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A. SITUERING 

Cultuurconnect is een organisatie van de Vlaamse overheid met als missie het lokale cultuur-
beleid 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 
vernieuwing 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 lokale 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

5

Cultuurconnect ondersteunt gemeenten bij de digitale
uitdagingen van hun cultuurbeleid, met klemtoon op openbare
bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra en aandacht voor
sectoroverschrijdende 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

In dit rapport beschrijven we de voortgang van de acties, 
projecten, 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 2021 op een kwalitatieve
en kwantitatieve manier, en blikken waar relevant al even
vooruit naar 2022. 

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 competenties
en vaardigheden met betrekking tot het
digitale kan aanscherpen. 
Cultuurconnect ontwikkelt een bijzonder 
inspiratiespoor rond digitale kunst- en 
cultuurbeleving, vooral (maar niet uitslui-
tend) gericht op pionierende professionals
uit cultuur- en gemeenschapscentra die 
in een tweede fase mee ambassadeurs wor-
den 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 
content op maat van bibliotheekmedewerkers
en een nieuwsbrief met inspirerende content
op maat van medewerkers van cultuur-, ge-
meenschapscentra en cultuurdiensten. Op de 
eerste nieuwsbrief realiseert Cultuurconnect
2.000 ingeschreven volgers, met een gemid-
delde openratio van minstens 40% en een 
klikratio van 20% bij deze doelgroep. 
Op de tweede nieuwsbrief realiseert 
Cultuurconnect 1.800 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)
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A.
Cultuurconnect organiseert 
inspiratie- en leermomenten

In 2021 bereikten we 42% van alle bibliotheken (131/313) 
(tegenover 86% in 2020) 

64% van alle cultuur- en gemeenschapscentra (111/174)
(tegenover 59% in 2020)

Cultuurconnect bereikte in 2021 met de inspiratie- en leermomenten minder
bibliotheken dan het jaar voordien en blijft hiermee een eerste keer onder de indicator
van 50%. Dit is te verklaren doordat Connect & co., onze jaarlijkse dienstendag voor
bibliotheken, in 2021 wegens corona niet is doorgegaan. Om deze doelgroep,
ondanks besparingen op de inspiratiewerking, zo goed mogelijk te blijven
bereiken met onze inspiratiesessies kozen we ervoor om deze sessies te
koppelen aan reeds bestaande sectormomenten, zoals ons eigen
event Connect & co. Dit evenement werd verplaatst van december
2021 naar maart 2022. Ondanks het verminderde aantal
inspiratiesessies ligt het bereik bij de cultuur- en gemeenschaps-
centra iets hoger dan het jaar voordien. Dit is te verklaren door
ons evenement Café Connect Futuur dat zich voornamelijk richt
op cultuurhuizen en dat het jaar voordien wegens corona
geannuleerd werd.  

Besparingen dwongen Cultuurconnect om de inspiratie-
werking stevig terug te schroeven. We zetten in 2020 al 
een punt achter de Uncovered-inspiratiesessies en het
inspiratiefestival Dig It Up. Wel zijn we - met beperkte 
inzet - blijven inspireren over onze diensten. Dit doen we 
via praktijkontwikkeling en door inspirerende voorbeelden 
van cultuur- en gemeenschapscentra en bibliotheken in de 
kijker te zetten via nieuwsitems. 

Door een verminderd aanbod aan georganiseerde inspiratiesessies
zien we uiteraard ook een sterke daling in het bereik van het aantal
cultuurprofssionals: 600 in 2021, tegenover 1.384 in 2020.
Bijeenkomsten, stuurgroepen en infosessies over de diensten van
Cultuurconnect werden niet meegenomen in deze percentages, maar kennen
wel een grote opkomst en worden geregeld gekoppeld aan inspiratie- en
leermomenten. 

BEREIK CULTUURHUIZEN EN BIBLIOTHEKEN 
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SOORTEN INSPIRATIEMOMENTEN

In 2021 organiseerden we een beperkt aantal inspiratiemomenten, al dan niet aansluitend op 
bestaande events of opleidingen. 
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IMPACT

In 2021 stuurden we evaluatiesurveys per event
waarmee we peilden naar tevredenheid en impact
én hoe we het aanbod nog beter kunnen
afstemmen op de verwachtingen. Voor 
3 events ontvingen in totaal 252 deelnemers een
evaluatiesurvey (Webinar Livestreaming, 
Café Connect Futuur en Opleiding Digitaal
Leiderschap). Hiervan vulden 38 respondenten
(15%) de evaluatie ook effectief in. Dit is een relatief
laag cijfer (de responsgraad vorige jaren lag
gemiddeld op zo’n 30%) om mee te nemen in
functie van onze impactmeting. We bekijken of 
er mogelijkheden zijn om die responsgraad
volgend jaar op te krikken. Alleszins zijn de
gemiddelde scores vergelijkbaar met de scores van
vorig jaar (zie hieronder). 

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

89%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. 

94%van de respondenten zegt aan de slag
te kunnen met de verkregen inspiratie/

informatie. Dat is meer dan het vooropgestelde
doel van 5% van de respondenten die aangeeft
nieuwe digitale competenties en vaardigheden
concreet in te zetten in de eigen lokale context.

inspiratie, 
bewustwording, 
verandering

EVENTS .

◆ Inspiratiesessie op Dig It Up 2021
In 2021 nam Mediawijs de fakkel over van 
Cultuurconnect voor de organisatie van het
evenement. Cultuurconnect verzorgde een 
sessie.

DATUM 10 februari
THEMA digitale kunst- en cultuurbeleving
SESSIE panelgesprek over digitale tools 

om jongeren te bereiken 
VORM inspiratiesessie
PARTNERS Mediawijs, JEF, publiq, De Ambras-

sade, Stad Antwerpen, Cultuur-
connect en Zuiderpershuis

LOCATIE online
DEELNEMERS 40-tal 

◆ Webinar Livestreaming
DATUM 31 maart
THEMA hoe breng je creativiteit in 

je livestream?
VORM webinar
PARTNER CC ’t Vondel, Halle
LOCATIE online
DEELNEMERS 45 

◆ Café Connect Futuur | Inspiratienamiddag
innovatie voor cultuurhuizen
DATUM 17 juni
THEMA digitale innovatie en experimenten 

in de cultuursector
VORM inspiratie- en netwerkdag
PARTNERS cult!
LOCATIE online, vanuit De Priem, Brussel
DEELNEMERS 182 

◆ Inspiratiesessie | Theater Amsterdam Live 
en Schouwburg Kortrijk digitaal
DATUM 5 oktober
THEMA cultuur- en publieksbeleving en 

technologie, in het kader van de 
opleiding Digitaal Leiderschap

SPREKERS Wouter Van Ransbeek (Internatio-
naal Theater Amsterdam) en Dries 
Van Robaeys (Schouwburg Kortrijk)

VORM inspiratiesessie
PARTNERS Theater Amsterdam Live, Schouw-

burg Kortrijk, publiq, meemoo, 
Universiteit Gent

LOCATIE online en fysiek in De Priem, 
Brussel

DEELNEMERS 62

◆ Inspiratiesessie | Digitale transformatie en 
leiderschap in cultuur
DATUM 8 juni
THEMA voorbeelden en inzichten over 

digitale transformatie en 
leiderschap in de cultuursector,  
in het kader van de opleiding 
Digitaal Leiderschap

SPREKER Jasper Visser (Vissch+Stam)
VORM inspiratiesessie
PARTNERS publiq, meemoo, Universiteit Gent
LOCATIE online
DEELNEMERS 66

◆ Inspiratiesessie op Informatie aan Zee 
DATUM 14 oktober
THEMA Werken aan coöperatief werken 
VORM inspiratiesessie
PARTNER VVBAD
LOCATIE Oostende

1/ 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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◆ Intergemeentelijk samenwerkingsverband
Vrije Tijd I Druivenstreek
DATUM 10 november
THEMA digitale kunst- en cultuurbeleving; 

focus livestreaming
VORM inspiratiesessie 
ORGANISATOR IGS Vrije Tijd - Druivenstreek
LOCATIE digitaal
DEELNEMERS 20 

◆ Intergemeentelijk samenwerkingsverband
Cultuur Noordrand
DATUM 18 november
THEMA digitale kunst- en cultuurbeleving, 

focus livestreaming
VORM inspiratiesessie 
ORGANISATOR IGS Cultuur Noordrand
LOCATIE digitaal
DEELNEMERS 10 

◆ Vlaams Centrum voor Circuskunsten vzw I 
inspiratiedag digitaal circus
DATUM 17 december 
THEMA livestreaming do's en don'ts van-

uit praktijkervaring Cultuurconnect
VORM inspiratiesessie 
ORGANISATOR Circuscentrum
LOCATIE digitaal
DEELNEMERS 50 

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. Vanaf 2021 hebben we dit aanbod
volledig stopgezet. In het kader van onze diensten rond digitale kunst- en cultuurbeleving werden
nog enkele on demand-sessies opgenomen, voornamelijk rond livestreaming.

2/ OPLEIDING DIGITAAL LEIDERSCHAP IN DE CULTUURSECTOR

Van september 2020 tot juni 2021 vond de eerste editie van het opleidingstraject Digitaal Leider-
schap in de Cultuursector plaats, waaraan 26 verschillende cultuurorganisaties deelnamen. De op-
leiding bestond uit 4 masterclasses in het eerste semester, een bootcamp in het tweede semester
en een jurymoment waarop de deelnemers hun vooruitgang tijdens de opleiding presenteerden.
We organiseerden een aantal sessies binnen de opleiding die we ook ook breed openstelden voor
andere cultuurprofessionals.

De doelstelling van deze opleiding werd als volgt omschreven: “De impact en snelheid van digitali-
sering vragen een specifieke strategie en leiderschapskwaliteiten. Deze opleiding focust op de
competenties en expertises die belangrijk zijn om digitaal leiderschap op te nemen in een snel ver-
anderende maatschappij. Het geeft het fundament om zelf de digitale transformatie aan te pakken
en werk te maken van een digitale strategie.” 80% van de deelnemers gaf in de evaluatie van deze
eerste editie aan dat we onze ambities hebben waargemaakt. 

Ondertussen gingen de inschrijvingen van start voor de tweede editie van het opleidingstraject, die
zal doorgaan van september 2022 tot juni 2023. Samen met verschillende bovenbouworganisaties
(publiq, meemoo), hogescholen (AMS, HoGent) en actoren uit de bedrijfssector organiseren we op-
nieuw een jaartraject waaraan 25 organisaties kunnen deelnemen.

Wegens corona werd de eerste editie volledig digitaal opgezet. Dit had als gevolg dat de deelne-
mers onderling geen sterk communitygevoel opbouwden en minder konden rekenen op hulp en
steun van elkaar. Daarom spenderen we hier in de tweede editie extra aandacht aan door specifiek
te onderzoeken op welke manier we peer-to-peer learning kunnen faciliteren.
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 Datum

LIVESTREAMING MOENIEWORRIENIE
6 januari

6 januari

6 januari

6 januari

6 januari

6 januari

6 januari

6 januari

6 januari

7 januari

ONDERWERP: BIEBLO / MIJN LEESTIPPER
23 februari 

26 februari

26 februari

B.
Cultuurconnect in de media

Via artikels in nieuwsmedia en vakbladen inspireerden en informeerden we onze
doelgroepen over digitale thema’s, experimenten, projecten en diensten van Cultuur-
connect.

Titel

Het Journaal 7

ROB Nieuws 6 januari 2021

Toneelgroep speelt via livestream voor zieke kinderen

Theaterstuk ‘Moenieworrienie’ doet jonge patiëntjes AZ Jan Portaels

even lachen

30CC uit Leuven brengt theater naar tien Vlaamse ziekenhuizen:

“Jonge patiëntjes momenten bezorgen om bij weg te dromen”

Cultuurcentrum Het Perron brengt familievoorstelling via livestream

naar Jan Yperman Ziekenhuis: “Meer inzetten op publiek dat moeilijk

bereikbaar is”

Cultuurcentrum de Bogaard beurt zieke kinderen op met digitale

theatervoorstelling

Lege zalen en toch theatervoorstelling: acteurs spelen via livestream

in kinderziekenhuizen

Truiens cultureel centrum brengt familievoorstelling via livestream

naar kinderen in bijzondere omstandigheden

Karrewiet Donderdag 7 januari: Theater via livestream voor kinderen

in ziekenhuis

Mijn Leestipper en Bieblo helpt lezers een goed boek te kiezen

Bib geeft digitaal boekentips

Bibliotheek geeft voortaan persoonlijk leesadvies

Medium

VRT nieuws

ROBTV

Belang van Limburg

Het Laatste Nieuws

Het Laatste Nieuws

Het Laatste Nieuws

Het Laatste Nieuws

Het Nieuwsblad Regionaal 

(Leuven)

Haspengouw Nieuws

Karrewiet

De krant van West-Vlaanderen

Het Nieuwsblad

Het Laatste Nieuws

LIVESTREAMING WILLY SOMMERS (SOMMERS OF 69)
9 maart

9 maart

9 maart

9 maart

9 maart

9 maart

9 maart

9 maart

LIVESTREAMING SMARTSCHADE
1 april

1 april

1 april

1 april

1 april

2 april

LIVESTREAMING 
juli

Willy Sommers treedt op voor meer dan 80 woonzorgcentra

"Enorm veel zin in"

Radio 2 Start je dag Antwerpen (vanaf 1:47)

De grote Peter Van de Veire ochtendshow (vanaf 1:39)

Liers concert van Willy Sommers te bekijken in 80 rusthuizen

Virtueel optreden van Willy Sommers (vanaf 39:17)

Willy Sommers gelivestreamd naar meer dan 80 rusthuizen 

(vanaf 50:00) 

Willy Sommers doet duizenden rusthuisbewoners uit de bol gaan

via livestreamconcert: “Bedankt om onze leeuwen uit hun kooi te

halen”

Willy Sommers vrolijkt ouderen in woonzorgcentra op met live-

stream

Rusthuisbewoners volgen concert in Avelgem via livestream

Bewoners van woonzorgcentra genieten van portie cultuur

Bewoners van woonzorgcentrum genieten van livestream van cul-

tuurcentrum

Bewoners Seniorenresidentie Keerbergen krijgen concert

Cultuurcentrum Lokeren brengt livestream muzikale voorstelling

naar woonzorgcentra

Eerste muzikale livestream in Den Bussel

Een cultureel uitje in het woonzorgcentrum

VRT Radio 2

VRT Radio 2

MNM

RTV

VRT Journaal

VTM Journaal

Het Laatste Nieuws

Gazet van Antwerpen

Focus/WTV

Het Laatste Nieuws

Het Nieuwsblad

ROBtv

TV Oost

Het Nieuwsblad

Actueel (Vlaamse Ouderenraad)

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/Journaal-Weer/het-journaal-7/
https://www.robtv.be/nieuws/nieuws-woensdag-6-januari-2021-111138
https://www.hbvl.be/cnt/dmf20210106_98378512
https://www.hln.be/vilvoorde/theaterstuk-moenieworrienie-doet-jonge-patientjes-az-jan-portaels-even-lachen-br~a84098e5/
https://www.hln.be/leuven/30cc-uit-leuven-brengt-theater-naar-tien-vlaamse-ziekenhuizen-jonge-patientjes-momenten-bezorgen-om-bij-weg-te-dromen~a92334b2/
https://www.hln.be/ieper/cultuurcentrum-het-perron-brengt-familievoorstelling-via-livestream-naar-jan-yperman-ziekenhuis-meer-inzetten-op-publiek-dat-moeilijk-bereikbaar-is~a6e779d4/
https://www.hln.be/sint-truiden/cultuurcentrum-de-bogaard-beurt-zieke-kinderen-op-met-digitale-theatervoorstelling~a424ddc9/
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210106_96289163
https://haspengouwnieuws.be/haspengouw-nieuws/sint-truiden/truiens-cultureel-centrum-brengt-familievoorstelling-via-livestream-naar-kinderen-in-bijzondere-omstandigheden/?fbclid=IwAR3c9zhtWNhEAOhbUjskJif0HL6YRsb3V6dZ7X90AJ2m0fGHLRXzQ-tbcKM
https://www.ketnet.be/kijken/k/karrewiet/2021/karrewiet-d20210107
https://kw.be/nieuws/cultuur/boeken/mijn-leestipper-en-bieblo-helpt-lezers-een-goed-boek-te-kiezen/
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210225_95562029
https://www.hln.be/lievegem/bibliotheek-geeft-voortaan-persoonlijk-leesadvies-op-basis-van-leesvoorkeuren-en-leenhistoriek~acc60990/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/03/09/willy-sommer-treedt-op-voor-75-woonzorgcentra/
https://radioplus.be/#/radio2-antwerpen/herbeluister/c257bb45-8f4d-11e3-b45a-00163edf75b7/
https://radioplus.be/#/mnm/herbeluister/c25daebb-8f4d-11e3-b45a-00163edf75b7/d46d4e29-80ae-11eb-89f9-02b7b76bf47f/
https://rtv.be/artikels/liers-concert-van-willy-sommers-te-bekijken-80-rusthuizen-a95651
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/Journaal-Weer/het-journaal-7/
https://vtm.be/vtmgo/afspelen/e4e8dfc73-d961-4e95-830d-489c8914a920
https://www.hln.be/lier/willy-sommers-doet-duizenden-rusthuisbewoners-uit-de-bol-gaan-via-livestreamconcert-bedankt-om-onze-leeuwen-uit-hun-kooi-te-halen~a8e6e48f/
https://www.gva.be/cnt/dmf20210309_97085511
https://www.focus-wtv.be/nieuws/rusthuisbewoners-volgen-concert-avelgem-livestream
https://www.hln.be/ieper/bewoners-van-woonzorgcentra-genieten-van-portie-cultuur~ae1bf846/
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210401_95770762
https://www.robtv.be/nieuws/bewoners-seniorenresidentie-keerbergen-krijgen-concert-116179
https://www.tvoost.be/nieuws/cultuurcentrum-lokeren-brengt-livestream-muzikale-voorstelling-naar-woonzorgcentra-116208
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210401_95113629
https://www.vlaamse-ouderenraad.be/publicaties/actueel-juli-2021
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BIBLIOTHEEKSYSTEEM WISE 
31 maart

