni: bibliotheek Brugge;
◆ van 26 september tot en met 2 oktober: PBS Brussel (20 bibliotheken);
◆ op 29 en 30 oktober: 4 Limburgse Bidoc-bibliotheken.
De Wise bibliotheken zijn blauw gearceerd op de kaart hieronder:

Bekijk de interactieve kaart

In 2020 werd ook al gestart met migratiegolf 5 (Vlaams-Brabant) en werden de eerste
gesprekken opgestart met bibliotheek Antwerpen.

Deze stappen werden uitvoerig beschreven in
het voortgangsrapport van 2019. Ook met de
verstrengde coronamaatregelen vanaf maart
2020 bleven deze stappen hetzelfde: de migra-
ties bleven doorgaan, de gevolgen verbonden
aan uitstel van migratiegolf 3 (PBS West-Vlaan-
deren)  zouden te groot geweest zijn. Boven-
dien waren de bibliotheken toch dicht, en kon
de liveweek doorgaan, weliswaar zonder live
publiek en zonder aanwezigheid van 
Cultuurconnect.

Testen, opleiding, liveweek en nazorg werden voor PBS West-Vlaanderen en de 4 West-
Vlaamse Bidoc-bibliotheken volledig digitaal georganiseerd. Bij bibliotheek Brugge, PBS
Brussel en de 4 Limburgse Bidoc-bibliotheken zijn er tijdens het live gaan wel medewer-
kers van Cultuurconnect ter plaatse gegaan.

Een migratiestraat doorloopt 
typisch 7 stappen:

1. Huiswerk
2. Conversie
3. Inrichting
4. Testen
5. Opleiding
6. Live gaan
7. Nazorg

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1HimdRymu1fL_F57BHrLqzhF4k5CKVi3-&ll=51.20807672003259%2C4.1871174031755345&z=9
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VAN FYSIEKE ONDERSTEUNING NAAR DIGITAAL

De eerste 4 opleidingsweken (17 februari tot 13 maart) voor PBS West-Vlaanderen
konden nog fysiek plaatsvinden. Er werden parallelle sessies georganiseerd op 
2 locaties, om zoveel mogelijk medewerkers op korte tijd te kunnen opleiden. Tijdens
deze sessies konden we 88 interne trainers opleiden op dezelfde manier als tijdens de
vorige migratiegolven in 2019.

De laatste 2 geplande opleidingsweken - de week van 16 maart op 2 locaties -
gebeurden digitaal. In plaats van 3 opleidingsdagen kregen de medewerkers elke dag
toegang tot een vooraf opgenomen webinar in de voormiddag, met een aansluitende
vragensessie in de namiddag. Deelnemers konden hun vragen voorafgaand aan 
de namiddagsessie bezorgen via een gedeeld document, zodat de lesgever de sessie
voldoende kon voorbereiden.

Ongeveer dezelfde methodiek pasten we noodgedwongen toe voor alle andere
opleidingen in 2020, dus ook voor de losse Bidoc-bibliotheken, Brugge en PBS Brussel.
In plaats van een hele week elke dag een webinar in de voormiddag en een live
vragensessie in de namiddag zoals bij PBS West-Vlaanderen, gingen de bibliotheken
evenwel veel autonomer aan de slag: we bezorgden het overzicht met alle webinars
ruim op voorhand en planden vervolgens 1 à 2 live vragensessie over alle webinars.

In totaal leerden 889 medewerkers met Wise werken via de webinars, interne
opleidingssessies en de pagina’s op het leerplatform.

De webinars werden massaal bekeken en herbekeken:

◆ Klanten sessie 1: 1.080 keer bekeken
◆ Klanten sessie 2: 748 keer bekeken
◆ Balie sessie 1: 502 keer bekeken
◆ Balie sessie 2: 318 keer bekeken
◆ Balie sessie 3: 540 keer bekeken
◆ Titels en exemplaren sessie 1: 246 keer bekeken
◆ Titels en exemplaren sessie 2: 254 keer bekeken
◆ Titels en exemplaren sessie 3: 420 keer bekeken
◆ Tijdschriften: 401 keer bekeken
◆ Financiële overzichten: 367 keer bekeken
◆ Bestellen: 412 keer bekeken

Deze “originele” webinars werden op zeer korte tijd opgenomen. Sindsdien werden ze
verder op punt gesteld en ter beschikking gesteld van alle bibliotheken via het leerplat-
form. Eind 2020 beschikken we over meer dan 17 uur aan beeldmateriaal, in 39 video’s,
die samen meer dan 10.000 keer zijn bekeken. Gemiddeld heeft een webinar 300
unieke kijkers. De webinar “Nieuwe klanten inschrijven” is met 557 unieke kijkers het
meest bekeken.

Omdat grote bijeenkomsten in 2020 niet mogelijk waren, werden ook alle andere 
ondersteuningssessies (datatesten, kick-off, terugkomsessie) digitaal via Microsoft
Teams georganiseerd. Zeer uitzonderlijk was de liveweek van PBS West-Vlaanderen.
Omdat bibliotheken verplicht gesloten waren tot begin april, mochten medewerkers van
Cultuurconnect ook niet persoonlijk aanwezig zijn voor ondersteuning. Deze onder-
steuningssessies verliepen dus ook via Microsoft Teams. Voor het eerst vonden de live
momenten ook plaats zonder directe begeleiding van OCLC|HKA (al waren ze uiteraard
wel vanop afstand beschikbaar voor vragen en ondersteuning).



TEVREDENHEIDSONDERZOEK

Na elke migratiegolf bevragen we
de bibliotheken over hoe ze de
migratie hebben ervaren, wat ze
van de ondersteuning van
Cultuurconnect vinden en wat hun
eerste ervaringen met Wise zijn.
Doorgaans vindt deze bevraging 
1 of 2 maanden na de migratie
plaats, voor West-Vlaanderen
(migratiegolf 3, geel in de grafiek)
kon dit pas na 6 maanden
gebeuren, wat het verschil in cijfers
met andere golven kan verklaren:
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Hoe voel je je nu?

Evaluatie ondersteuning

Hoopvol of niet?
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DOORONTWIKKELING WISE. 

WEKELIJKSE RELEASES

Elke week op maandag levert OCLC|HKA een update van Wise, met daarin voornamelijk bugfixes.
De woensdag voordien is de nieuwe versie klaar op een testomgeving en voert de servicedesk
van Cultuurconnect enkele basisprocessen uit (smoke testen). In de SLA met OCLC|HKA zijn 
4 niveaus van prioriteiten vastgelegd:

◆ Incident prioriteit 1: Ernstig incident dat de hele of een groot deel van de dienst raakt. →
> In 2020 waren er 7 incidenten met prioriteit 1 (4 in 2019);

◆ Incident prioriteit 2: Ernstig incident dat een belangrijk deel van de dienst raakt. →
> In 2020 waren er 3 incidenten met prioriteit 2 (3 in 2019); 

◆ Incident prioriteit 3: Incident dat niet leidt tot uitval van essentiële functionaliteit en standaard
serviceverzoeken →
> In 2020 waren er 441 incidenten met prioriteit 3 (214 in 2019);

◆ Incident prioriteit 4: Informatievragen, niet-standaard serviceverzoeken, overige change-
requests (bijv. nieuwe functionaliteit).  →
> In 2020 waren er 306 incidenten met prioriteit 4 (337 in 2019).

Voor de werking van de Cultuurconnect servicedesk: zie eerder in het voortgangsrapport.

In de wekelijkse release zitten voornamelijk oplossingen voor incidenten van type 2 en 3. Sinds
2020 gebeurt de communicatie over deze bugs en wekelijkse releases via het leerplatform:
◆ er is een pagina waar gekende bugs verzameld worden. Bibliotheken wordt aangeraden deze

pagina te raadplegen voor ze een ticket melden;
◆ er is een pagina met het overzicht van wat in de laatste release werd opgelost. Bibliotheken

kunnen zich op deze pagina inschrijven om via e-mail op de hoogte te blijven;
◆ er is een aparte pagina met de historiek van alle release notes.
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GROTERE UPDATES

3 keer per jaar wordt er een volledig nieuwe versie van Wise ter beschikking gesteld, met daarin
vooral nieuwe functionaliteiten van type 4 (requests for change), of grotere ontwikkelingen. In
2020 ging het om deze versies:

◆ 6.6.1 (8 april) - 16 verbeteringen
◆ 6.6.2 (13 juli) - 15 verbeteringen
◆ 6.6.3 (7 december) - 18 verbeteringen

Daarnaast leverden we ook de toegang tot de BIOS cijfers op en werd er verder gewerkt aan de
berichteneditor, die in 2021 wordt uitgerold naar de bibliotheken. 

Enkele ontwikkelingen op een rijtje:
◆ De look & feel van de Wise client werd aangepast aan de huisstijl van OCLC.
◆ De BIOS API van de Vlaamse overheid wordt in 2021 stopgezet en wordt vervangen door een

Wise API voor adressen en openingsuren.
◆ Enkele verbeteringen aan catalografie, zoals het negeren van de spatie in het hoofdwoord.
◆ Een melding en/of geluidje wanneer er een reservering wordt geplaatst op een aanwezig werk.
◆ Een eerste deel in de nodige ontwikkeling werd uitgevoerd om in regel te zijn met de

bewaartermijnen voor leners: er werd een opschoonroutine gebouwd die leners na verloop
van de bewaartermijn verwijdert uit het systeem.

◆ De Wise API voor online betalen werd verbeterd, zodat deze beter aansluit bij onze wensen.