9 september

9 september

27 september

27 september

30 september

4 oktober

4 oktober

5 oktober

8 oktober

10 oktober

5 november

Bib De Factorij stapt als één van eerste over op nagelnieuw 

bibliotheeksysteem

Bib gesloten wegen nieuw bibliotheeksysteem

Bib gesloten wegen nieuw bibliotheeksysteem

Bibliotheek sluit twee weken de deuren

Bibliotheek dicht voor omschakeling naar nieuw systeem

Bibliotheek twee weken gesloten

Berlaarse bib sluit van 6 tot en met 14 oktober

Bibliotheek Schoten twee weken dicht voor overstap naar nieuw 

systeem

Bibliotheek gaat tien dagen dicht

Bibliotheek gesloten tot 17 oktober

Bibliotheek Begijnendijk schakelt in 2022 over op nieuw bibliotheek-

systeem

Van 8 tot en met 16 november sluiten de Antwerpse bibliotheken 

tijdelijk hun deuren.

Het Laatste Nieuws

Het Nieuwsblad

Gazet van Antwerpen

Het Laatste Nieuws

Het Laatste Nieuws

Het Laatste Nieuws

Het Laatste Nieuws

Het Laatste Nieuws

Het Laatste Nieuws

Het Laatste Nieuws

Het Laatste Nieuws

Het Laatste Nieuws

CONTENT OP CULTUURCONNECT.BE

Onze website www.cultuurconnect.be werd afgelopen jaar

115.444keer geklikt op inspirerende content 
door 60.776 unieke gebruikers. Hiermee

behalen we de vooropgestelde indicator van 100.000 kliks 
op inspirerende content. Zij bezochten in het totaal

216.500pagina’s. We telden 14.888 minder unieke
gebruikers dan in 2020, wat waarschijnlijk

te wijten is aan de populariteit van Podium Aan Huis (eind-
gebruikers) in coronajaar 2020. Ten opzichte van 2019 is er wel
een stijging van het aantal gebruikers. Mobiel gebruik daalt ten
opzichte van vorig jaar, wat ook te maken heeft met het mindere
aantal eindgebruikers dat op de website terechtkwam. 

80%kwam in 2021 via desktop. Ten opzichte van 2019
blijft het aandeel bezoekers via desktop en mobiel

gelijk. De website is B2B en (bibliotheek)professionals surfen voor
het werk vaker op de laptop of desktop dan op de smartphone.

We delen op regelmatige basis kennis en inzichten uit onze dien-
sten en experimenten op onze website. In 2021 publiceerden we
77 nieuwsitems: 49 nieuwsitems voor de doelgroep bibliotheken
en 28 voor de doelgroep cultuur- en gemeenschapscentra. 

Algemene bezoekercijfers 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Sessies 72.212 98.933 100.053 103.171 135.390 115.444

Gebruikers 36.293 47.744 48.044 52.197 75.664 60.776

Paginaweergaven 207.641 250.642 250.642 237.397 260.113 216.500

Pagina's/sessie 2,9 2,5 2,5 2,3 1,9 1,88

Gem. Sessieduur 3:01 2:52 2:40 2:08 2:02 2:04

Bouncepercentage 43% 49% 52% 62% 69% 69%

Toestellen 

tablet 6% 5% 5% 5% 2,64%

mobiel 14% 15% 18% 24% 17,14%

Desktop 80% 80% 75% 71% 80,21%

C.
Cultuurconnect creëert en 
faciliteert inspirerende content

https://www.hln.be/zaventem/bib-de-factorij-stapt-als-een-van-eerste-over-op-nagelnieuw-bibliotheeksysteem~a3e0925b/
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210909_94880335
https://www.gva.be/cnt/dmf20210909_94880335
https://www.hln.be/kasterlee/bibliotheek-sluit-twee-weken-de-deuren~a00ccfa9/
https://www.hln.be/grobbendonk/bibliotheek-dicht-voor-omschakeling-naar-nieuw-systeem~abfffe7a/
https://www.hln.be/berlaar/berlaarse-bib-sluit-van-6-tot-en-met-14-oktober~ac75bc82/
https://www.hln.be/arendonk/bibliotheek-twee-weken-gesloten~a16e41886/
https://www.hln.be/schoten/bibliotheek-schoten-twee-weken-dicht-voor-overstap-naar-nieuw-systeem-br~a5242bcb/#:~:text=Ze%20bereiden%20dan%20een%20overstap%20naar%20een%20nieuw%20bibliotheeksysteem%20voor.&text=Wie%20materialen%20heeft%20uitgeleend%2C%20kan,e%2Dboekenplatform%20blijft%20wel%20raadpleegbaar.
https://www.hln.be/in-de-buurt/bibliotheek-gaat-tien-dagen-dicht~ad474443/
https://www.hln.be/rijkevorsel/bibliotheek-gesloten-tot-17-oktober~a6a73380/
https://www.hln.be/begijnendijk/bibliotheek-begijnendijk-schakelt-in-2022-over-op-nieuw-bibliotheeksysteem~aeda7438/
https://www.hln.be/antwerpen/antwerpse-bibliotheken-sluiten-van-8-tot-en-met-16-november-wegens-ingebruikname-nieuw-computersysteem~a0eb2a1d/
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Het bereik van de Facebook-pagina van
Cultuurconnect kende een groei van 128 nieuwe
fans in 2021. Het totale aantal fans stond op 
31 december op 2.758. Cultuurconnect deelde

114Facebookberichten. Hiermee
genereerden we 1.248 likes,

43 comments, 75 shares en 1.156 gebruikers
klikten door naar onze website.

De Twitter-account van Cultuurconnect kreeg 
er 48 nieuwe volgers bij in 2021. 
Op 31 december stonden er 1.212 volgers 
op de teller. Cultuurconnect postte 

110tweets. Hiermee genereerden we 
20 retweets en 99 likes en 

159 gebruikers klikten door.

De LinkedIn-pagina van Cultuurconnect 
werd in 2021 voorzichtig heropgestart. 
Op 31 december sluiten we af met 

1.031volgers en 17 posts, waarop 
414 keer werd doorgeklikt.

Kenniskantoor is een sociaal medium en
kennisdelingsplatform voor cultuurprofessionals
(vooral bibliotheekmedewerkers) in Vlaanderen
en Brussel en wordt gehost door Cultuur-
connect. 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). 

SOCIALE MEDIA NIEUWSBRIEVEN

In 2021 blijft het aantal inschrijvingen voor onze nieuwsbrief Connected min of meer stabiel. We
stuurden in totaal 37 Connected-nieuwsbrieven uit met een hoge gemiddelde openratio (voor
de doelgroepen van bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra, cultuurdiensten en beleid
samengeteld) van 37,4% en 
klikratio van 9% (respectievelijk 41% en 16% in 2020).

De ontvangerslijst telt 4.479 cultuurprofessionals, waarvan 

◆ 2.220 bibliotheekmedewerkers (2.247 in 2020),

◆ 2.259 andere cultuurprofessionals (2.245 in 2020), waarvan

> 1.499 abonnees in de doelgroep kunst- of cultuurhuis en cultuurdienst
> 760 abonnees in de doelgroep beleid en andere 

Het aantal abonnees is ten opzichte van vorig jaar stabiel gebleven, met een lichte daling bij de
bibliotheekprofessionals en de cultuur- en gemeenschapscentra en een lichte stijging bij de
doelgroep beleid en andere.

Cultuurconnect stuurt een Connected met inspirerende content op maat van bibliotheekmede-
werkers en een nieuwsbrief met inspirerende content op maat van medewerkers van cultuur- en
gemeenschapscentra en cultuurdiensten. Op de nieuwsbrief naar bibliotheekmedewerkers zijn
2.220 abonnees ingeschreven (27 minder dan in 2020), met een gemiddelde openratio van 
44% die stabiel blijft vergeleken met vorig jaar. De klikratio (16%) is licht gedaald en landt hier-
mee onder de vooropgestelde 20%. Al blijft een klikratio van 16% een mooi resultaat.

Een mogelijke verklaring is de investering in de uitbouw van de aparte dienstennieuwsbrieven
voor bibliotheekmedewerkers, waardoor de klikratio op Connected voor bibliotheken daalt.
Nieuws staat nu altijd eerst in de dienstennieuwsbrief (een strategische keuze) en de 
Connected wordt een "best of", waardoor ontvangers veel nieuws al gelezen hebben in de
dienstennieuwsbrieven en minder doorklikken op gelijkaardige items in de Connected. Het 
aantal ontvangers voor deze dienstennieuwsbrieven is sinds 2020 zeer sterk gestegen.

Op de nieuwsbrief naar medewerkers van cultuur- en gemeenschapscentra, cultuurdiensten en
beleid realiseert Cultuurconnect 2.259 ingeschreven abonnees (14 meer dan vorig jaar), met een
gemiddelde openratio van 36% en een klikratio van 6%. We behalen dus de vooropgestelde
indicator van 25% openratio en landen net onder de indicator van 8% klikratio. 

De ambitieuze vooropgestelde indicatoren (een klikratio van 20% en van 8%) voor deze doel-
groep blijven vrij hoge indicatoren, waarvan het ons aangewezen lijkt die voor de toekomst te
herbekijken. Ter vergelijking: de gemiddelde klikratio in digitale nieuwsbrieven B2B ligt rond 
3% (benchmark) en de gemiddelde openratio rond 15% (benchmark). De behaalde klikratio van
6% ligt ook vrij hoog gezien het beperkte aantal diensten dat Cultuurconnect momenteel aan-
biedt aan die doelgroep. Dit kan mogelijk stijgen in verhouding tot onze verdere uitbouw van
diensten voor cultuur- en gemeenschapscentra in de toekomst.
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In 2021 publiceerden we de vierde 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 korte artikels wat Cultuurconnect doet en waarvoor je bij ons terecht kan.
Het gaat over innoveren, digitale creativiteit, digitaal cultuurbeleid en onze dienstverlening.
Inhoudelijk en vormelijk behelst het magazine een breed scala aan formats en topics (steeds
terug te brengen op onze diensten, experimenten en evenementen). We verspreiden dit op
papier naar 1.970 medewerkers van bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra en
gemeentebesturen in Vlaanderen en Brussel, stakeholders en bovenbouworganisaties. Ook
digitaal deelden we het magazine in een nieuwsitem dat 418 keer werd bekeken.

CULTUURCONNECT MAGAZINE

Aan de hand van de e-mailadressen weten we slechts van een deel van onze abonnees exact in
welke bib, cultuur- of gemeenschapscentrum ze werken. Ze vinken enkel hun werkveld aan in
het inschrijfformulier, waardoor we dus geen exact percentage van bereikte bibliotheken, 
cultuur- en gemeenschaps- centra kunnen berekenen. In 2021 splitsten 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. 

abonnees Kunst- of cultuurhuis en cultuurdienst
○ openratio: gem. 31,9%
○ klikratio: gem. 5,4%

● abonnees Beleid en Andere
○ openratio: gem. 40,1%
○ klikratio: gem. 6,3%

● abonnees Bibliotheek
○ openratio: gem. 44%
○ klikratio: gem. 16%

We stuurden 1 nieuwsbrief naar beleidsmakers: 986 schepenen van cultuur en vrije tijd, 
burgemeesters, gemeentesecretarissen en ook cultuurbeleidscoördinatoren. We maakten 
speciaal voor hen inspirerende content aan. De mail werd 279 keer geopend en er werd 
39 keer doorgeklikt naar inspirerende content.
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Cultuurconnect verbindt het werkveld
met een sectordoorbrekend netwerk
van interessante partners voor digitale
innovaties in het lokaal cultuurbeleid,
opdat zoveel mogelijk expertise laag-
drempelig ter beschikking staat 

(OUTPUT) Cultuur-
connect handelt min-
stens 90% van vragen
naar doorverwijzing in
verband met digitale 
innovatie succesvol af
(bv. 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 ...). 
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Door de inkrimping van de inspiratiewerking ten
gevolge van de eerder vermelde besparingen in 2019,
is er een stevige terugval in het aantal vragen naar
doorverwijzing naar interessante partners voor digitale
innovaties. Een aparte rapportering hierover is niet
meer relevant, 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 

24
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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
2.000 ingeschreven volgers, met een gemiddelde openratio van minstens 40% en een klikratio
van 20% bij deze doelgroep. Op de tweede nieuwsbrief realiseert Cultuurconnect 1.800 inge-
schreven volgers met een gemiddelde openratio van minstens 25% en een klikratio van 8%.
Cultuurconnect realiseert een participatie van minstens 80 deelnemende instanties (bibliothe-
ken, cultuurcentra, gemeenschapscentra, andere lokale cultuuractoren) aan oproep, selectie-
proces 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)

Wat blijft er post corona over van de veelheid aan digitale initiatieven? Welke
vormen van digitaal aanbod en digitale cultuurbeleving blijven relevant in de
toekomst? Een uitdaging die in 2021 onmogelijk te beantwoorden viel. Het
kortstondige opstarten en weer sluiten van de huizen zorgden voor veel
onrust en kostte in dit tweede jaar van de crisis de lokale cultuurhuizen heel
wat energie. Waar in het eerste jaar voornamelijk artiesten getroffen werden,
stonden tijdens het tweede jaar ook lokale cultuuractoren erg onder druk.
Werd er in dat eerste jaar nog enthousiast geëxperimenteerd met digitale
cultuurbeleving, in de loop van 2021 nam deze drive stelselmatig af. Uit
gesprekken met lokale cultuuractoren en podiumhuizen bleek dit een tijdelijk
en begrijpelijk fenomeen. In deze turbulente periode leek het ons niet
opportuun om een projectoproep op te starten. Wat betreft de indicatoren
met betrekking tot de communicatie via onze nieuwsbrieven, verwijzen we
naar de bespreking daarvan eerder in het rapport. (Zie eerder)

Cultuurconnect wil inzetten op duurzame digitale cultuurbeleving die ook na
corona relevant is. In 2021 leek het zowel voor de cultuurhuizen als voor
Cultuurconnect onmogelijk om via een projectoproep de juiste focus uit te
kristalliseren. Als tegengewicht aan het snelle schakelen of onbezonnen
duiken in nieuwe experimenten, voelden we de nood aan reflectie. Daarom
startten we met Scopernia een Vision Journey traject. Aan dit begeleidings-
traject namen 13 podiumhuizen deel. In 2021 organiseerden we een visiedag
en een trendwatching sessie. Ook tijdens Café Connect Futuur brachten
digitaal strateeg Jo Caudron en enkele ambassadeurs van cultuurhuizen
tussentijdse inzichten mee vanuit het begeleidingstraject. Hiermee wil
Cultuurconnect in dialoog met de cultuurhuizen vormgeven aan een
toekomstvisie voor de rol van een cultuurhuis in het palet aan mogelijkheden
van digitale cultuurbeleving na corona. Dit traject liep parallel met en gaf
zuurstof aan de R&D-projecten Art@Home en Virtueel Podium. 