Het proces om van een wijzigingsverzoek tot een nieuwe functionaliteit in Wise te komen, werd in
2020 verder op punt gesteld: enerzijds wordt de werkgroep ingeschakeld om mee prioriteiten te
bepalen (zie verder), anderzijds werd ook de communicatie en opvolging met OCLC|HKA sterk
verbeterd door het gebruik van Jira, software van Atlassian voor bugtracking. Wij gebruiken deze
tool specifiek voor releaseplanning en om het overzicht te bewaken van grote ontwikkelprojecten.
Je ziet bv. per versie wat de status is:

Elk ticket in Jira heeft volgende kenmerken:
◆ duidelijke omschrijving van wat ontwikkeld moet worden;
◆ wat de status is;
◆ wie ermee bezig is;
◆ label onder welk project of welke releaseversie het valt;
◆ hoeveel uur werk het kost voor OCLC|HKA;
◆ alle historiek van vragen/antwoorden, links naar Zendesk of andere documenten.

Wekelijks is er overleg met OCLC|HKA en alle betrokken collega’s van Cultuurconnect om open-
staande tickets te bespreken.
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VERNIEUWINGSPROJECTEN

Vrij uitzonderlijk aan het project van het nieuwe bibliotheeksysteem is dat naast de implementatie en
onderhoud van de software, meteen een roadmap voor komende jaren is afgesproken met de leve-
rancier. In de gunningsprocedure is immers ruimte gemaakt voor 10 vernieuwingsprojecten die in het
voortraject door de stakeholdersgroep op de agenda werden geplaatst en werden opgenomen in
de overeenkomst met de nieuwe leverancier. In 2020 werkten we aan een aantal van die vernieu-
wingsprojecten:

Werken met een Business Intelligence tool 
De bibliotheek zit op een goudmijn van data maar die wordt helaas nog niet altijd even efficiënt 
gebruikt. Door die data uit het bibliotheeksysteem in een datawarehouse onder te brengen, de 
mogelijkheid te bieden die te combineren met andere datasets en van daaruit eventueel weer te
exporteren, kan een bibliotheek niet alleen inzicht krijgen in de eigen werking, om die verder te 
optimaliseren, maar ook de eindgebruiker een persoonlijkere dienstverlening bieden. Op basis van
het voorbereidend werk in 2019, kon OCLC|HKA in 2020 keuzes maken en beginnen aan de bouw
van het datawarehouse. OCLC|HKA zet de BI-tool in de markt als Wise Analytics, met Snowflake als
basis voor het datawarehouse en Microsoft Power BI als frontend tool. 2020 werd afgesloten met
een demo van deze opstelling, op basis van testdata.

Betere koppeling met de frontend
Dit project bestaat uit enkele losse onderdelen die als doel hebben Wise beter af te stemmen op
Mijn Bibliotheek en de publiekscatalogus, op vlak van API. Deze aparte ontwikkelingen werden
deels reeds opgeleverd in 2019 en 2020 en deels ondergebracht in de acceptatiecriteria in het
kader van het Vernieuwingstraject bibliotheekdiensten l Dienstenmodel.

Automatiseren van het bestelproces 
Bibliotheken bestellen jaarlijks samen voor meer dan 20 miljoen euro aan collectie. Er loopt een 
vernieuwingsproject om de bestellingen van bibliotheken in de webshop van de boekhandels (bv.
Standaard Boekhandel, MedioEurope, Boekenbank, Distri-Bib, Confituur, De Poort, Stripweb) 
automatisch over te nemen in de besteladministratie van het bibliotheeksysteem, met zeer grote
efficiëntie- en nauwkeurigheidswinst tot gevolg. In 2020 werd deze technische koppeling 
gerealiseerd tussen Wise en de webshop van Standaard Boekhandel, bij wijze van proof of 
concept. Deze test wordt verder afgewerkt in 2021. Nadien zullen we met de geïnteresseerde 
leveranciers steeds met een pilootbibliotheek de koppeling met hun systeem uitwerken. Als alles
goed gaat, kunnen we eind 2021 live gaan.

Vernieuwen van Interbibliothecair Leenverkeer
Zie Vernieuwingstraject bibliotheekdiensten l Dienstenmodel

Rechtstreeks invoeren in de vernieuwde Open Vlacc
Na uitgebreid onderzoek ligt de focus van Open Vlacc niet langer zozeer op de vervanging van de
software, maar wel op het optimaliseren van processen en dienstverlening. Deze focus heeft als 
gevolg dat de scope van PR10 zoals gedefinieerd in het bestek niet meer van toepassing is. In 2020 
bekeken we met OCLC|HKA hoe we PR10 kunnen omvormen tot PR11, Optimaliseren Wise - Open
Vlacc. We kwamen tot volgende deelprojecten, die in 2021 verder worden uitgewerkt en uitgevoerd:
1. Verbeteren synchronisatie Open Vlacc - Wise: onderzoek naar mogelijkheden 

van een full import
2. Verder uitwerken aanmelden Open Vlacc-titels: uitbreiden van de bestaande 

matchingregels en selectie- en exportmogelijkheden in de selectiemodule van Wise
3. Catalogusonderhoud
4. Thesaurusbeheer optimaliseren
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PROGRAMMA CRM

Welke meerwaarde kan CRM (Customer Relationship Management) bieden in een bibliotheekwer-
king? We startten een werkgroep op met 10 bibliotheken om samen te ontdekken welke strategieën,
acties en initiatieven er al bestaan, wat de noden en verwachtingen zijn en hoe de Basisinfrastructuur
Digitale Bibliotheek dit kan ondersteunen.

Op 22 september kwam de werkgroep voor het eerst (digitaal) samen. 
Aan de hand van praktijkvoorbeelden van gastsprekers maakten we kennis
met CRM. Gastsprekers waren:
◆ Femke Bijlmer van Bibliotheek Zuid-Kennemerland (regio Haarlem)
◆ Katrijn De Wit (deSingel Antwerpen)
◆ Bart Vercruyssen (De Lijn)

Vervolgens werd een masterclass CRM (Get Connected) opgestart, onder
begeleiding van Pieter de Rooij (Breda University of Applied Sciences). 
Tijdens deze opleiding worden stukken theorie over CRM in de cultuursector
afgewisseld met huiswerk en presentaties door de deelnemers zelf. De 
opleiding wordt afgerond in mei 2021. Het doel van de laatste opleidingsdag
is om op basis van de noden van de deelnemende bibliotheken en de tools
die Cultuurconnect reeds tot haar beschikking heeft, deelprojecten te 
definiëren waar in 2021-2022 aan gewerkt kan worden.

De werkgroep CRM bestaat uit Annemie Aerts en Fara Deburchgraeve (Antwerpen),
Viviane Dirckx (Genk), Lieven Dufour (ARhus Roeselare), Brien Coppens (Mechelen),
Ann Vandenbergh (Leuven), Alexander Declercq (Ieper), Isabelle Thoelen (Hasselt),
Michael Vandingenen (Muntpunt Brussel), Valerie Vanderschueren (Gent), 
Pieter Malengier (Sint-Niklaas).
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WERKGROEP BIBLIOTHEEKSYSTEEM. 

In 2020 werd de werkgroep Bibliotheeksysteem opgestart. We streven naar een diverse samen-
stelling, met ruimte voor kleine en grote bibliotheken, aandacht voor bibliotheken in een samen-
werkingsverband, geografische spreiding en aanwezigheid van bibliotheken die nog moeten
migreren. Dat laatste betekent dat de werkgroep na elke migratiegolf nog verder aangroeit. Eind-
doel is om per provincie 5 bibliotheken (+ Muntpunt) deel te laten uitmaken van de werkgroep.

Aantal bijeenkomsten (1 fysiek, de rest digitaal):
◆ 11 februari (kennismaking, context van

implementatie en release management, eerste
backlogoefening)

◆ 29 april (kennismaking met het
coöperatieplatform, bespreken RFC’s)

◆ 30 juni (vernieuwingsprojecten dienstenmodel en
bestelproces automatiseren, implementatievraag
rond familie-optie in Wise)

◆ 23 oktober (evaluatie, reflectiemoment)
◆ 19 november (besteladministratie in Wise,

backlogoefening, opvolging inhoudelijke vragen)
◆ 9 december (backlogoefeningen,

besteladministratie in Wise, terugblik Connect &
co.)

Tussendoor bevragen we de leden van de werkgroep via het Forum op het coöperatieplatform.
In 2020 stelden we hen via die weg een 20-tal vragen, en omgekeerd vonden de werkgroeple-
den ook de weg naar daar om ideeën af te toetsen bij de andere leden en Cultuurconnect.

De werkgroep bestaat uit volgende leden:
Alexandra Arckens (Geraardsbergen), 
Annelies Poffyn (Gent), Els Rymen (Halen), 
Hilde Vandeput (Hasselt), Inger Vermeersch
(Bredene), Jana Coppens (Aalst), Juul Brepoels
(Leuven), Katrien Deroo (Brugge), Koen Jacobs
(Antwerpen), Leen Bernaerts (Kapellen), 
Leila Van Roosbroeck (Muntpunt), Marco Reali
(Genk), Marijke De Smedt (Erpe-Mere), 
Nele Deboot (ARhus Roeselare), Roeland Voet
(Kortrijk), Sophie Delbar (Ronse), Steven Bok
(Sint-Truiden), Tine Wastijn (Anzegem), 
Wim Maes (Lommel).
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HET BIBLIOTHEEKSYSTEEM WISE IN GEBRUIK

◆ 169 bibliotheken

◆ 459 vestigingen

◆ 2.390 bibmedewerkers hebben een login in Wise

◆ 631 zelfuitleentoestellen gekoppeld aan Wise

◆ 14.730.668 exemplaren in het Bibliotheeksysteem

◆ 3.288.751 titels waarvan 1.486.795 uit Open Vlacc

◆ 1.286.252 actieve abonnementen

◆ 8.807.072 uitleningen

◆ 3.477.496 verlengingen

We blijven maandelijks bijeenkomen om de vinger aan de pols te houden van
dringende implementatievragen en een stand van zaken rond ontwikkeling en nieuwe
projecten. Daarnaast wordt in 2021 ook samen met de leden van de werkgroep volop
ingezet op het bevorderen van kennisdeling met en tussen de bibliotheken onderling.
Zo worden thematische sessies georganiseerd rond bepaalde topics en worden
interactieve mogelijkheden op het leerplatform onderzocht.