In 2022 volgt nog 1 workshop met Scopernia en de huizen om dit traject af te
werken. Door deze workshops te spreiden in de tijd geeft het de groep
stabiliteit en zorgt het voor een scherpere focus op wat relevant en
essentieel is voor de toekomst. 
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In 2022 verwerken en consolideren we het traject, in
cocreatie met de podiumhuizen en samen met
inzichten uit eerder onderzoek, in een inspirerende
visietekst van en voor de sector. Dit inspirerend kader
vormt vervolgens ons kompas voor de innovatie-
projecten en diensten die we ontwikkelen voor deze
doelgroep. 

In 2022 bekijken we strategisch en in cocreatie met de
sector hoe we voortaan onze projectwerving en
projectselectie vorm kunnen geven.

Een korte terugblik 
op het tussentijds resultaat van de Vision Journey:

Vanuit een gedeeld begrip van 4 strategische pijlers die de groep podiumhuizen in het
debat besprak onder leiding van Scopernia, distilleren we 5 rollen voor het cultuurhuis. 
Die worden in de laatste workshop verder besproken en uitgediept:

1. Cultuurhuizen met artistieke (digitale) innovatie in de hele waardeketen. Het 
cultuurhuis is meer dan een podium, faciliteert digitale kunstvormen en helpt 
artiesten met het heruitvinden van het cultuurproduct: van creatie en product-
innovatie tot captatie en productie; van nieuwe formats tot het verpakken en 
verspreiden hiervan.

2. Cultuurhuizen met unieke online en offline belevingen. We zetten in op de moge-
lijkheden van hybride belevingen. Van productie tot exploitatie zoeken we telkens
naar de juiste mix: soms 100% fysiek, soms 100% digitaal, en waar zinvol hybride in
vorm en kanalen. Op die manier innoveren we het aanbod, verdiepen we de bele-
ving en vergroten we het bereik, met bijzondere aandacht voor verbondenheid. 

3. Cultuurhuizen als lokale/regionale verbinder. Cultuurhuizen staan ten dienste van
de maatschappij in het algemeen, en de lokale gemeenschap in het bijzonder. We
zijn een brede fysieke ontmoetingsplek in een digitale wereld, en verbinden zo over
culturen en generaties heen. Hoewel we sterk inzetten op het digitale, hoeven we
niet technologisch voorop te lopen. Door innovatie, samenwerking in ons netwerk,
en het optimaal inzetten van onze (digitale) middelen en instrumenten, willen we in
eerste instantie lokale toegevoegde waarde bieden.

4. Cultuurhuizen met een krachtig netwerk. De cultuurhuizen hebben een traditie van
samenwerking en kennisdeling. In deze veranderende wereld zal dit netwerk steeds
belangrijker worden, zowel lokaal, als regionaal en Vlaams.

5. Cultuurhuizen als curator in een gefragmenteerd landschap. In een wereld waar
het culturele aanbod toeneemt, wordt de traditionele rol als curator steeds belang-
rijker. Huizen willen hun stakeholders blijven ontzorgen bij het maken van keuzes.
Om relevant te blijven in het digitale landschap van morgen zijn sterke digitale skills
noodzakelijk. 
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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 2.000 ingeschreven volgers, met een gemid-
delde openratio van minstens 40% en een klikratio van 20% 
bij deze doelgroep. Op de tweede nieuwsbrief realiseert 
Cultuurconnect 1.800 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 2021: 

1. werkten wij verder op het experiment JONGEREN BEREIKEN dat we selec-
teerden naar aanleiding van de projectoproep in 2018.

2. werkten we verder aan de projecten VIRTUEEL PODIUM en ART@HOME:
> VIRTUEEL PODIUM is de zoektocht naar een duurzame waardeproposi-
tie voor digitale communicatie en beleving voor het huidige en nieuwe 
publiek.
> ART@HOME is de zoektocht naar digitaal artistiek werk specifiek ontwik-
keld voor het digitale medium en waarbij het publiek bereid is om ervoor
te betalen.

3. kende het experiment rond FILMSTREAMING een doorstart.

4. hebben team R&D en team productmanagement het vernieuwingstraject 
bibliotheekdiensten (dienstenmodel): project REGIODIENSTEN gereali-
seerd. Dit resulteerde in een document met tips en tricks voor de bibs
over hoe ze transport moeten aanpakken. (Zie verder)

5. werd het project ONLINE LEREN met de bib opgestart.

6. kende het vernieuwingstraject bibliotheekdiensten (dienstenmodel): 
project GEEF ME EEN SEINTJE een opstart en zal in 2022 in een 
gewijzigde vorm gerealiseerd worden. (Zie verder)

Wat betreft de indicatoren met betrekking tot de communicatie via onze nieuwsbrie-
ven, verwijzen we naar de bespreking daarvan eerder in het rapport. (Zie eerder)

De vooropgestelde indicator van 90% van de R&D-projecten die succesvol wor-
den afgerond is gezien het aantal nog lopende experimenten minder relevant. 
Alleszins werd het vernieuwingstraject bibliotheekdiensten (dienstenmodel): project
Regiodiensten succesvol afgerond, met gedocumenteerde lessen voor het werkveld.



3332

VOORTGANGSRAPPORT 2021

Experiment Bereikte cultuurprofessionals

Jongeren bereiken Overleg met 10 medewerkers uit Cultuurtuin Waas

Virtueel Podium ◆ workshops waardeproposities Virtueel Podium (februari): 
12 PODIUMHUIZEN

◆ vragenlijst bij Overleg Kunstenorganisaties en Sociaal 
fonds voor de podiumkunsten over digitaal aanbod: 
32 PRODUCENTEN en 20 PODIUMHUIZEN

◆ workshops Video van de dag (oktober): 
5 PRODUCENTEN en 8 PODIUMHUIZEN

◆ interviews met 5 JONGE MAKERS
◆ interviews mock-ups Video van de dag (november - 

december) met 7 PRODUCENTEN en 5 PODIUMHUIZEN

Art@Home ◆ gesprekken met 6 PARTNERS uit de bovenbouw 
(bv Kunstenpunt, Cultuurloket)

◆ gesprekken met 23 CULTUURCENTRA
◆ gesprekken met 26 ARTIESTEN EN PODIUMHUIZEN
◆ 3 PRESENTATIEMOMENTEN van het project aan een groep 

cultuurprofessionals (Café Connect, Jong publiek en 
inspiratiedag Circuscentrum)

◆ 3 COCREATIEMOMENTEN met de sector (een ideation 
sessie  en twee art-hackatons)

◆ gesprekken met 7 CULTUURPARTNERS (bv. Filmpact, 
Growfunding, Voor de Kunst)

Vernieuwingstraject Test opgezet in 2 BIBLIOTHEKEN
bibliotheekdiensten evaluatiesurvey ingevuld door 12 BIBLIOTHEEKMEDEWERKERS
(dienstenmodel): 
Geef me een seintje

Vernieuwingstraject Interviews met 4 REGIONALE samenwerkingsverbanden
bibliotheekdiensten survey ingevuld door 30 BIBLIOTHECARISSEN
(dienstenmodel): survey ingevuld door 144 BIBLIOTHEEKMEDEWERKERS
Regiodiensten observatie en gesprek met 1 medewerker uit 2 bibliotheken   

Filmstreaming Opstart: 
◆ oprichten werkgroep met 20 PILOOTBIBLIOTHEKEN
◆ uitwerking en opstart aanbestedingsprocedure voor 

piloottraject dat start in 2022
◆ marktverkenning
◆ testen van platformen

Aantal deelnemende (we nemen hier enkel de cultuurwerkers in rekening
lokale cultuurwerkers 373 die effectief participeerden aan het R&D-proces) 

Op www.cultuurconnect.be werd in 2021 meer dan 

12.373keer 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
verminderde aantal experimenten dat we
opnamen in 2020 en 2021 en het succes van 
en aantal kliks door professionals én
eindgebruikers op het experiment Podium
Aan Huis in 2020, waardoor de cijfers toen
aanzienlijk hoger waren. In 2021 lag de
focus binnen team R&D voornamelijk op 
2 grote projecten voor podiumhuizen:
Virtueel Podium en Art@Home. 
We maakten 14 nieuwsitems over
leerpunten en kennis die we haalden uit
R&D-projecten. Deze nieuwsitems werden
actief gedeeld in onze nieuwsbrief
Connected en op onze sociale media.

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 3 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 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.

Na twee interne workshops waarin waardeproposities werden gedefinieerd, was 
het in februari 2021 tijd om hierop feedback te verzamelen. We organiseerden 
2 focusgroepen met 12 podiumhuizen en 1 interne workshop om af te toetsen welke
waardeproposities het meeste kans op slagen hadden. Uit deze workshops werden
er 5 waardeproposities geselecteerd:

1. Portaalsite digitaal cultuuraanbod: Een website die het kwalitatieve
streamingaanbod van podiumkunsten door cultuurcentra bundelt. Dit aanbod
bestaat uit geregisseerde livestreams, opnames (captaties) en bewerkingen
van opnames gefilmd vanuit meerdere invalshoeken. De bezoeker gaat op
deze website grasduinen, kiest een digitale voorstelling en komt dan terecht
op de website van het cultuurcentrum dat de voorstelling aanbiedt. Via het
cultuurcentrum kan de digitale voorstelling bekeken worden.  

2. Voorstellingen die niet meer toeren: Het publiek krijgt toegang tot een
archief van kwalitatieve opnames van podiumvoorstellingen die niet meer
toeren in Vlaanderen. Dit streamingaanbod bestaat uit geregisseerde
opnames gefilmd vanuit meerdere invalshoeken.

3. Voorstelling gemist: De bezoeker wil naar een zaalvoorstelling in zijn/haar
cultuurcentrum, maar blijkt die gemist te hebben. Het cultuurcentrum biedt
een digitaal alternatief voor de gemiste zaalvoorstelling aan. Dit alternatief is
een geregisseerde opname van die zaalvoorstelling, gefilmd vanuit
verschillende invalshoeken. 

4. Video van de dag: Het publiek ontvangt dagelijks korte prikkelende video’s
om het bestaande aanbod te leren kennen en te ontdekken. 

5. Internationale (live)streams: Op dit platform kan het publiek terecht voor
digitale aanbod van internationale artiesten gecureerd door de cultuurhuizen.
Dit digitale aanbod bestaat uit geregisseerde opnames en livestreams
gefilmd vanuit meerdere invalshoeken.

1 Virtueel Podium

VIJF LOPENDE EXPERIMENTEN
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Daarnaast verspreidden we in samenwerking met Overleg Kunstenorganisaties en
het Sociaal Fonds voor Podiumkunsten een vragenlijst over een digitaal cultuur-
aanbod. Meer dan 50 cultuurprofessionals (32 producenten en 20 podiumhuizen)
namen deel. 95% van de podiumhuizen en 91% van de producenten hadden tijdens
de coronacrisis een digitaal cultuuraanbod. 40% van de podiumhuizen wil in de
toekomst een digitaal aanbod aanbieden, 30% twijfelt. Bij de producenten denkt
34% aan een digitaal aanbod en 31% twijfelt nog. Daarbij kijken ze naar de
mogelijkheden van het digitale medium. 

De 5 waardeproposities werden aan de hand van een survey door iVox voorgelegd
bij 1.000 Vlamingen. Uiteindelijk bleek VIDEO VAN DE DAG het grootste potentieel
te hebben. Het publiek krijgt dankzij Video van de dag een overzicht van het aanbod
aan voorstellingen in de Vlaamse en Brusselse cultuurhuizen. Het kan hen ook
helpen om voorstellingen te leren kennen en uit hun comfortzone te treden. Ze
vinden het concept nog aantrekkelijker wanneer we de dagelijkse video koppelen
aan hun persoonlijke voorkeuren. Op basis van deze resultaten werd besloten om te
focussen op de waardepropositie met het grootste potentieel: Video van de dag.  

Om Video van de dag verder vorm te geven werd een workshopreeks georgani-
seerd met gebruikers, producenten en cultuurhuizen. Centraal in deze workshop-
reeks stond de vraag of Video van de dag de cultuurbeleving van het huidige
publiek kan versterken en kan helpen bij het bereiken van een nieuw publiek.
Aanvullend vonden ook 5 interviews plaats met jonge makers om hun rol in dit
verhaal te exploreren. 

Om het concept Video van de dag tastbaar te maken bij cultuurliefhebbers,
organiseerden we in oktober en november een kleinschalige gebruikerstest. 
26 cultuurliefhebbers kregen een week lang elke dag een korte cultuurvideo
toegestuurd via e-mail. Uit deze test leerden we dat een dagelijkse cultuurvideo
mensen wel degelijk warm maakt voor cultuur. 25 van de 26 deelnemers gaven na
afloop aan dat ze interesse hebben om dagelijks een cultuurvideo te ontvangen. 
Een ideale video duurt 2 tot 4 minuten en gaat over een lopende of geplande
voorstelling.

Parallel met de gebruikerstest creëerden we ook een reeks mock-ups rond het
concept van een CENTRALE VIDEODATABANK, een idee dat voortkwam uit de
workshops om consumenten, cultuurhuizen en artiesten met elkaar te verbinden. In
deze videodatabank staat de Video van de dag centraal. We onderzochten of dit
cultuurhuizen en artiesten kan helpen bij publiekswerving en -binding en bij
prospectie. De mock-ups werden in een reeks interviews voorgelegd aan 
21 cultuurliefhebbers, 7 producenten en 5 cultuurhuizen. Ook hierbij waren de
reacties positief. 

In 2022 wordt een eerste werkend prototype
van Video van de dag ontwikkeld dat
gelanceerd zal worden in 1 cultuurregio. 

Voor
uit

blik

Art@Home is een onderzoeksproject dat cultuurhuizen de kans geeft om een aanbod met
digitaal artistiek werk naar hun publiek te brengen. We willen een nieuw aanbod mogelijk
maken met online te bekijken digitale artistieke producties waarbij het publiek bereid is om
ervoor te betalen. Het gaat bij Art@home niet om livestreaming of eenvoudige captaties van
de fysieke podiumvoorstellingen, maar om digitaal artistiek werk specifiek ontwikkeld voor
het digitale medium. Hierbij wordt ingezet op extra belevings- en interactiemogelijkheden
die digitaal mogelijk gemaakt worden.

In 2022 zet Cultuurconnect 3 experimenten op, waarvoor in 2021 de voorbereidingen
getroffen werden.

EXPERIMENT 1.. 
DIGITAAL ARTISTIEK WERK ALS TOTAALBELEVING

Met dit experiment onderzoeken we hoe groot de interesse van het publiek is in een
digitaal aanbod en wat de randvoorwaarden zijn om van een digitale productie een
succes te maken. Voor het publiek streven we hierbij naar een totaalpakket van
ontspanning, beleving en sociale activiteit.

Onder de noemer van een digitaal festival zetten we een aantal experimenten
op waarbij we iteratief te werk gaan: vanuit elk experiment leren om het
volgende experiment bij te stellen en te verbeteren. Elk experiment is
een traject in cocreatie met een cultuurhuis. We selecteren samen
een bestaande digitale productie en bouwen die uit tot een digitaal
totaalpakket voor het publiek. Een totaalbeleving met toeleiding,
verdieping, interactie & participatie.

Concreet organiseren we op 22 en 23 april 2022 in
samenwerking met CC Casino ons eerste digitaal festival rond
audio-voorstellingen. 

Op 22 april staat de luistervoorstelling Dubbel Glas van Rinske
Bouwman centraal en op 23 april een workshop podcast
maken. Via een virtuele omgeving zullen de bezoekers met
elkaar, de voorstelling en de omgeving in interactie kunnen
gaan. Met dit experiment onderzoeken we o.a. de
betalingsbereidheid van het publiek voor een digitale productie
en de live beleving en interactie in een virtuele omgeving.

2 Art@Home
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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. 

Tijdens de denkfase van dit experiment hebben we via 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. Uiteindelijk hebben we 3 ideeën gekozen
die aan de hand van papieren prototypes met nog eens 
10 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 cultuuraanbod: de
jongere krijgt trailers van 5 voorstellingen 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
sturen 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 woorden zicht op het
gedrag van jongeren en welke voorstellingen ze wel of niet bijwonen, opslaan en
doorsturen naar vrienden. Op die manier kan de tool zowel jongeren op een
aantrekkelijke manier informeren als cultuurhuizen helpen bij het afstemmen van
hun aanbod op de wensen van jongeren. 