Voor
uit

blik
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(Zie eerder in voortgangsrapport - Bibliotheekwebsites)

Cultuurconnect consolideert 
de provinciaal beheerde 
bibliotheekwebsites in een 
Vlaams Eengemaakt Platform 
Bibliotheekwebsites
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Cultuurconnect vzw continueert 
de provinciale ondersteuning van
het interbibliothecair leenverkeer
en hervormt dit naar een meer
toekomstgericht model
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Interbibliothecair leenverkeer (IBL) 2020

Cultuurconnect continueert sinds 1 januari 2018 de IBL-ondersteuning van de provinciebesturen. In
2020 gaven we de bibliotheken financiële ondersteuning op basis van de IBL-transacties in het
werkjaar 2019. De diverse geldende (provinciale) subsidietarieven werden in overleg met de 
sector vertaald in één geharmoniseerde tarifering, nl. maximaal 1,50 euro voor een aanvraag en
maximaal 5 euro voor een levering. Wegens de opgelegde besparingen moeten we het tarief van
de ondersteuning wel neerwaarts bijstellen. Dit gebeurde in overleg met de Stuurgroep 
Basisinfrastructuur Digitale BIbliotheek.

De licentiekost voor de Impala-software (UA) werd niet meer gefactureerd aan de individuele 
bibliotheken (zoals ten tijde van het provinciale beleid), maar centraal door ons gedragen. 
Op basis van het beschikbare budget werden de middelen als volgt besteed:

◆ 250.000,03 euro financiële ondersteuning van bibliotheken voor IBL uit 2019;

◆ 54.080,11 euro licentiekost Impala-software;

◆ 29.612,20 euro kosten in het kader van het vernieuwingstraject IBL; 

◆ Het saldo werd toegevoegd aan het budget voor het vernieuwingstraject naar een
nieuw toekomstgericht Vlaams model voor IBL 2021-2022.

In 2021 zullen we het IBL van de Vlaamse openbare bibliotheken uit 2020
vergoeden, alsook de licentiekosten van Impala.  

(In het Brusselse Gewest blijft de VGC instaan voor de financiële ondersteuning van
de Nederlandstalige Brusselse openbare bibliotheken. We werken samen met de
VGC voor de ontwikkeling van het nieuwe IBL-model).

Voor
uit

blik
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Vernieuwingstraject bibliotheekdiensten l
Dienstenmodel

In de periode 2019-2022 werken we, rekening houdend met de toenemende vraag naar
(regionale) samenwerking inzake collectiebeleid en geënt op de vernieuwde infrastructuur van
het Bibliotheeksysteem en de Bibliotheekwebsites, aan een nieuw toekomstgericht Vlaams model
voor interbibliothecair leenverkeer. In overleg met de Vlaamse administratie voorzien we een
gefaseerde overgang van het gekende IBL-systeem naar het nieuwe model.

In 2019 werd IBL conceptueel vertaald naar de context van nieuwe systemen, samenwerkingen en
een groeiend online publiek. IBL 2.0 is een breder dienstenmodel. Rosemie Callewaert begeleidde
dit proces met de werkgroep IBL/Dienstenmodel. In 2020-2021 worden de verschillende
onderdelen van het dienstenmodel getest samen met pilootbibliotheken. De testresultaten zullen
in 2021-2022 leiden tot een migratieplanning en bijhorend financieringsmodel.

PROJECTEN.

Het proces om diensten te innoveren is een samenspel tussen het publiek, bibliotheek-
medewerkers en infrastructuur. Projecten worden kleinschalig gestart met pilootbibliotheken en
pas bij succes opgeschaald naar alle bibliotheken of uitgebreid naar die bibliotheken die de dienst
ook willen implementeren. Het Vernieuwingstraject bibliotheekdiensten splitsten we op in 

8 projecten met soms nog onderliggende deelprojecten. Ze worden uitgevoerd 
door geïntegreerde projectteams tussen Cultuurconnect en pilootbibliotheken.

Overzicht van projecten binnen het Vernieuwingstraject bibliotheekdiensten.



123

Onder de noemer DIGITALE LEVERING realiseerden we de mogelijkheid om digitale collecties
terug te vinden in de publiekscatalogus in het kader van het Vlaams e-boekenplatform. Dit is een
verbetering voor alle bibliotheken aangesloten op het bibwebsiteplatform. Aansluitend hierop
werd in samenwerking met bibliotheek Heers een piloot opgezet om een betalend e-boeken-
abonnement mogelijk te maken. Dit project wordt in 2021 opgeschaald voor wie hiervan gebruik
wil maken.

Een volgend deelproject is het voorzien van de mogelijkheid OM ONLINE TE KUNNEN 
INSCHRIJVEN OP EEN VOORLOPIG LIDMAATSCHAP bij de bib. Dit wordt in het kader van dit
traject uitgewerkt voor digitale- en netwerkdiensten maar is breder inzetbaar binnen de diensten
van de lokale bib. We linken dit ook aan de optie om online te kunnen verlengen. De analyse van
dit project is bezig, uitwerking hiervan is voor 2021.