3
Jongeren bereiken 
en een meerwaarde bieden | 
Culture Matcher
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EXPERIMENT 2..
HET PUBLIEK BETREKKEN BIJ HET ONTWIKKELEN 
VAN NIEUWE DIGITALE PRODUCTIES

Cultuurconnect onderzoekt ook manieren om de creatie van nieuw werk te ondersteunen
en in het bijzonder de ontwikkeling van nieuwe creatieve formats te stimuleren. Via het
inzetten van crowdfunding-campagnes onderzoeken we of het publiek bereid is nieuwe
digitale producties financieel te steunen, en of artiest en publiek een duurzame band
kunnen opbouwen voor, tijdens en na het creatieproces.
In 2021 werd in kaart gebracht welke stappen nodig zijn om nieuwe creatieve formats te
ontwikkelen, welke ondersteuning hierbij wenselijk is, welke ondersteuning
Cultuurconnect kan bieden en welke mogelijkheden er zijn om het publiek actief te
betrekken. Voor de 2 lopende projecten werken we samen met het Belgische
crowdfunding-platform ‘Growfunding’.
> In een eerste traject zal de bestaande fysieke podiumvoorstelling “Slumberland” van

het gezelschap Zonzo Compagnie vertaald worden naar een AR-beleving (Augmented
Reality).

> In een tweede traject zal van de fysieke theatervoorstelling “Groupe Diane” van het
gezelschap Het Nieuwstedelijk een digitale escape room worden ontwikkeld. 

> Een derde traject wordt onderzocht met Circuscentrum. 

EXPERIMENT 3..
DE BELEVING VERHOGEN VIA XR

Samen met Thomas More hogeschool werd gewerkt aan een Tetra-onderzoeksdossier
om de mogelijkheden van XR-technologie (Extended Reality) in de cultuursector te
verkennen met als doel de beleving van digitale producties nog waardevoller te maken.
Dit onderzoeksdossier werd ingediend bij VLAIO in februari 2022. In 2022 willen we
samen met Thomas More en de gebruikersgroep de eerste pilootprojecten definiëren.  
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Op basis van de resultaten van een uitvoerig gebruikersonderzoek 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. Oorspronkelijk
was het de bedoeling om dit te laten testen door jongeren in cultuurregio Waasland. 

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 2 keer, gezien er geen live
voorstellingen waren waarop Culture Matcher kon attenderen en er dus concreet
ook geen experimenteeromgeving 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 Waasland 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 cultuur- en gemeenschapscentra zeer
onzeker waren over de programmatie die ze zouden kunnen aanbieden tijdens de
testperiode 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 en effectief te kunnen nagaan of de app
de ticketverkoop onder jongeren doet stijgen, 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
aanbevelings-mechanisme. Eind augustus 2021 planden we opnieuw een bevraging
in. Hieruit bleek dat er wel kon worden gesproken van een genormaliseerde situatie,
met een degelijke programmatie in de cultuurhuizen en een versoepeling van de
maatregelen, dus ontwikkelden we de app verder in het najaar van 2021 en planden
we de test in februari-april 2022. Met de vijfde coronagolf in zicht begin 2022 werd
er echter in samenspraak met de ontwikkelaar en Cultuurtuin Waas besloten de
proof of concept definitief te annuleren. De test was te afhankelijk van
onvoorspelbare corona-omstandigheden, die duidelijke onderzoeksresultaten
onmogelijk maakten. Het idee om jongeren met videomateriaal te prikkelen wordt
wel geïntegreerd in het concept Video van de dag.    

4
Project Regiodiensten
Vernieuwingstraject bibliotheekdiensten
(dienstenmodel) 

Samen met de pilootregio Route42 werkte het team
Productmanagement in 2020 en 2021 aan B2B én B2C
verbeteringen voor verregaande regiodiensten. In 2021 lag de
focus op een verbeterde presentatie (B2C) van deze lokale
bibcollecties die toegankelijk zijn voor het bredere regionaal
samenwerkingsverband op hun bibliotheekwebsites. In overleg
met de bibliotheken werkten we ook een model uit om te
bepalen voor welk soort samenwerking welke presentatie het
meest geschikt is.

In 2021 onderzocht het team R&D de B2B verbeteringen
verder. We gingen na hoe de verbeteringen in Wise en Mijn
Bibliotheek ontvangen zijn door de bibliotheekmedewerkers
van Route42 en welke randvoorwaarden noodzakelijk zijn om
een dergelijke verregaande regionale dienstverlening haalbaar
te maken. De opdracht binnen dit vernieuwingstraject was een
document met tips en tricks voor de bibs over hoe ze
transport moeten aanpakken. Dat resulteerde in een leidraad
voor andere bibliotheken die werd gepubliceerd op het
leerplatform.  
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In 2021 voerden we de Europese aanbestedingsprocedure met
betrekking tot het pilootproject Filmstreaming. Dit leidde tot
raamovereenkomsten met 3 platformen: Sooner van Universciné,
Dalton van Fonk vzw en Avila van Accattone films. De platformen
hebben elk hun eigen uniciteit en worden in verschillende combinaties
aangeboden door de deelnemende bibliotheken tijdens het
pilootproject. 

In 2022 start het pilootproject i.s.m. een 20-tal bibliotheken.
Gedurende 2 jaar willen we nauwgezet monitoren in welke mate de
platformen aansluiting vinden bij de bibliotheekleden. Daarnaast zullen
we ook de impact van omkaderende activiteiten onderzoeken,
experimenteren met prijszettingen B2B en B2C en onderzoeken wat
nodig is om verschillende filmstreamingplatformen naast elkaar te
kunnen aanbieden. 

5 Filmstreaming

Onder leiding van Muntpunt begon een groep van 9 pilootbibliotheken
in 2019 de dienst ‘Online leren met de bib’, een online cursusaanbod
via het platform Skillstown. In 2021 stelde deze groep de vraag aan
Cultuurconnect om de dienst op te schalen. Er werd overlegd met
deze pilootbibliotheken en er werd een eerste analyse uitgevoerd van
hun gebruiksdata, om meer zicht te krijgen op hun ervaringen en
bereik. Communicatie en bekendmaking van de dienst bleken het
grootste knelpunt te vormen, wat zich ook weerspiegelde in het
eerder lage gemiddeld jaarlijks bereik van 0,15% van het
inwonersaantal. Vervolgens voerde Cultuurconnect in samenwerking
met de bibliotheken ook een gebruikersbevraging uit. De bevraging
bereikte 240 bezoekers van het platform. De respondenten die ook
effectief een cursus raadpleegden waren relatief tevreden en 75%
scoorde de kwaliteit ervan met een 4 of hoger op 5. Meer dan 60%
vindt het cursusplatform toegankelijk en gebruiksvriendelijk. Over de
keuze en moeilijkheidsgraad van het aanbod heerst er verdeeldheid.
Eind 2021 werd een uitgebreide analyse van het afgelopen jaar
opgemaakt van de gebruiksdata van de ondertussen al 46
deelnemende bibliotheken in het afgelopen jaar. Het bereik stagneert
rond gemiddeld 0,16% van het inwonersaantal, bereikt vooral vrouwen
(71%), en qua leeftijd voornamelijk 60-plussers (22%) en 50-plussers
(19%). De populairste cursussen op het platform zijn Spaans in 2 weken
(12%), Frans in 2 weken (10%) en Yoga voor beginners (8%).
Om een zicht te krijgen op de finale doelstellingen en doelgroepen van
een dienstverlening als online leren via de bib, de concrete wensen en
noden van de bibs en de plaats van de dienst binnen het bredere
aanbod van online leerinitiatieven, ging in 2022 nog een workshop
door op Connect en co. Verder zullen we ook een intensief
communicatie- en marketingtraject opzetten met 2 pilootbibs om te
onderzoeken welk effect dit kan hebben op het huidige gebruik. De
resultaten van deze twee acties zullen samengelegd worden met de
eerdere analyses en leiden tot een beslissing om al dan niet over te
gaan tot opschaling van deze dienstverlening via Cultuurconnect.

6 Online leren met de bib
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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 onder-
zochten 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 vond plaats in januari. In 2021 evalueerden we de
resultaten en de raakpunten met Virtueel Podium. Om beter
te kunnen focussen op het onderzoek van concepten en
waardeproposities met betrekking tot Virtueel Podium die
hoger scoorden qua relevantie, hebben we dit project
stopgezet. De lessen die we leerden integreerden we in het
R&D-onderzoek van Virtueel Podium.

CULTUURstream

AFGELOPEN EXPERIMENT
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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 breed portfolio van
duurzame, bovenlokaal beheerde diensten,
waarop het brede werkveld in een betaalmodel
kan intekenen.



49

In 2021 werd 1 R&D-traject volledig afgerond: vernieuwingstraject bibliotheekdiensten (diensten-
model): project Regiodiensten (zie eerder). Bij opschaling wordt rekening gehouden met 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 gebrui-
kers, 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 de
eindgebruiker. Het product blijkt aan te slaan.

◆ Business Model Fit (BMF): We verifiëren of de sector voor de ontwikkelde producten of dien-
sten 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.
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2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totaal

Aantal R&D-projecten 18 Geen 5 4 3 Geen Oproep** 30
(vanuit Oproep) Oproep* wel 1 vernieuwingstraject 

bibliotheekdiensten 
(dienstenmodel)

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 werd hier in 2021 volledig op ingezet.

Op de termijn van 6 jaar komen we op een 
totaal van 31 R&D-projecten en 9 opschalingen.
Dat zijn 1,5 opschalingen ieder jaar (tussen 2016
en 2021). Hiermee halen we de vooropgestelde
doelstelling van minstens 1,5 opschalingen per
jaar. 

In 2021:
◆ resulteerde vernieuwingstraject bibliotheek-

diensten (dienstenmodel): project Regio-
diensten in een document met tips en tricks
voor de bibs over hoe ze transport moeten
aanpakken. (zie eerder).

In 2022 zal: 
◆ vernieuwingstraject bibliotheekdiensten

(dienstenmodel): project Geef me een sein-
tje in een gewijzigde vorm gerealiseerd
worden. (zie verder).

◆ Virtueel Podium met het concept Video van
de Dag in prototype- en testfase gaan.

◆ Art@Home met het concept 'Festival Digital'
en 'Crowdfunding' in prototype- en testfase
gaan.

◆ Culture Matcher worden stopgezet. 
◆ filmstreaming een doorstart nemen.
◆ het project Online leren met de bib geëvalu-

eerd worden.

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 2 jaar 
minstens 3 succesvolle
R&D-projecten op.  

(BEHEERSOVEREENKOMST

2019-2023)
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In 2021 organiseerden we 4 livestreams voor het minder mobiel publiek -
waarvan 3 uit het seizoen 20-21 en 1 in het nieuwe seizoen 21-22 (na een
nieuwe oproep voor voorstellingen):
◆ “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

◆ “Sommers of 69” (Willy Sommers), vanuit Liers Cultuurcentrum, 
op 9 maart 2021

◆ “Smartschade” (Lien Van de Kelder, Jan De Smet en Mauro
Pawlowski e.a. ) vanuit GC Spikkerelle, Avelgem op 1 april 2021

◆ “Houden van” (Geena Lisa, Andrea Croonenberghs en Sam 
Verhoeven) vanuit Cultuurcentrum Knokke-Heist, op 15 oktober 2021

De deelname was hoog:

◆ 69 cultuur- en gemeenschapscentra werkten mee

◆ 242 zorgcentra lieten bewoners en kinderen meegenieten

In februari 2021 rondden we ook ons experiment met CULTUURstream
af. (Zie eerder). We concludeerden dat een verbreding van de
livestreamdienst naar een thuispubliek momenteel niet opportuun is,
wegens ongerustheid vanuit boekingskantoren en artiesten die impact
op hun fysieke tournees vreesden. We verwierven wel nieuwe inzichten
voor onze bestaande livestreamdienst. Zo bieden we na een livestream
enkele dagen uitgesteld kijken aan voor woonzorgcentra en
ziekenhuizen. Ook breiden we onze doelgroep uit naar andere
zorgcentra, zoals zorgcentra voor volwassenen of kinderen met een
beperking. 

In samenspraak met de werkgroep Livestreaming deden we in april 2021
 een oproep voor nieuwe lanceercentra en voorstellingen. We ontvingen
10 voorstellen waaruit we 4 voorstellingen selecteerden.

1 Livestreaming

Naast de hierboven genoemde voorstelling in het najaar van 2021, staan er in het voorjaar
van 2022 nog 3 voorstellingen op de planning. We merken dat het tweede coronajaar de
cultuurhuizen parten speelt en de streamingmoeheid optreedt. Er komen minder voorstellen
binnen en de gemiddelde deelname per livestream daalt licht. Toch blijft het enthousiasme
van cultuurpartners groot omdat livestreaming voor het minder mobiel publiek relevant blijft,
ook zonder corona. Ook ons financieel duurzaam model staat onder druk. We lanceerden
eind 2021 een brede interessepeiling bij de cultuurhuizen en cultuurdiensten. We evalueren
dit samen met de werkgroep en stuurgroep Digitale Cultuurbeleving in 2022.

Voor
uit

blik

BOVENLOKALE DIENSTEN 
WAAROP HET WERKVELD KAN INTEKENEN
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3

Ook in 2021 bleef corona nog vaak een spelbreker voor de arcadegames. In de eerste
helft van het jaar konden de hallen slechts heel beperkt door Vlaanderen reizen. En
uiteindelijk zijn de meeste boekingen noodgedwongen geannuleerd.

Toch stelden enkele bibs en cultuurhuizen de arcadehallen coronaproof op onder het
motto: moeilijk gaat ook! En na de zomer werden de kasten weer volop geboekt. 
Zo hebben toch veel mensen kunnen genieten van de spelkasten in het najaar, in
allerlei fijne opstellingen. In totaal werden de arcadehallen 37 weken verhuurd, aan 
16 verschillende cultuurorganisaties. 

Mobiele arcadehallen

Tot eind juni 2021 vonden er geen (of slechts enkele) schoolvoorstellingen plaats
wegens de coronamaatregelen in het onderwijs en de cultuursector. Sinds september
2021 kwam er beterschap voor het theaterbezoek. Gezelschappen, cultuurhuizen en
leerkrachten vonden elkaar weer, ondanks moeilijke schoolprogrammatietijden. Zo kon
op die korte tijd Voor De Show 100 keer gespeeld worden. In de klassen staan er 
120 voorstellingen speelklaar. 

○ ◆ 25 cultuurhuizen zijn ingetekend

○ ◆ 120 speelklare voorstellingen

○ ◆ 99 spelmomenten in de klas

De eerste reacties van cultuurhuizen en leerkrachten sijpelden vlot binnen en tonen
aan dat de educatieve webtool gesmaakt wordt.

2

In oktober en november gingen we langs in enkele klassen om
nieuw foto- en videomateriaal te verzamelen. Dit nieuwe
communicatiemateriaal wordt begin 2022 ingezet om nieuwe
cultuurhuizen te werven voor Voor De Show, we mikken op 
5 nieuwe intekeningen in 2022.

Eind 2021 werd er een nieuw online evaluatieformulier voor de 
3 gebruikersgroepen (cultuurhuizen/leerkrachten/gezelschap-
pen) ontwikkeld. We gebruiken de nieuwe evaluatiegegevens
om in 2022, samen met de werkgroep Voor De Show en de
softwareleverancier, de eerste doorontwikkeling van Voor De
Show uit te voeren. Zo maken we Voor De Show nog beter en
lossen we met verbeterde functionaliteiten de behoeften van
onze gebruikersgroepen in.

Voor
uit

blik

De arcadehallen kunnen nog geboekt
worden tot eind 2022. Het laatste jaar van
dit aanbod wordt hopelijk het beste, met
hopelijk de minste beperkingen op sociale
activiteiten. De boekingen lopen in ieder
geval vlot. 

Voor
uit

blik

Voor De Show
Theaterspel
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5 [Jouw stad] Leest
Leescommunity

[Jouw stad] Leest, dat is sinds 2020 Leuven Leest, Antwerpen Leest, Brugge Leest en
Gent Leest. 4 bruisende lokale leescommunity’s die alles samenbrengen wat met lezen,
literatuur en leesplezier te maken heeft.

Samen activeerden zij al 2.200 stadslezers die enthousiast hun persoonlijke tips met
de rest van de stad delen. En intussen bereikten ze een veelvoud aan gewone liefhebbers
via hun websites, hun sociale media en hun activiteiten. In 2021 gingen ze aan de slag met
hun leesclubs, met livestream en opnames.

4 Bieblo
Leesinspiratie voor kinderen

De stijgende trend zal zich verder doortrekken. We verwachten een nog hoger
gebruik in 2022. Om dat te ondersteunen zullen we inspiratie delen rond de
inrichting van een functionele en aantrekkelijke Bieblo-hoek. Daar is op veel
plaatsen zeker nog winst te boeken. Verder verwachten we een prijsverlaging in
2022 die het wellicht ook voor nog meer bibliotheken mogelijk zal maken om
Bieblo in huis te halen.

Voor
uit

blik

Op dit moment staan Leuven, Gent, Antwerpen en Brugge ook te popelen om uit
te breken. Om veel meer activiteiten te organiseren dan tot nu toe mogelijk is
geweest. Om mensen ook fysiek met elkaar te verbinden rond het plezier van
lezen … En graag zien we ook nog andere steden of regio’s gelijkaardige
leescommunity’s opstarten. Met een heel eigen gezicht, maar voortbouwend op
de rijke ervaringen van de steden die hen voor waren.

Voor
uit

blik

Bieblo heeft een hoopgevend jaar achter de rug. Als een toepassing die
vooral in de bib gebruikt wordt, heeft Bieblo zeker te lijden gehad onder
corona. Maar in 2021 was dat effect beperkter dan in het voorgaande jaar.
De cijfers hebben zich geleidelijk hersteld tot het niveau van vóór corona.
Om na de zomer zelfs sterk door te groeien tot een nieuw record in 
oktober. 

Bieblo heeft in in iets meer dan de helft van de Vlaamse bibs (154) een plek
gevonden. Dat zijn er 24 meer dan in 2020. De Bieblo-uil verleidde jonge
bibliotheekgebruikers tot bijna 400.000 sessies en deelde meer dan

640.000 leestips uit, 4 keer zoveel als het 
voorgaande jaar.

In 2021 kreeg Bieblo voor het eerst een inhoudelijke update: er werden 
2 nieuwe thema’s toegevoegd: Griezelen en Toekomst. Bibliotheken kun-
nen Bieblo nu ook aanbieden tot 14 jaar (in plaats van 11 jaar). En de details
zijn verrijkt met extra info voor de begeleiders van jonge kinderen, zoals de 
AVI niveaus en aanduidingen voor Grote Letters en Makkelijk Lezen.
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Het gebruik van Mijn Leestipper groeide in 2021 ruim 40%, maar toch is
dat nog beneden de ambities van deze dienst. We verwachten dat
deze cijfers nog sneller stijgen in 2022. De integratie van Mijn Leestipper
in de bibliotheekwebsites moet nog meer leners de kans geven om de
leestipdienst te ontdekken. 

Voor
uit

blik

Voor
uit

blik

6

2021 was een heel belangrijk jaar voor Mijn Leestipper want de dienst, die voorheen op een
aparte website stond, werd geïntegreerd in de bibliotheekwebsites. Alle bestaande
functionaliteiten zijn volledig overgebracht, een aantal aspecten werden geoptimaliseerd en Mijn
Leestipper gebruikt nu ook de functionaliteiten van de websites, zoals de attenderingen en tips
bijhouden op lijstjes. Daarbij was het verbeteren van de zichtbaarheid van de dienst een absolute
prioriteit, aangezien de dienst op een aparte website niet makkelijk vindbaar was voor de
bibgebruiker. De integratie van Mijn Leestipper in de bibliotheekwebsites was helemaal rond in
december.

In het algemeen kende Mijn Leestipper een evenwichtig jaar. In 2021 konden leden van 
127 bibliotheken terecht bij Mijn Leestipper voor persoonlijke leestips. We konden 6.157 nieuwe
gebruikers verwelkomen, die Mijn Leestipper intensief gebruiken. De dienst werd ruim

125.000keer gebruikt en er werden 313.452 covers aangeklikt.

In 2021 was Bibster in 188 bibliotheken de favoriete toepassing om klasbezoeken en
andere activiteiten voor kinderen mee te omkaderen. Tegen de verwachtingen in be-
tekent dat in tijden van corona een aanzienlijke groei van 22 bibliotheken. Voluit Bib-
ster spelen was uiteraard allerminst evident. Toch zagen we ook hier een duidelijk
herstel. Ondanks de beperkingen haalden we ruim ⅔ van het gebruiksniveau van
voor corona. 
De grootste piek is zoals elk jaar het Jeugdboekenmaand-spel, en samen met 
Iedereen Leest maakten we voor 2021 ook weer een aangepaste corona-editie zodat
de kinderen toch met het spel aan de slag konden. Voor het eerst maakten we ook
een Schatten van Vlieg-spel: een zomerspel dat kinderen en begeleiders in hun vrije
tijd spelen. Ook hier kunnen we van een geslaagde eerste editie spreken.
2021 was voor Bibster een jaar van investeringen: in september kreeg het de lang-
verwachte nieuwe beheersomgeving. Bibster-spellen maken en klaarzetten werd
hiermee heel wat eenvoudiger. Tegelijkertijd is er ook nieuw opleidingsmateriaal
voorzien. Voortaan kan iedereen Bibster leren kennen met de instructievideo’s op
het Cultuurconnect-leerplatform. Ook alle andere informatie over Bibster kreeg daar
een nieuw plekje.

Mijn Leestipper
Leestips op maat

Voor 2022 verwachten we een vrij stabiel jaar voor Bibster, met
hopelijk veel mogelijkheid tot spelplezier en geen corona-
beperkingen. Ook dit jaar voorzien we een editie van het
Jeugdboekenmaand-spel en we werken we aan een tweede editie
van het Schatten van Vlieg-spel. 

7 Bibster
Bibliotheekspel
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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 3 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 2021 werden er iets meer dan 

37.000 nieuwe records 
toe gevoegd aan 

Open Vlacc. We onderzoeken voortdurend
pistes om Open Vlacc efficiënter en vollediger
te maken zonder aan kwaliteit in te boeten.
Enerzijds door samenwerkingen met data-
leveranciers die records aanleveren als basis
voor de catalografie. Meta4Books levert ons
records met aankondigingen van Nederlands-
talige 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 etiket-
informatie waarmee bibliotheken met 1 klik 
labels kunnen (laten) printen in de etiketsoft-

ware 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 
openvlacc.cultuurconnect.be. Op deze site 
publiceren we sinds 2017 regelmatig nieuws-
berichten waarin we belangrijke evoluties of
beslissingen op een heldere manier communi-
ceren. Deze website wordt maandelijks zo’n 

7.000keer bezocht door circa
1.200 unieke gebruikers. 

4 maal per jaar wordt een nieuwsbrief ver-
stuurd aan een 1.900-tal abonnees.  

Open Vlacc catalografie

Cultuurconnect zorgt voor het 
operationele beheer van volgende
componenten van de Vlaamse 
digitale gemeenschappelijke 
basisinfrastructuur voor openbare
bibliotheken (Open Vlacc catalografie
en Bibliotheekwebsites)

(OUTPUT) Cultuurconnect 
realiseert een deelname 
van minstens 90% van de
openbare bibliotheken 
aan Open Vlacc en 
Bibliotheekwebsites.

(OUTCOME) Cultuurconnect wil
een relevante dienst-
verlening aanbieden en zet
daarom in op een jaarlijkse
verhoging van het publieks-
bereik van de bibliotheek-
websites. Cultuurconnect wil
een kwaliteitsvolle dienst-
verlening aanbieden en zet
daarom in op het terug-
dringen van issues en 
downtijden, te meten aan
de hand van relevante 
statistieken en het bevorde-
ren van de snelheid en 
volledigheid van de data-
bank van Open Vlacc.

(BEHEERSOVEREENKOMST

2019-2023)
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De diensten in de basisinfrastructuur digitale bibli-
otheek worden via eenzelfde abonnement afge-
nomen vanaf de instap in het nieuwe bibliotheek-
systeem door openbare bibliotheken in Vlaande-
ren en Nederlandstalige openbare bibliotheken in
Brussel.

http://openvlacc.cultuurconnect.be/
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Door de integratie van Open Vlacc-data in het bibliotheeksysteem Wise is het voor
Wise-bibliotheken 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 in 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. 

Maandelijks worden door de servicedesk gemiddeld 408 tickets opgelost die
betrekking hebben op Open Vlacc, dat zijn er ongeveer 20 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 eengemaakte 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 . 

95% van de bibliotheken gebruikt eind 2021 de vernieuwde bibliotheekwebsite
als onderdeel van de digitale basisinfrastructuur voor de bibliotheken. In
2021 werden 2 nieuwe bibliotheekwebsites toegevoegd op het platform:

bibliotheek Kraainem en de catalogus van de Luisterpuntbibliotheek. Bibliotheken kunnen op 
dit websiteplatform hun eigen bibliotheekwebsite inrichten voor gebruikers. De bibwebsite is 
het online uithangbord van de bibliotheek en de digitale bib. Door deze 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



Kleine en grote verbeteringen verhogen de gebruiksvriendelijkheid en zorgen ervoor
dat de bib haar collecties, activiteiten en diensten op een hedendaagse manier tot
bij het publiek brengt. 

Begin 2021 werd het traject rond een verbeterde toegankelijkheid afgerond,
overeenkomstig het bestuursdecreet van 7 december 2018 waarmee de Europese
Richtlijn 2016/2102 is omgezet. Het krantenarchief is nu volledig geïntegreerd in de
website-omgeving wat onder meer zorgt voor een beter mobiel gebruik. (Zie verder)

Door de nieuwe reserveerflow reserveren leners nu op werkniveau. Zo verkrijgen ze
sneller het gewenste materiaal. Enkele schermen kregen een nieuw jasje en de bib
kan een andere prijs aanrekenen voor een reservering op beschikbaar werk. 

Voor bibliotheken met filialen en bibliotheken in een samenwerkingsverband leggen
we nu betere linken tussen de collecties of deelcollecties. De gebruiker ziet in 
één oogopslag of een titel beschikbaar is in een andere bibliotheek uit het
regionetwerk of in een filiaal. Beide vernieuwingen kaderen ook in het
vernieuwingstraject bibliotheekdiensten (dienstenmodel). (Zie verder)

Het jaar sloten we af met de integratie van Mijn Leestipper. De bibleden zien nu hun
leestips op een logischer plek via Mijn Bibliotheek op de bibwebsite. (Zie eerder)

Ook kleinere handigheidjes werden het voorbije jaar uitgerold, zoals de optie om
openstaande uitleningen te downloaden als een lijst en de toevoeging van covers bij
de beschikbaarheid, om boeken die onder verschillende titels verschenen zijn
makkelijker te herkennen.
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De websites hebben maandelijks gemiddeld meer dan 480.000 unieke 
bezoekers, een daling van 23% in vergelijking met 2020. In 2020 was er door 
de lockdowns meer verkeer op de websites. In vergelijking met 2019 zien we wel 
een stijging met 12%.

In totaal zijn er 744.138 Mijn Bibliotheek-profielen, waarvan 110.776 zich 
registreerden in 2021. In totaal werden 

7.837.784items verlengd. Dat is 30% meer dan 
in 2020 en ongeveer hetzelfde als het aantal 

verlengingen in 2019 voor corona. Het gebruik van de lijsten-functionaliteit 
kent een omgekeerde beweging. We zien een daling met ca. 40% bij de aanmaak
van nieuwe lijstjes en 12% bij het wijzigen ervan. Dit valt te verklaren door het  
wegvallen van het gebruik van de lijsten tijdens de corona takeawaydienstverlening. 

In vergelijking met 2019 is er wel nog steeds een spectaculaire stijging: 

80% meer nieuwe lijsten en 150% meer wijzigingen. 
Het Mijn Bibliotheek-profiel wordt ook gebruikt als login voor de 

digitale collecties (e-boeken, de digitale kranten en tijdschriften van Gopress en 
de interactieve kinderboeken van Fundels) en voor Mijn Leestipper. Dit levert een 
verhoogd gebruiksgemak, zeker sinds de integratie van het krantenarchief en 
Mijn Leestipper in de bibwebsites in 2021.

VERBETERINGEN AAN DE BIBLIOTHEEKWEBSITES. 

Voorbeeld van vernieuwde reserveerflow met werkreservering.

https://lier.bibliotheek.be/catalogus/jeanne-ryan/nerve/boek/library-marc-vlacc_9872012#beschikbaarheid
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GEBRUIKERSONDERZOEK. 

Om keuzes te maken bij verbeteringen en vernieuwingen is het essentieel om te on-
derzoeken hoe het bibliotheekpubliek de bibliotheekwebsite gebruikt, hoe vlot dit
gaat en hoe tevreden zij zijn. Met Google Analytics monitoren we het gebruik. Rele-
vante cijfers stromen door naar de Mijn Bibliotheek-administratie. Bibliotheken die
meer informatie zoeken, krijgen toegang tot de Google-omgeving. 

Waar zinvol vullen we dit aan met gegevens uit Hotjar, een online tool om het gedrag
van de websitebezoekers te analyseren via visuele heatmaps, opnames, enquêtes en
onmiddellijke visuele feedback op bepaalde pagina’s. 

Meer uitgebreid gebruikersonderzoek naar de bibliotheekwebsites gebeurde in 2021
in het kader van het vernieuwingstraject bibliotheekdiensten (dienstenmodel). (Zie
verder)
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VERHOOGD GEBRUIKSGEMAK EN HERKENBAARHEID VOOR DE BIB. 

Al in juni 2020 koos de werkgroep Bibliotheekwebsites ervoor om de startpagina te
verbeteren, om de bibliotheken meer flexibiliteit te geven bij het vormgeven van hun
online uithangbord voor hun diensten, collecties en activiteiten. Ook hergebruik van
content stond hoog op de wenslijst. Na een uitvoerige analyse in overleg met
ontwikkelingspartner Ausy mondde dit uit in een vernieuwing van de achterliggende
manier om alle pagina’s op te bouwen. Ingrijpend, maar wel duurzaam en dus
toekomstgericht. Sinds de zomer kunnen de bibliotheken deze nieuwe
paginabouwer gebruiken om efficiënter en flexibeler pagina’s op te bouwen.
Inhoudsblokken staan niet langer op een vaste plaats en je kan makkelijker inhoud
bewaren om later te (her)gebruiken. Op het leerplatform staan daarvoor nieuwe
handleidingen en webinars. Vanuit Cultuurconnect blijven we kant-en-klare inhoud
delen en goede voorbeelden tonen op de inspiratiewebsite. Bibliotheken vinden er
niet enkel pagina's die Cultuurconnect of andere organisaties als Iedereen Leest,
Faro en Poëziecentrum, klaarzetten, maar ook pagina's over interessante thema's,
gemaakt en getipt door bibliotheekcollega's. Deze pagina's worden met één klik
geïmporteerd op de eigen website en kunnen nadien naar eigen smaak worden
aangepast.

Ten behoeve van de herkenbaarheid van de lokale bib kunnen bibliotheken de
nieuwsbrieven nu ook in de eigen huisstijlkleuren lay-outen en uitsturen.

De achterliggende motors van de bibwebsites, de Aquabrowser en Mijn Bibliotheek
API’s (Application Programming Interfaces), 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 2021.

https://inhoud.bibliotheek.be/
https://leerplatform.cultuurconnect.be/courses/release-notes-en-wijzigingsverzoeken-bibwebsites/lessons/release-notes-bibliotheekwebsite/topic/releases-bibwebsite-2021/
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INSPRAAK, OVERLEG EN SAMENWERKING MET BIBS. 

De leden van de werkgroep Bibliotheekwebsites geven mee vorm aan de verdere
ontwikkeling van de bibliotheekwebsites. 

Deze werkgroep:

◆ bepaalt prioriteiten voor de roadmap van de bibliotheekwebsites op basis van de
wijzigingsverzoeken die door bibliotheken worden ingediend.

◆ geeft door middel van workshops vorm aan de gedetailleerde uitwerking van de
weerhouden wijzigingsverzoeken.

◆ bewaakt de totaalvisie over de bibliotheekwebsites door onder meer feedback te
geven op mock-ups en designvoorstellen.

◆ bereidt beslissingen voor die genomen worden door de stuurgroep Basisinfra-
structuur Digitale Bibliotheek.

In 2021 volgde de werkgroep de uitvoering van de gekozen grote en kleine
wijzigingsverzoeken op. Gezien de omvang van de reeds geplande vernieuwingen en
de beperkte tijd werd beslist om geen nieuwe grote projecten op te starten. 

Deze 5 werden geselecteerd:

1. de projecten van het vernieuwingstraject bibliotheekdiensten (dienstenmodel) 

2. startpagina met nieuwe paginabouwer

3. formulieren 

4. herkenbaarheid van de bib verhogen via de nieuwsbrieven 

5. verbeteringen aan de leenhistoriek, nodig voor bijvoorbeeld de integratie van
Mijn Leestipper

Om grote projecten te realiseren, zoals de beschikbaarheid tonen op de
resultatenpagina en de nieuwe paginabouwer, is extra budget vrijgemaakt door de
stuurgroep Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek. Deze stuurgroep bepaalt hoe het
budget voor doorontwikkeling wordt ingezet, denkt mee na over de ontwikkelingen
in de bibliotheekwebsites en de roadmap. 