Samen met het R&D-team van Cultuurconnect werd een vooronderzoek gerealiseerd rond
THUISLEVERING. Voor de respondenten blijft de link met de eigen bib belangrijk. Gebruiker noch
bibliotheek is vragende partij voor thuislevering, tenzij voor specifieke doelgroepen of eventueel
voor pakketten of titels uit een andere bib. De lage betalingsbereidheid en de ingewikkelde 
logistiek maken rechtstreekse thuislevering van interbibliothecair leenverkeer duur en complex. 
In overleg met de werkgroep Dienstenmodel en stuurgroep Basisinfrastructuur Digitale Biblio-
theek wordt aan het project Thuislevering van het Vernieuwingstraject bibliotheekdiensten dan
ook geen prioriteit gegeven.  

Voorbeeld van de nieuwe presentatie van (de beschikbaarheid van) een e-boek.
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Onder de noemer GEEF ME EEN SEINTJE werd een experiment opgezet op de bibliotheekweb-
sites van Eeklo en Lommel om te onderzoeken of bibliotheekbezoekers vanop de bibliotheek-
website een uitgeleend artikel willen ‘volgen’. Dit betekent dat ze geïnformeerd worden wanneer
het artikel terug in de bib beschikbaar is. Na dit seintje kan de bezoeker beslissen of hij het artikel
gaat halen. Je kan dit vergelijken met een online webshop waar je jouw gegevens achterlaat om
op de hoogte blijven wanneer jouw gewenste artikel opnieuw beschikbaar is. Ook bibliotheken
Gent en Leuven zijn bij dit onderzoek betrokken. De resultaten worden samen met de pilootbibs
en de werkgroep Dienstenmodel geëvalueerd begin 2021 om zo een beslissing te kunnen nemen
wat betreft eventuele opschaling.

Het project LATEN KLAARLEGGEN splitsen we verder op in drie deelprojecten. Een eerste focust
op het verhogen van de gebruiksvriendelijkheid onder meer door het voorzien van de optie om te
reserveren op werkniveau en voor de bib kostendifferentiatie mogelijk te maken op het reserve-
ren van aanwezige versus uitgeleende items. De optie om voor het publiek een winkelmandje te
voorzien op de website werd geanalyseerd met als conclusie dit niet te realiseren. Een tweede
deelproject betreft magazijnaanvragen van zowel typische magazijnen in de zin van achtergrond-
of oude collecties die in een kelder of zo gestockeerd zijn, als voor collecties die typisch niet uit-
leenbaar zijn (bv. oude drukken) en zich zowel in een magazijn als in een open rek zouden kunnen
bevinden. Een laatste deelproject betreft het voorzien van de optie om items klaar te leggen voor
voorlopige leden, een netwerkdienst. Dit is sterk gelinkt aan het project online inschrijven en de
vernieuwing van de website bibliotheek.be. De drie deelprojecten worden in de loop van 2021 
gerealiseerd. 

Voorbeeld van de link ‘Geef me een seintje’ op de website van een pilootbib.
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Samen met de pilootregio Route42 werkten we in 2020 aan verbeteringen voor REGIODIENSTEN
binnen Wise en de Mijn Bibliotheek-toepassing. Deze verbeteringen zijn door de coronalockdown
pas in september live gebracht en worden momenteel geoptimaliseerd. Daarbovenop werken we
ook aan een verbeterde presentatie van deze lokale bibliotheekcollecties die toegankelijk zijn
voor het bredere regionaal samenwerkingsverband op hun bibliotheekwebsites. Eind 2020 is de
analyse hiervoor afgerond. De realisatie is voor 2021.

Onder netwerkdiensten voor het Vlaamse en Brusselse netwerk verstaan we enerzijds het pro-
moten van het klaarleggen van items voor voorlopige leden en anderzijds het LATEN LEVEREN
UIT EEN ANDERE BIB, het gekende IBL, waarbij je op het abonnement van jouw lokale biblio-
theek items uit een andere bib in Vlaanderen of Brussel kan ontlenen. De vernieuwing van dit
‘klassieke IBL’ omvat meerdere aspecten:

◆ omzetten van het systeem van Impala naar de systemen van de Basisinfrastructuur
Digitale Bibliotheek, met name bibliotheeksysteem Wise, AquaBrowser catalogus, Mijn
Bibliotheek en de bibliotheekwebsite;

◆ voorzien van deze diensten op het bibliotheekwebsiteplatform zodat de gebruiker een
aanvraag zelf kan initiëren;

◆ opzetten van een aangepaste financiële verrekening tussen de bibliotheken;
◆ vertalen van de inhoudelijke criteria naar instellingen in de systemen;
◆ werken aan verbeterde werkprocessen voor de bibliotheken;
◆ behouden van de Impala werking tussen openbare bibliotheken en wetenschappelijke

bibliotheken in Vlaanderen en Brussel.