De brede sector houden we op de hoogte via de nieuwsbrief Bibliotheekwebsites,
de algemene nieuwsbrief Connected en artikels op de Cultuurconnect-website. 

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. 

Mijn Bibliotheek 182 144 159 145 154 165 104 81 138 159 183 184

Bibliotheekwebsites 72 79 162 120 132 161 146 130 143 125 96 143

Catalogus 78 55 96 100 87 102 75 46 44 67 91 64
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Zendesk tickets websites 2021

De gemiddelde beschikbaarheid (24/7) van websites, catalogus
en Mijn Bibliotheek was 99,77%. Dat wil zeggen dat

99,77% van de tijd deze 3 systemen online en 
bereikbaar waren. Als 1 van de 

3 systemen plat ligt, wordt dit als ‘niet beschikbaar’ gerekend.

https://leerplatform.cultuurconnect.be/courses/release-notes-en-wijzigingsverzoeken-bibwebsites/lessons/wijzigingsverzoeken-bibliotheekwebsites/
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Op 17 september 2020 werd in 169 bibliotheken
de e-boekendienst cloudLibrary gelanceerd.
Deze 169 bibliotheken vertegenwoordigden
samen ruim 3,6 miljoen inwoners. In 2021 groeide
het aantal bibliotheken tot 208 bibliotheken,
samen goed voor ruim 4,6 miljoen inwoners
(+22%). Dit is 68% van de sector, waardoor we
de oorspronkelijke doelstelling om minstens 50%
van de bibliotheken te bereiken ruimschoots
halen. De collectie telt ondertussen meer dan

10.000titels. Dat is 30% meer dan
bij de start. In de collectie

ligt de focus op vlot leesbare fictie en non-fictie
voor volwassenen en jongeren in het Neder-
lands en het Engels. 

In totaal leenden bijna 32.000 unieke gebruikers
minstens één boek uit, samen goed voor

331.000uitleningen. Er werden
ook 73.000 boeken 

gereserveerd. Zowel recente als minder recente
titels deden het goed. In totaal waren 80% van
de uitleningen fictie en 20% non-fictie. 
De populairste fictiegenres waren thrillers en
detectives (21%), gevolgd door romantische 
literatuur (15%) en literaire romans (10%). Bij de
non-fictie deden vooral kookboeken (18%) het
goed, gevolgd door geschiedenis (13%) en
(auto)biografieën (9%).

De meeste uitleningen gebeuren door de 
60- tot 69-jarigen (25%), gevolgd door de 
50- tot 59-jarigen en 40- tot 49-jarigen. 
Vooral vrouwen (70%) maakten gebruik van 
deze dienst. In totaal bereikte de dienst 0,67%
van de bevolking van de deelnemende 
bibliotheken. Dat is een stijging van

60%t.o.v. 2020. In de toekomst willen
we dit percentage optrekken naar

1%, vergelijkbaar met het bereik van de 
e-boeken-diensten in andere Europese landen.

Uit een gebruikersbevraging 1 jaar na de 
lancering van het platform bleek een hoge 
tevredenheid bij de bibliotheekgebruikers. Het
e-boekenplatform zet mensen aan om (digitaal)
te lezen. Naar schatting 10% van de gebruikers
werd lid van de bibliotheek om e-boeken te kun-
nen lezen. Het e-boekenplatform wordt door
25% van de respondenten aangeraden aan
vrienden en familie. 60% van de respondenten
lezen dankzij het platform ook meer dan voor-
heen, zowel fysiek als digitaal. 

In 2021 startten we ook een pilootproject om via
het e-boekenplatform de titels van de LEES-
JURY digitaal aan te bieden. Via het project 
onderzoeken we of kinderen en jongeren ook
interesse hebben in een digitaal aanbod en in
welke mate we de toegankelijkheid van de titels
verhogen door ze ook digitaal aan te bieden.
Het project kon niet in optimale omstandig-
heden doorgaan, daar niet alle uitgevers bereid
waren om hun titels beschikbaar te stellen 
binnen het e-boekenplatform.

Tot slot werd ook gewerkt aan WEBINARS om
het bibliotheekpersoneel op te leiden bij het 
gebruik van het platform en kregen de hand-
leidingen en het communicatiemateriaal een 
update. Er werd een promotievideo voor de
eindgebruikers gemaakt. In december 2021 
liep ook een tijdelijke campagne in Vlaamse
treinstations.

Voor
uit

blik

In 2022 zullen we in samenwerking met de werkgroep E-boeken
onderzoeken of we de collectie verder uitbreiden naar andere
doelgroepen en/of collectieonderdelen. Daarnaast zullen we de
piloot i.s.m. de Leesjury ook afronden en komen er instructievideo’s
voor eindgebruikers. Er staan ook enkele technische verbeteringen
op de agenda, zoals het implementeren van een preview-
functionaliteit en een samenwerking met Mijn Leestipper.

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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(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)
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90% van de bibliotheken
neemt deel aan één
van de bovenlokaal

aangeboden digitale collecties, bij 70% van
de bibliotheken zijn dat minstens twee
collecties. 

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 (bv. kranten- en tijdschriftentitels, digitale kinderprenten-
boeken, 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 aantal titels en waar relevant de toegankelijkheid voor onderwijs.
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In 2021 bleef het aantal abonnementen op Gopress stabiel:

73% (= 224) van de bibliotheken 
had een abonnement op Gopress Archief

42% (= 128) van de bibliotheken had een abonnement 
op Gopress Archief en Gopress Kiosk

In 2021 werd het digitale krantenarchief volledig geïntegreerd in de bibliotheekwebsites. Op die
manier blijven de bibliotheekgebruikers binnen de vertrouwde omgeving van de bib, zowel
tijdens de zoekopdracht als tijdens het lezen van een artikel. De artikels werden ook
gebruiksvriendelijker vormgegeven door onder meer afbeeldingen of infographics toe te
voegen. Gebruikers kunnen een artikel nu in de originele lay-out bekijken en downloaden als pdf.

Voor
uit

blik

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. 

Met nieuw promotiemateriaal kunnen de bibliotheken de dienst na deze integratie extra in de
kijker zetten. Het is ontwerp is eenvoudig aanpasbaar via de gratis tool Canva, om snel te
kunnen inspelen op de actualiteit. 

Het effect van de integratie en het nieuwe promotiemateriaal laat zich zien in het gebruik. Het
aantal unieke gebruikers van het krantenarchief steeg met 60% in 2021. Het aantal raad-
plegingen bleef gelijk. Meer mensen vinden met andere woorden de weg naar het archief, 
maar ze maken er minder intensief gebruik van.

Het gebruik van het krantenarchief in de bib zelf en op school vertoonde tijdens de hele corona-
pandemie een dalende trend, ook in 2021. De lees- en computerzalen bleven in veel bibliotheken
gesloten en op school werd in hoofdzaak gefocust op de primaire doelstellingen en het
wegwerken van leerachterstand, waardoor leerkrachten waarschijnlijk minder toekomen aan 
een integratie van het krantenarchief of de kiosk in hun lessen.
Om de leerkrachten terug de weg te laten vinden naar het krantenarchief werd in december een
advertentie in het magazine van Klasse geplaatst, een actie die we ook in 2022 zullen herhalen
en die in 2021 alvast resulteerde in een aanmelding door 40 nieuwe scholen (een stijging van 
6% t.o.v. 2020).

Het gebruik van Gopress Kiosk kende terug een lichte stijging van 6% t.o.v. 2020, al blijft ook
hier het effect van gesloten leeszalen merkbaar.

In een beknopte gebruikersbevraging op het krantenarchief eind 2021 polsten we naar wie de
gebruikers van het krantenarchief zijn, of ze tevreden zijn over de dienst en wat er volgens hen
beter kan. We leerden dat 75% vindt wat hij/zij zoekt en dat de meeste gebruikers artikels
zoeken voor persoonlijk gebruik. Zo’n 30% van de respondenten zocht in functie van een
schoolopdracht, 4% in functie van historisch onderzoek. De gebruikers waren over het algemeen
ook zeer tevreden over de dienst, al werd ook een aantal pijnpunten naar boven gebracht. 
Deze nemen we mee in onze werkpunten voor 2022.

In 2022 staat onder meer de migratie van Gopress Kiosk op de agenda. 
We zullen evolueren naar een kiosk die louter als leesomgeving functioneert. 
In het krantenarchief zullen alle zoekfunctionaliteiten geïmplementeerd worden.
Op vraag van de stuurgroep Digitale Collecties bekijken we met leverancier
Belga ook welke extra bronnen we kunnen toevoegen aan het aanbod. 
Tot slot zullen we de zoekfunctionaliteiten in het krantenarchief verbeteren.
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In 2022 wordt de samenwerking met Boekstart
verdergezet. We zullen ook verder experimenteren
met de samenwerking met influencers. We 
bekijken ook welke alternatieve pistes er 
zijn om in te zetten op leesbevordering bij 
kinderen en jongeren.

Voor
uit

blik

In 2021 stabiliseerde het gebruik van Fundels opnieuw na de piek in 2020. Het ge-
bruik blijft gemiddeld wel dubbel zo hoog als in 2019. In totaal werden 40.335 pren-
tenboeken en 6.447 AVI-boeken gedownload. We bereikten ook meer dan dubbel
zoveel unieke gebruikers als in 2019: 3.898 voor beide diensten samen. 

In 2021 werden 5 nieuwe titels toegevoegd. Om de huidige collectie breder bekend
te maken werd een samenwerking opgezet met de influencer Mama Baas, waarbij
we via een thematische insteek (zindelijkheid, feestdagen) bepaalde boeken uit het
aanbod op deze blog in de kijker plaatsten.

Er werd ook een samenwerking opgezet tussen Cartamundi, Iedereen Leest en Cul-
tuurconnect waarbij een aantal titels van het Boekstart-project omgezet zullen wor-
den in een meertalige Fundel. De doelstelling is om zo meertalige gezinnen aan te
zetten om meer (voor) te lezen. 

Fundels
Interactieve Kinderboeken
Fundels is een digitale en interactieve omgeving voor jonge kinderen, gebaseerd op
bestaande kinderprentenboeken. Leverancier Cartamundi Digital onderhandelt met
uitgevers en selecteert op kwaliteit. De klemtoon ligt op het verhaal, verhalen vertel-
len 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 bibliotheekleden, wat de waarde van deze dienstverlening ver-
hoogt. 

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

In 2021 had 46% (= 142) van de bibliotheken een abon-
nement op Fundels:

142 bibliotheken hebben een digitaal abonnement
op digitale prentenboeken (+2%).

74 bibliotheken hebben een digitaal abonnement
op digitale AVI-boeken (+3%).

27 bibliotheken hebben een abonnement op 
Fundels met RFID-lezers en rugzakjes (-2%).

Fundels biedt 3 producten die bibliotheken kunnen afnemen:

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

◆ AVI-LEESBOEKEN: boeken 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. identificatie met radiogolven) kunnen leners
de inhoud van de chip op een vaste computer ontsluiten. Dit is een uitdovend
model. Het gebruik wordt nog ondersteund, maar er kunnen geen nieuwe
RFID-lezers meer worden aangekocht. Boekjes kunnen wel nog besteld
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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
Eind 2020 keurde de Vlaamse overheid de
conceptnota Digitaal Podium goed. Deze nota
onderzocht de wenselijkheid en de haalbaarheid
van een digitale basisinfrastructuur voor kunst- en
cultuurhuizen. We herinneren aan het
participatietraject dat vooraf ging aan deze nota: 
in totaal namen 173 van de 248 kunst- en
cultuurhuizen deel aan een of meerdere partici-
patiemomenten, met een of meerdere mede-
werkers per organisatie. Daarmee hebben we

70%van onze doelgroep bereikt en
betrokken bij het onderzoek. Tijdens

Digitaal Podium On Tour, de slotsessies van ons
uitgebreid participatietraject, legden we ons
concept voor aan 84 kunsten cultuurhuizen uit de
doelgroep. Er was brede consensus. De realisatie
van een meer gedeelde digitale basisinfrastructuur
voor kunst- en cultuurhuizen is voor de deelnemers
een voorwaarde voor digitale transformatie.

Met Digitaal Podium wil Cultuurconnect een brug
slaan tussen de cultuursector en de leveranciers.
Door de samenwerking met de podiumhuizen zorgt
Cultuurconnect voor ontzorging, expertise en
innovatie, maar ook voor kennisdeling en
kennisopbouw tussen de ticketeers, communicatie-
en beleidsmedewerkers van cultuurhuizen. Samen
komen we tot een hoger niveau van digitale
transformatie. Zo kunnen cultuurhuizen zich meer
richten op hun culturele kerntaken, maar worden ze
als coöperanten van Cultuurconnect nauw
betrokken en bepalen ze mee de koers. 

Na de goedkeuring van de conceptnota en de
aanpak, gingen we in 2021 op zoek naar geschikte
pilootgroepen via een intensief participatietraject. In
december 2020 en januari 2021 voerden we
gesprekken met verschillende huizen uit onze
doelgroep (in totaal een 100-tal deelnemers van
podiumhuizen, geclusterd in een 15-tal groepen) om
project Digitaal Podium toe te lichten en om te
peilen naar hun interesse om pilootgroep te
worden.

Cultuurconnect onderzoekt 
de wenselijkheid en de 
haalbaarheid van een gedeelde
digitale basisinfrastructuur voor 
de sector van de gesubsidieerde
podiuminstellingen
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Vervolgens publiceerden we een oproep tot een “lichte” kandidatuurstelling als
pilootgroep. Dit was nog geen definitieve kandidaatstelling, maar hiermee konden de
podiumhuizen hun interesse laten blijken. Met al deze geïnteresseerde clusters
legden we een traject af om een definitieve kandidatuur voor te bereiden aan de
hand van workshops, vragenlijsten en individuele gesprekken met de huizen. Vóór 
19 maart 2021 moesten ze een definitieve kandidatuur indienen. 2 pilootgroepen zijn
weerhouden: regio Zuidwest en stad Gent. Met de regio Pajottenland-Zennevallei
spraken we af dat zij in de loop van het pilootproject kunnen aansluiten bij de piloot
Zuidwest, indien zij dit wensen. 

In voorbereiding van het bestek verdiepten we samen met de pilootgroepen de
noden uit hun kandidatuur. Ze benoemden een aantal thema’s die voor hen
belangrijk zijn. Afgelopen zomer kwamen in workshops 2 van deze thema’s prioritair
aan bod: 

.HET BESTEK.

De leidraad voor het bestek zijn de krachtlijnen van de conceptnota Digitaal Podium
waarbij vanuit de sector een aantal noden zijn gedefinieerd die als toetssteen zullen
dienen bij de evaluatie:

◆ interne organisatie verbeteren

◆ betere bezoekerservaring

◆ op maat van jouw kunst- of cultuurhuis

◆ meer samenwerking

◆ betere analyse, rapportering en acties door data

◆ basis voor innovatie in de toekomst

In de diverse workshops met de pilootgroepen werd een aantal aspecten verder
uitgediept en verwerkt in een aangepast bestek voor elke pilootgroep. Cultuurconnect
tekende de krijtlijnen en vulde die in op maat van de cultuurhuizen uit de pilootgroepen.
Dankzij digitale contactmomenten kon dit nauw opgevolgd worden en was de
participatiegraad aan de workshops zeer hoog. In september kwamen de pilootgroepen
en Cultuurconnect fysiek samen om een eerste versie van het bestek door te nemen,
waarop stevig werd doorgewerkt. 

Op basis van formele criteria werden 3 kandidaat-leveranciers geselecteerd. Zij ont-
vingen op 20 oktober het bestek en dienden alle 3 op 7 februari 2022 een offerte in. De
gunning is voorzien in april 2022.

WORKSHOP 'CRM'

Pieter de Rooij, docent CRM en marke-
ting aan de universiteit van Breda, gaf
een inleiding in CRM, geïllustreerd met
voorbeelden van andere cultuurhuizen.
Samen legden we de kiem voor een 
langetermijnstrategie. Beide pilootgroe-
pen maakten een lijst met wensen en
noden voor online campagnes en rap-
portages. Het doel is om een optimaal
contact met de cultuurbezoekers te rea-
liseren op basis van de beschikbare data
uit het ticketingsysteem. 