De analyse voor dit alles is opgestart. Het volledige jaar 2021 is nodig voor de ontwikkeling hier-
van en we voorzien dit ten vroegste in het voorjaar van 2022 live te brengen voor publiek.

Een laatste project tenslotte is het proces van AANKOOPSUGGESTIES te verbeteren en binnen
dit dienstenmodel te brengen. Voor heel wat bibliotheken zijn IBL-aanvragen een vorm van vraag-
gestuurde collectievorming waarbij ze soms opteren om het boek zelf aan te kopen in plaats van
het bij een andere bib aan te vragen. Dit project moet nog opgestart worden.
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INSPRAAK, OVERLEG EN SAMENWERKING MET BIBS.

Om dit vernieuwingstraject mee in goede banen te leiden werken we niet alleen samen met 
pilootbibliotheken. We rekenen ook op meerdere werkgroepen (dienstenmodel, bibliotheek-
systeem en bibliotheekwebsites) en de stuurgroep Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek om het
geheel mee te bewaken en dit traject in goede banen te leiden.

De belangrijkste inhoudelijke rol is weggelegd voor de werkgroep IBL / Dienstenmodel. Zij bewa-
ken onder meer de uitgangspunten die ze in 2019 zelf vastlegden: keuzevrijheid, solidariteit, haal-
baarheid, duurzaamheid en inclusiviteit. 

De bredere bibliotheeksector gaven we in de loop van 2020 belangrijke updates over de stand
van zaken van het project via meerdere artikels op de Cultuurconnect website waarbij we onder
meer aandacht hadden voor haar ervaringen tijdens de coronalockdown en het voorzien van een
afhaalbib. De stem van de lener brachten we in het debat via de podcast Leners over de online
dienstverlening van de bib naar aanloop van onze dienstendag Connect & co. in december. De
dag zelf was er een panelgesprek over regiodiensten, klaarleggen en IBL in Vlaanderen en Brus-
sel. We eindigden met deze poll voor alle deelnemers waar 238 coöperanten op reageerden. 

Screenshot van de vraag aan en het antwoord van alle volgers van het 
panelgesprek over netwerkdiensten op Connect & co. 2020. 

Deze werkgroep IBL/Dienstenmodel bestaat uit:
1. Koen Calis, bibliotheek Brugge
2. Sofie Delporte, bibliotheek Gavere
3. Geertje Descheemaeker, bibliotheek Genk
4. Griet Baert, bibliotheek Gent
5. Annemie Pijcke, bibliotheek Hoeilaart
6. Stefan Paulissen, bibliotheek Lanaken
7. Frederik Van Lerberghe, bibliotheek Dendermonde (regio Leesdijk)
8. Bea Jacquemyn, bibliotheek Muntpunt
9. Koen De Keukeleire, Regionaal samenwerkingsverband Route42
10. Patrick Vanhoucke, VGC
11. Joris Eeraerts, Departement CJM
12. Bart Beuten, Cultuurconnect
13. Johan Mijs, Cultuurconnect
14. Lisbeth Vandoorne, Cultuurconnect
15. Liesbeth Thiers, Cultuurconnect

https://www.cultuurconnect.be/nieuws/podcast-online-diensten-bib
https://www.cultuurconnect.be/nieuws/podcast-online-diensten-bib
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Vraag en antwoord bij de volgers van het panelgesprek over netwerkdiensten op 
Connect & co. 2020. 
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BESTUUR

6.

De Algemene Vergadering en het
Bestuursorgaan van Cultuurconnect
vzw werden in 2018 grondig hervormd.
Het nieuwe coöperatieve bestuurs-
model van Cultuurconnect impliceerde
een hertekening en een nieuwe
samenstelling van de bestuursorganen. 

Naast de AV en het Bestuursorgaan is
er een financieel comité en een HR-
comité, dat bestaat uit enkele
bestuurders, die controle uitoefenen op
het financieel en personeelsbeheer van
de directie en het management.

Ingevolge het gewijzigde Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen
werden in 2020 de statuten en het
intern reglement geactualiseerd.
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RAAD VAN BESTUUR

● Hassan Al Hilou (Strategic diversity advisor)

● Annemie Arras (Bibliothecaris/Coördinator Vrije Tijd, Bree) (ondervoorzitter, HR-comité)

● Dirk Broekaert (Directeur Vrije Tijd, Vlaamse Gemeenschapscommissie)

● Jeroen Deleu (Directeur, Corporate Development Sirris)

● Herman Lauwers (Voorzitter, Stichting LDR en Voorzitter de Federatie) (Voorzitter, HR-comité)

● Jeroen Platteau (Zakelijk Leider, Stormkop)

● Inge Stoop (Investment manager Carrefour) (Financieel comité)

● Koen Vandenbempt (Decaan Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie; UA) (Financieel comité)

● Mieke Van Geel (Coördinator innovatief cultuurbeleid, Antwerpen) 

● Tom Van Thienen (Directeur Prebes vzw) (HR-comité)

VERGADERING DATUM

Bestuursorgaan 23/1

Bestuursorgaan 19/2

AV 26/3 (digitaal)

Bestuursorgaan 20/4 (Microsoft Teams)

Bestuursorgaan 28/5 (Microsoft Teams)

AV 28/5 (Microsoft Teams)

Bestuursorgaan 25/6 (Microsoft Teams)

Bestuursorgaan 17/9 (Microsoft Teams)

Bestuursorgaan 14/10 (Microsoft Teams)

AV 12/11 (Microsoft Teams)
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ALGEMENE VERGADERING

● Hassan Al Hilou (Strategic diversity advisor)

● Annemie Arras (Bibliothecaris/Coördinator Vrije Tijd, Bree) (ondervoorzitter)

● Dirk Broekaert (Directeur Vrije Tijd, Vlaamse Gemeenschapscommissie)

● Koen Calis (Bibliothecaris, Brugge)

● Jan Collet (Bibliothecaris, Kalmthout)

● Jeroen Deleu (Directeur Corporate Development,Sirris)

● Peter Devisch (Zakelijk directeur, Cultuurcentrum Brugge)

● Jan Hermans (Cultuurbeleidscoördinator, Herzele)

● Herman Lauwers (Voorzitter Stichting LDR en Voorzitter FOV) (voorzitter)

● Gustavo Mulhall (Architect, docent KASK)

● Jeroen Platteau (Zakelijk Leider, Stormkop)

● Inge Stoop (Investment manager, Carrefour)

● Koen Vandenbempt (Decaan Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie, UA) 

● Ann Van De Vijver (Bibliothecaris, Nazareth)

● Mieke Van Geel (Coördinator innovatief cultuurbeleid, Antwerpen)

● Rebecca Van Rechem (Cultuurbeleidscoördinator, Comeet)

● Tom Van Thienen (Directeur, Prebes vzw)
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TEAM

7.
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Abel Ruiz-Vazquez Research & Development Teamcoach
An Vanlierde Connect Teamcoach
Anne-Sophie Koschak Medewerker Bibliografisch Centrum
Annika Buysse Projectmanager Bibliografisch Centrum
Bart Beuten Algemeen directeur
Charlotte Tournicourt Productmanager Bibliotheeksysteem
Christophe Loyson Financieel verantwoordelijke
David Debaecke Project-/Supportmedewerker Implementaties 
Daphné Willems Project-/supportmedewerker Implementaties
Diana Raspoet Projectmanager (tot 29/2/2020)
Ellen Vanmaele Projectmanager Digitaal Podium
Esmé Lemmens HR administrator
Evi Gillard Productmanager Beleving en Inspiratie
Guy Cools Project-/Supportmedewerker Implementaties 
Gwenny Vlaemynck Productmanager Digitale Collecties
Hanne Huyse Productmanager Digitale Collecties (tot   29/2/2020)
Hannelore Baudewyn Medewerker Bibliografisch Centrum
Hannes Cannie Zakelijk beheer Teamcoach & DPO
Herlinde De Vos Communicatie- en persverantwoordelijke
Ianthe De Boeck Communicatie- en marketingverantwoordelijke 
Isabel Antonucci Financieel/Logistiek medewerker
Jan Braeckman Product Management Teamcoach
Johan Mijs Directeur IT
Jonathan Gielens Supportmedewerker
Jotie Boone Projectmanager Digitaal Podium
Katie Pieters Projectmanager
Katrien De Troyer Projectmanager Training & E-learning
Katrien Hennen Medewerker Bibliografisch centrum
Kim Verhegge Projectmanager Training & E-learning
Klaar Leroy Community Manager
Koen Vandendriessche Productmanager Beleving en Inspiratie
Kris De Winter Projectmanager IT
Liesbeth Thiers Productmanager Bibliotheekwebsites 
Lieselot Van Maldeghem Communicatie- en marketingverantwoordelijke 
Lisbeth Vandoorne Productmanager Open Vlacc
Lucy Vereertbrugghen Projectmanager
Lynn Van Kerckhove Projectmanager IT 
Maartje Vercruyssen Projectmedewerker (sinds 1/9/2020)
Maike Somers Projectmanager (tot 31/3/2020)
Marjan Hauchecorne Medewerker Bibliografisch Centrum
Merijn Callens Projectmanager Implementaties
Niki Priem Projectmanager 
Peggy Plas Onthaalmedewerker
Sandrien Noppen Project-/supportmedewerker
Sara Logghe Projectmanager
Stefaan Aesseloos Servicemanagement Teamcoach
Steven Burgelman Project-/supportmedewerker
Steven Depuydt Projectmanager
Steven Vandenoortgaete Project-/Supportmedewerker IT
Theo Gielen Project-/Supportmedewerker Implementaties
Toon Cappuyns Project-/Supportmedewerker
Valérie Puttevils Medewerker Bibliografisch centrum (sinds 16/1/2020)
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8.

Het financieel verslag omvat 
volgende documenten in bijlage:
- de Balans 2019
- de Resultatenrekening 2019
- het Commissarisverslag
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