WORKSHOP 'SAMENWERKING'

Deze workshop beantwoordde enkele
cruciale vragen rond samenwerking.
Welke samenwerkingsmodellen zijn 
mogelijk? Waar legt de pilootgroep haar
klemtonen? Hoe kunnen we dit stapsge-
wijs implementeren? Dit werd vertaald
naar specifieke functionaliteiten in een
ticketingsysteem bij het opzetten van 
samenwerkingsinitiatieven. Dit kan zich
uiten in een makkelijke wederverkoop,
een gezamenlijk abonnement, bench-
marking etc. 
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.PARTICIPATIE.

In 2021 hebben we de governance voor het project verder uitgebreid en als volgt
uitgewerkt: 

◆ Een ADVIESGROEP van 28 leden, met vertegenwoordigers uit de culturele
bovenbouw, en cultuurhuizen uit de brede sector. Zij bewaken de koers van het
project in het belang van de brede sector (breder dan de piloot) en in het geheel
van het digitaal ecosysteem.

◆ Een STUURGROEP Vlaamse overheid (opdrachthouder) met een 5-tal leden uit het
Departement CJM en het kabinet Cultuur. Zij beslissen mee op cruciale mijlpalen in
het project.

◆ Een EXPERTENTEAM met een 5-tal ticketingspecialisten uit cultuurhuizen gespreid
over Vlaanderen. Dit team geeft technische en functionele adviezen en feedback
tijdens het hele traject en specifiek bij de vereisten in het bestek en het beoordelen
van de offertes.

◆ Per pilootgroep is er een KERNTEAM van een 5-tal leden: zij volgen het project
specifiek voor hun groep nauw op bij het schrijven van het bestek, de aanbesteding
en beoordeling van de leveranciers, en vervolgens de implementatie (2022-2023).

◆ Alle deelnemende huizen per PILOOTGROEP worden geïnformeerd en betrokken
door de kernteams en ontvangen communicatie rechtstreeks vanuit Cultuurconnect
via nieuwsflitsen, webinars en contactmomenten.

Tijdens de aanbestedingsprocedure werden deze groepen tijdig geïnformeerd,
betrokken en om feedback gevraagd via workshops, overlegmomenten, persoonlijke
contactmomenten, webinars, mails (nieuwsflitsen). In de groepen zorgen we voor een
gediversifieerde samenstelling. Daarin zitten medewerkers die dagelijks met
ticketingsystemen werken, marketing- en communicatiemedewerkers die de wensen
van het publiek goed kennen en beleidsprofielen die kansen zien om de integratie van
systemen te optimaliseren en op innovatie te anticiperen.

Pilootgroep regio Zuidwest

Cultuurcentrum Kortrijk

Kunstencentrum BUDA

Gemeenschapscentrum d’Iefte,
Deerlijk 

NEXT

CC Wevelgem

Cultuurcentrum De Steiger Menen

Theater Antigone  

Bolwerk 

CC De Schakel, Waregem

Zuidwest 

Pilootgroep stad Gent

Handelsbeurs

NTGent

Compagnie Cecilia

Miramiro

Campo

Festival Gent

Kopergietery

UiTbureau Gent

TicketsGent

Pilootgroep Pajottenland-
Zennevallei (optioneel)

Westrand, cultuurcentrum Dilbeek

CC Coloma Sint-Pieters-Leeuw

GC ‘t Koetshuis Roosdaal

CC ‘t Vondel Halle

CC De Meent Beersel

GC De Boesdaalhoeve
Sint-Genesius-Rode

GC De Moelie Linkebeek 
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Overzicht van de nieuwsbrieven, het aantal 
ontvangers eind 2021 en de aangroei in 2021:

◆ Bibliotheeksysteem 2.479 +108

◆ Bibliotheekwebsites 2.305 +125

◆ Open Vlacc 1.909 +103

◆ Gopress 2.281 +12

◆ Fundels 1.773 +30

◆ E-boeken 1.874 +113

◆ Bibster 1.560 +63

◆ Mijn Leestipper 1.653 +152

◆ Bieblo 1.504 +95

◆ Livestreaming 1.211 +121

◆ [Jouw stad] Leest 1037 +0

◆ Digitaal Podium 1.232 +169

◆ Mobiele arcadehallen 814 +10

◆ Voor De Show 891 +71

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 dien-
sten bestaat er een nieuwsbrief waarop deelnemende cultuuractoren zich kunnen in-
schrijven om op de hoogte te blijven.

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

(BEHEERSOVEREENKOMST 2019-2023)IN
D

IC
A

TO
R

EN

De 48 nieuwsartikels over digitale bibliotheekdiensten werden in totaal 

28.186keer weergegeven (uniek), voor de 14 artikels over digitale 
diensten voor cultuur- en gemeenschapscentra is dat 4.724 keer. 

62 van de 77 nieuwsitems op de website (80,5%) staan in relatie tot de diensten. 
Gemiddeld blijven bezoekers 3:24 minuten op een pagina, wat betekent dat artikels
daadwerkelijk worden gelezen. 

Alle diensten en diensten in opschaling hebben een eigen nieuwsbrief. Daarin krijgen
bibliotheekmedewerkers updates over het product (releases, veranderingen & 
evaluaties), kant-en-klaar promotiemateriaal, tips om optimaal te werken met het 
product en inspiratie vanuit andere deelnemende bibliotheken. Een dienstennieuws-
brief wordt 2 tot 5 keer per jaar uitgestuurd, afhankelijk 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. 

De landingspagina www.cultuurconnect.be/
diensten werd 10.360 bezocht. De pagina’s over 
digitale bibliotheekdiensten kenden in totaal 

44.627 unieke weergaven. Voor 
de dienstenpagina’s voor 

cultuur- en gemeenschapscentra zijn dat er 7.066.

http://www.cultuurconnect.be/diensten
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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 tevreden-
heidsenquête in te vullen, op voorwaarde dat de indiener de laatste 
2 maanden geen tevredenheidsenquête heeft ontvangen. 

96,7% geeft aan dat tevreden te zijn over de servicedesk. 
Op de 6.520 tevredenheidsenquêtes kwamen 

3.088 reacties, waarvan 2.986 tevreden reacties.

Aantal tickets in 2020

Evolutie van het aantal tickets

Tickets per categorie (in percentages ten opzichte van alle tickets):
In het servicedesksysteem (Zendesk) werden afgelopen jaar 

24.963 nieuwe vragen geregistreerd en 24.835 vragen
opgelost. De vragen die niet meer in 2021 

werden beantwoord, werden uiteraard begin 2022 opgevolgd. 
De gemiddelde reactietijd in 2021 was 61 kantoorminuten. De 
gemiddelde volledige oplostijd was 180 kantoorminuten.

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

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

SERVICEDESK. 

Mijn Cultuurconnect-profiel

Eengemaakt 

bibliotheeksysteem
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Ook in 2021 kwamen er nieuwe diensten op het leerplatform of werden bestaande diensten geüpdatet: 
○

○◆ VERNIEUWD IBL: nieuwe cursus op het leerplatform met verbinding naar het
coöperatieplatform

○◆ BIBLIOTHEEKWEBSITES: cursus werd geoptimaliseerd

○◆ HUISSTIJLGIDS DE BIB: nieuwe cursus op het leerplatform

○◆ BIEBLO: update van de cursus rond promotie 

○◆ E-BOEKEN: update van de cursus rond promotie en handleidingen 

○◆ FUNDELS: update van de cursus met de handleiding en aanvullen van materiaal 
voor verschillende campagnes

○◆ GOPRESS: aanvullen cursus Gopress Archief met een cursus over de nieuwe 
lay-out (instructievideo, handleiding voor onderwijs, algemene handleiding) en 
nieuw promotiemateriaal

○◆ MIJN LEESTIPPER: herwerken structuur, update van de cursus rond promotie

LEERPLATFORM. 

Met de bibliotheken werden volgende maandelijkse SLA’s over onze diensten
afgesproken:

1. De beschikbaarheid van Wise binnen de kantooruren is minstens 99,6%.

2. De beschikbaarheid van Wise buiten de kantooruren is minstens 99%.

3. De globale beschikbaarheid van de websites, Mijn Bibliotheek en 
de catalogus is minstens 99%.

4. Bij minstens 80% van de tickets wordt er binnen de 2 werkdagen gereageerd.

5. Bij minstens 80% van de tickets is er een definitieve oplossing binnen de week.

6. Bij het sluiten van een ticket krijgt de aanmelder een tevredenheidsenquête 
(als die de laatste 6 weken geen enquête heeft ontvangen). Hiervan moet 
minstens 85% tevreden zijn van de dienstverlening.

Al deze SLA’s werden voor elke maand in 2021 behaald.

SLA SERVICEDESK. 

Het leerplatform kende in 2021:

3.916geregistreerde gebruikers

112 cursussen over 15 diensten

485 lessen en 730 topics

Intussen is het leerplatform een vaste waarde geworden voor de gebruikers. 
De focus ligt het komende werkjaar op het optimaliseren van de werking. 
Via Hotjar-surveys polsen we bij de bezoekers van het platform naar de leernoden.
Via diepte-interviews gaan we op zoek naar verbeterpunten. 

De zoekfunctie zal worden uitgebreid met mogelijkheid tot verfijning. We gaan 
op zoek hoe niet alleen pagina’s kunnen geprint worden, maar ook volledige
cursussen of lessen, en we zorgen ervoor dat kennisdeling een betere en
duidelijkere plaats krijgt binnen het platform.

Voor
uit

blik
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4.

Organisatiemodel
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Jarenlang boekt Cultuurconnect mooie resultaten in de uitvoering van haar opdracht. We lieten de sector
kennismaken met nieuwe manieren van denken over digitale uitdagingen en bouwden in cocreatie met 
cultuurprofessionals een mooi portfolio diensten uit. Provinciale platformen werden zorgzaam geïntegreerd
in onze werking en op weg naar verdere schaalvergroting gezet. De realisatie van een sectorale 
digitale basisinfrastructuur ontzorgt bibliotheken op structurele basis en schept ruimte voor innovatie en
procesoptimalisatie. Dankzij Digitaal Podium is dit ook voor podiumhuizen niet langer een wensdroom.  

Om dit knappe elan aan te houden, onze wendbaarheid aan te scherpen en innovatieritme te verhogen,
werd een Toekomstplan 2021-2023 opgesteld.

Het verandertraject bestaat uit 3 inhoudelijke en 2 voorwaardenscheppende werven:

INHOUDELIJK:

1. Innovatie is de motor achter onze dienstverlening: hoe kwalitatiever en om-
vangrijker het R&D werk, hoe relevanter onze ondersteuning van het werkveld.
We geven onze innovatiemotor een grondige smeerbeurt door een gerichte
versterking van het team, meer helderheid op het vlak van organisatiestructuur,
aangepaste managementprocessen en het verkennen van innovaties op de
eigen businessmodellen.  

2. De beheersovereenkomst van Cultuurconnect bepaalt dat een transparant con-
sortiummodel gerealiseerd moet worden waarin het werkveld zelf beslist over
de roadmap van de verschillende diensten en in cocreatie optimalisaties en uit-
breidingen uitwerkt. De diensten van Cultuurconnect zijn betalend. Het werk-
veld (co)financiert dus in belangrijke mate mee de werking. Het is vanuit
beheersmatig oogpunt dan ook correct dat lokale cultuuractoren zeggenschap
hebben bij de sturing en invulling van de werking. Dit bevordert de effectiviteit,
kwaliteit en gedragenheid van de dienstverlening. Cultuurconnect richtte hier-
toe allerlei inspraakorganen met vertegenwoordigers van het werkveld op. Dit
geheel van besluitvormingsprocessen, - structuren en -procedures noemen we
het coöperatieve beheersmodel. Om het draagvlak voor het coöperatieve be-
heersmodel te verduurzamen en tegemoet te komen aan de verzuchtingen van
de grote steden, passen we ons model voor kostenbijdragen aan en zetten we
versterkt in op strategische sturing vanuit het werkveld. 

3. Op 17 december 2016 startte Cultuurconnect met de overheidsopdracht voor
de uitbouw van een eengemaakt bibliotheeksysteem. De implementatie, met
de migratie van vijf provinciale en één Brussels systeem en de aansluiting van
tientallen individuele bibliotheken, zal in de loop van 2023 volledig afgerond zijn.
Op dat ogenblik zullen alle Vlaamse en Brusselse bibliotheken gebruikmaken
van dezelfde centrale software. Het implementatieproject met haar specifieke
werkzaamheden door gespecialiseerde medewerkers (dataconversie, configu-
ratie, opleiding) komt tot een einde. Het bibliotheeksysteem valt dan integraal
onder operationeel beheer. Voor het betrokken implementatieteam zal een
transitie uitgetekend moeten worden. Ook op het vlak van centrale catalografie
zijn er recente en geplande evoluties die mogelijk om een hervorming van het
Bibliografisch Centrum vragen.      

Cultuurconnect realiseert haar opdrachten met oog voor efficie ̈ntie,
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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FACILITEREND:

4. Postcorona-aanpassingen aan de werkorganisatie: Het toegenomen telewerk is
een blijver. Waarom zouden we ons van alle uithoeken van Vlaanderen naar
kantoor verplaatsen om daar individueel achter een pc te zitten werken, is een
veelgehoorde opmerking. Maar hoe vermijden we dan nadelen van minder 
fysieke ontmoeting op de werkvloer? Welk type werkorganisatie tekenen we
uit als de coronacrisis is afgelopen? Welke lessen nemen we mee? Welke in-
strumenten moeten onze vernieuwde werkorganisatie faciliteren? Geheel in de
traditie van Cultuurconnect willen we hier samen met het team over nadenken
en voorstellen uitwerken.

5. Een vernieuwde organisatiestructuur met volgende klemtonen:

◆ een structuur die de samenwerkingen met de coöperaties van
bibliotheken en podiumhuizen versterkt

◆ teams waarin mensen met diverse competenties samenwerken zijn
de bouwstenen van de organisatie (we verlaten een functionele
opdeling)

◆ teams die zich tot zelfsturende teams ontwikkelen met de hulp van
teamcoaches

◆ door de focus op samenwerking en wederzijdse ondersteuning
heeft iedereen in Cultuurconnect werkbaar werk (geïnspireerd door
de principes van innovatieve arbeidsorganisatie)

In 2017 startten we een traject naar een coöperatief bestuursmodel, mee op basis
van de principes van Cultural Governance Vlaanderen. 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 Cultuurconnect 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 onze website.

◆ Het bestuur blijft net als in 2020 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 12 keer samen in 2021.

◆ De Algemene Vergadering van Cultuurconnect kwam 2 keer samen in functie
van haar statutaire opdracht.

Het coöperatieve bestuursmodel en de praktische invulling ervan werd in 2021 ver-
der ontwikkeld.

Bibliotheken: aantal bijeenkomsten
stuur- en werkgroepen

◆ Werkgroep Mijn Leestipper: 
◆ 2 bijeenkomsten 
◆ 9 leden

◆ Werkgroep Bibliotheeksysteem: 
◆ 9 bijeenkomsten
◆ 27 leden

◆ Werkgroep Bibliotheekwebsites: 
◆ 5 bijeenkomsten
◆ 15 leden

◆ Werkgroep Dienstenmodel: 
◆ 7 bijeenkomsten
◆ 18 leden

◆ Werkgroep E-boeken: 
◆ 4 bijeenkomsten
◆ 20 leden

◆ Stuurgroep Basisinfrastructuur 
Digitale Bibliotheek

◆ 5 bijeenkomsten
◆ 30 leden

◆ Stuurgroep Digitale Collecties: 
◆ 3 bijeenkomsten
◆ 21 leden

◆ Stuurgroep Inspireren: 
◆ 3 bijeenkomsten
◆ 12 leden

◆ Stuurgroep Beleven: 
◆ 1 bijeenkomst
◆ 12 leden

◆ Werkgroep CRM: 
◆ 3 bijeenkomsten
◆ 12 leden

◆ Werkgroep Filmstreaming: 
◆ 9 bijeenkomsten
◆ 22 leden 

◆ Werkgroepen met experten Open
Vlacc (samenstelling afhankelijk
van de expertise: Catalografie,
Muziek, Fictie, Trefwoorden,
Jeugdtrefwoorden): 

◆ 11 vergaderingen
◆ 40 leden

De samenstelling van de stuur-en werkgroepen voor de diensten van de bibliotheken,
vind je op de Cultuurconnect-website.

www.cultuurconnect.be/bestuur
https://www.cultuurconnect.be/stuurgroepen-werkgroepen-bibs
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De samenstelling van de stuur-en
werkgroepen voor de diensten van de
cultuurhuizen, vind je op de Cultuur-
connect-website 

Open data en bescherming van persoonsgegevens
We zoeken in samenspraak met partners naar oplossingen om onze data maximaal ter beschikking te stel-
len. Elke bib kan onze API’s gebruiken om bijvoorbeeld de collectie te etaleren (cover-carrousels), voor een
eigen app, om inhoudelijke themadossiers op te maken of online verdieping aan te bieden zonder daarvoor
alle info te moeten overtypen. Zo kunnen bibmedewerkers zich volledig richten op inhoudelijke verdieping
en selectie. 

De Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel, De Krook, Iedereen Leest, Poëzie Centraal, en vele ande-
ren maken gebruik van onze API’s, al dan niet in samenwerking met een ontwikkelaar of ontwikkelpartner.

Cultuurcentra: aantal bijeenkomsten 
stuur-, advies- en werkgroepen

◆ Adviesgroep Digitaal Podium: 
◆ 3 bijeenkomsten 
◆ 932

◆ Stuurgroep Digitale Cultuurbeleving:  
◆ 2 bijeenkomsten
◆ 11 leden

◆ Werkgroep Voor De Show: 
◆ 4 bijeenkomsten
◆ 9 leden

◆ Werkgroep Livestreaming:  
◆ 4 bijeenkomsten
◆ 11 leden

Catalogus-API

De catalogus-API geeft toegang tot de zoekfunctie van de catalogus en tot honderd-
duizenden titelbeschrijvingen en coverafbeeldingen in verschillende grootte. De API
geeft zicht op de beschikbaarheid van de collectie van (begin 2023) alle Nederlands-
talige openbare bibliotheken in Vlaanderen en Brussel.

De catalogus API wordt aangeboden in 2 versies: 
◆ De vrije API geeft geen toegang tot gegevens die we aankopen bij derden. Het

gebruik van deze data is vrij.
◆ De rijke API geeft wel toegang tot gegevens die we aankopen bij derden 

(bv. covers, samenvattingen, recensies). Cultuurconnect is gebonden aan de
afspraken die met derden worden gemaakt over het al dan niet ter beschikking
staan van deze data. Het gebruik van de rijke API is enkel toegestaan voor niet-
commerciële applicaties die het publieksbereik van 1 of meer openbare
bibliotheken in Vlaanderen of Brussel bevorderen. Deze eigenschap van de
applicatie moet zichtbaar zijn voor het publiek en is een belangrijke functie van de
applicatie.

Beide API's bevatten data waarop intellectuele eigendomsrechten en databankrech-
ten rusten. De key bepaalt of je de vrije of rijke catalogus API mag gebruiken.

MIJN BIBLIOTHEEK-API

De Mijn Bibliotheek-API geeft toegang tot het Mijn Bibliotheek-profiel, digitale collec-
ties, lenersgegevens (uitleningen, reserveringen, boetes en leenhistoriek) en favorie-
tenlijstjes. Mijn Bibliotheek zal begin 2023 gebruikt worden in alle openbare
bibliotheken van Vlaanderen.

De Mijn Bibliotheek-API bevat persoonsgegevens en is beschikbaar in 2 versies:
◆ Toegang: De externe toepassing van de afnemer leidt eindgebruikers via oAuth

(een open standaard voor autorisatie) naar het Mijn Bibliotheek-loginscherm,
waar ze kunnen aanmelden met hun Mijn Bibliotheek-profiel. Op die manier kan
de externe toepassing eindgebruikers identificeren, authenticeren en autoriseren.

◆ Delen van persoonsgegevens: via de Mijn Bibliotheek-API kunnen eindgebruikers
hun lenersgegevens aan de afnemer ter beschikking stellen.

https://www.cultuurconnect.be/stuurgroepen-werkgroepen-cultuurhuizen
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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 wer-
king trad. De organisatie van Cultuurconnect naar aanleiding van de inwerking-
treding van dit regelgevend kader is gestoeld op volgende krachtlijnen in 2021:

◆ 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 en incidentenregister, sensibilisering en
responsabilisering van medewerkers, integratie van privacybeschermende
maatregelen in het aanbestedings- en contractsluitingsproces betreffende
nieuwe IT-applicaties. 

◆ 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 ‘datagebruikersovereen-
komsten’).

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 werkten
de medewerkers van Cultuurconnect zo goed als volledig van thuis uit. De werkzaam-
heden van de werkgroep zijn tot nader order opgeschort.

Wegens het thuiswerk door de coronacrisis werd door de teamcoaches extra aan-
dacht geschonken aan het welbevinden van de medewerkers. Er werden diverse 
initiatieven genomen om de sociale contacten tijdens de coronacrisis levend te 
houden. 

Luisterpunt 
Cultuurconnect werkt samen met Luisterpunt om hun Daisy-titels in te voeren in
Open Vlacc. Luisterpunt voerde 4.538 Daisy-beschrijvingen in (+2.941 t.o.v. 2020,
door een manuele inhaaloperatie van Nederlandse Daisy-materialen die nog niet in
de Vlaamse catalogus waren ingevoerd). De integratie in Open Vlacc zorgt ervoor
dat Luisterpunt gebruik kan maken van de AquaBrowser als zoekmachine voor de 
Luisterpunt website. 

Samen met Luisterpunt schaafden we de toegankelijkheid van de nieuwe bibliotheek-
websites bij en in maart 2021 zetten we de Luisterpuntcatalogus over naar het
nieuwe websiteplatform. 

Zorgbib
Cultuurconnect probeerde contact te leggen met Zorgbib om samen de mogelijkhe-
den van de basisinfrastructuur digitale bibliotheek of digitale collecties te verkennen,
maar vond geen aanspreekpunt. Cultuurconnect vroeg het Departement CJM om 
indien mogelijk een kennismaking te organiseren.

www.luisterpuntbibliotheek.be
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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.

Het departement Cultuur, Jeugd en Sport (CJM) wil een regierol opnemen in de digi-
tale transformatie van de cultuursector naar aanleiding van de visienota e-cultuur van
2017 die dateert van onder minister Gatz. In het spoor van deze visienota schreven
de digitale bovenbouwspelers Cultuurconnect, meemoo en publiq een memorandum
in aanloop naar de legislatuur.

Dankzij deze visienota en het memorandum gaat er veel aandacht van het kabinet en
departement naar de digitale transformatie in de cultuursector. 

Onder meer door de combinatie van bevoegdheden Cultuur en IT bij minister-presi-
dent Jambon, werd er een overeenkomst gesloten tussen het departement CJM en
Digitaal Vlaanderen (DV, voorheen Informatie Vlaanderen). Zij trekken vanaf 2020
samen op in de digitale transformatie van de cultuursector. Digitaal Vlaanderen zet
hierbij vooral in op standaardisatie (via OSLO-trajecten, zie verder) en gebruik van
hun digitale bouwstenen zoals MAGDA-platform voor authentieke bronnen, Mijn Bur-
gerprofiel, enz.

Het departement en Digitaal Vlaanderen hebben in 2021 een aantal projecten en on-
derzoeken rond digitale cultuur opgestart waar Cultuurconnect heeft aan meege-
werkt:

◆ Pre-analyse digitale transformatie van de cultuursector (2021) - algemeen
onderzoek naar o.a. governance

◆ Onderzoek naar een optimaal instrumentarium in functie van de digitale
transformatie van de cultuursector (2021) - algemeen onderzoek naar o.a.
governance

◆ Doelgericht digitaal transformeren (DDT) (2021) - onderzoek naar business case
voor een data-uitwisselingsplatform van culturele (participatie)data

◆ Een multi-governancestructuur voor de digitale transitie van de cultuursector
(2021) - op zoek naar een goede samenwerking tussen Cultuurconnect, meemoo,
publiq, CJM en DV in een transitieteam

◆ OSLO Doelgericht digitaal transformeren - een standaardiseringstraject voor
cultuurparticipatie gericht op objecten participant, event en deelname

◆ OSLO Cultuur- en jeugdinfrastructuur - een standaardiseringstraject voor
cultuurinfrastructuur

◆ Prioriteren van use cases voor Mijn Burgerprofiel en start implementatie

◆ Digitaal Podium als testcase voor de publieke review van OSLO Doelgericht
digitaal transformeren

Digitale transformatie van de cultuursector in
samenwerking met departement CJM en Digitaal

https://www.cultuurconnect.be/nieuws/digitale-transformatie-cultuursector-speerpunt-vlaams-regeerakkoord
https://www.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen
https://www.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen/onze-oplossingen
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/cultuur/digitale-cultuur/onderzoek-en-projecten
https://www.vlaanderen.be/cjm/sites/default/files/2021-03/20210226_eindrapport_Pre_analyse_digitale transformatie van het culturele ecosysteem.pdf
https://www.vlaanderen.be/cjm/sites/default/files/2021-03/20210208_Finaal Rapport Digitale Transformatie Cultuur.pdf
https://www.vlaanderen.be/cjm/sites/default/files/2021-09/Relance_Businesscase_doelgericht_digitaal_transformeren.pdf
https://www.vlaanderen.be/cjm/sites/default/files/2021-12/VBH_CJM_digtale transfo_eindverslag 2211.pdf
https://overheid.vlaanderen.be/opleiding/oslo-doelgericht-digitaal-transformeren
https://overheid.vlaanderen.be/opleiding/oslo-traject-cultuur-en-jeugdinfrastructuur
https://docs.google.com/document/d/1m3CVP4OwIwxZvJNQFxRydAm_XMQxNWu89PB62M1hGCg/edit
https://docs.google.com/document/d/1Vvm0to05i7BDMpiEcG6R1zsXJdlRf4a9GIKK7Qn6iCM/edit#heading=h.7kxmghimocln
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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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Nieuw bibliotheeksysteem

MIGRATIEGOLVEN

Cultuurconnect vzw consolideert 
de provinciale bibliotheeksystemen
(PBS’en) in een Vlaams Eengemaakt
Bibliotheeksysteem (EBS).

Na de 93 bibliotheken in 2019 en 
76 bibliotheken in 2020, migreerden 99
bibliotheken in 2021, wat het totaal op 

268Wise-bibliotheken brengt. 
Per half jaar migreren we 

1 provinciaal bibliotheeksysteem (PBS)
en enkele losse bibliotheken van het
oude bibliotheeksysteem naar Wise. 

De migratiegolven in 2021 waren:
◆ van 26 februari tot en met 4 maart:

PBS Vlaams-Brabant + Kraainem 
(41 bibliotheken)

◆ van 13 oktober tot en met 20 oktober:
PBS Antwerpen (57 bibliotheken)

◆ 17 november: bibliotheek Stad
Antwerpen

Met PBS Antwerpen werd de migratie van het laatste provinciaal bibliotheeksysteem
afgerond. Alle provinciale systemen zijn daarmee geconsolideerd in het eenge-
maakte bibliotheeksysteem Wise.

De Wise-bibliotheken zijn blauw gearceerd op de kaart hieronder:

In 2021 werd de zevende en laatste migratiegolf opgestart. 38 bibliotheken die niet
aangesloten zijn op een provinciaal bibliotheeksysteem sluiten in 2022 en 2023 aan
bij het bibliotheeksysteem. Ze werden opgedeeld in clusters op basis van het te mi-
greren systeem en de provincie. Elk deel van gemiddeld 6 bibliotheken doorloopt de-
zelfde 7 stappen als de PBS-migratiegolven:

Net zoals in 2020 verliep het grootste deel van de voorbereiding digitaal. Enkel de
huiswerkbesprekingen en de liveweken vonden plaats in de bibliotheken zelf.

Huiswerk Conversie Inrichting Testen Opleiding Live gaan Nazorg

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
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OPLEIDING

De bibliotheken uit migratiegolven 5 en 6 leerden Wise kennen via webinars en 
ondersteuningssessies. De webinars die in 2020 werden gemaakt, werden in 
2021 verder verfijnd en verbeterd. Op vraag van de bibliotheken werden de 
39 basisvideo’s opgesplitst per functionaliteit, zodat ze makkelijk iets kunnen 
herbekijken als het nodig is. Eind 2021 komen we zo tot een totaal van

188video’s van gemiddeld 8 minuten. Alles samen zijn de webinars 
goed voor 28 uur aan beeldmateriaal.

Er werden voor migratiegolf 6 ook 2 specifieke sessies over de Wise-selectiemodule
georganiseerd. 47 bibliotheekmedewerkers namen deel. Dergelijke thematische 
sessies zullen we in 2022 herhalen voor bibliotheken die eerder migreerden.

In totaal leerden 1.247Antwerpse en Vlaams-Brabantse bibliotheek-
medewerkers met Wise werken via de webinars, interne opleidingssessies en 
pagina’s op het leerplatform.

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

Na elke migratiegolf bevragen we de
bibliotheken over hoe ze de migratie
hebben ervaren, wat ze van de onder-
steuning 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)
kon dit pas na 6 maanden gebeuren,
wat het verschil in cijfers met andere
golven kan verklaren. In de regel zien
we dat de tevredenheid is gestegen
(20% in migratiegolf 1 tegenover 
48% in migratiegolf 6). 

Dankzij het leerplatform en de webi-
nars zien we een gelijkaardige trend
waar het gaat om Wise in de vingers 
te krijgen, al merken we daar dat de
leercurve vrij hoog blijft. Enkele facto-
ren die wat context kunnen geven bij
de cijfers rond leren:

◆ Het leerplatform bestaat sinds
migratiegolf 2.

◆ Fysieke opleidingen waren er enkel
voor migratiegolven 1 en 2.

◆ De webinars zijn gestart vanaf
migratiegolf 3.

Een nieuw systeem leren kennen is
niet eenvoudig, daar gaat wat tijd
over. Het kan dan gaan om vertrouwd
raken met nieuwe sneltoetsen, blinde-
lings de stappen van A tot Z van een
basisproces kunnen uitvoeren of alle
mogelijke functionaliteiten van het
nieuwe systeem ontdekken. De impact
van het bibliotheeksysteem op de pro-
cessen in de bib is groot: uit de tevre-
denheidsenquête blijkt duidelijk dat
vooral het (her)inschrijven van leners
moeizaam gaat. Een proces uitwerken
in een eengemaakt systeem dat tege-
moet komt aan alle lokale eigenheden
is geen sinecure. Met de werkgroep
Bibliotheeksysteem bekeken we dit
(her)inschrijfproces in 2021 tot in 
detail, om tot een aantal verbeteringen
te komen die het een stuk eenvoudi-
ger moeten maken voor alle biblio-
theken. Deze verbeteringen worden in
2022 doorgevoerd.
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SERVICEDESK. 

OCLC

In de SLA met leverancier 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 2021 waren er 2 nieuwe incidenten met prioriteit 1.

◆ Incident prioriteit 2: Ernstig incident dat een belangrijk deel van de dienst raakt. →
> In 2021 waren er 4 nieuwe incidenten met prioriteit 2.

◆ Incident prioriteit 3: Incident dat niet leidt tot uitval van essentiële functionaliteit en
standaard serviceverzoeken →
> In 2021 waren er 291 nieuwe incidenten met prioriteit 3.

◆ Incident prioriteit 4: Informatievragen, niet-standaard serviceverzoeken, overige
change requests (bv. nieuwe functionaliteit).  →
> In 2021 waren er 380 nieuwe incidenten met prioriteit 4.

Wise was in 2021 stabieler dan de voorgaande jaren (weinig uitval), maar we merken wel
dat het aantal incidenten hoog blijft. Vooral na een release duiken nog regelmatig on-
voorziene bugs op (prio 3) en ook het aantal gedetailleerde informatieve vragen (prio 4)
blijft hoog.

Samen met leverancier OCLC wordt er aan een procesverbete-
ring gewerkt die niet alleen het aantal tickets moet doen dalen,
maar er ook voor moet zorgen dat tickets minder lang open
staan, er stabielere versies worden opgeleverd en de dooront-
wikkeling van Wise (nieuwe functionaliteiten) beter verloopt. Tij-
dens een gezamenlijke workshop eind 2021 werden enkele
actiepunten vastgelegd rond testen, demo’s, acceptatiecriteria
die in 2022 verder worden opgenomen.

CULTUURCONNECT

Voor de werking van de Cultuurconnect servicedesk: (zie eerder)

In 2021 werden er 11.248 tickets afgesloten door bibliotheken over het eengemaakt
bibliotheeksysteem. Op jaarbasis zien we duidelijk de 2 migratiegolven in februari en
oktober.

Door een beter inzicht te krijgen in de aard van de tickets hopen we in de toekomst
onze werking bij te sturen waar nodig, bijvoorbeeld door bibliotheken meer rechten
te geven, door kennisdeling tussen bibliotheken te stimuleren, door het leerplatform
te optimaliseren of door opleidingen te voorzien. Een analyse van de tickets in sep-
tember 2021 geeft volgende resultaten:

Top 10 tickets per hoofdcategorie over het eengemaakt bibliotheeksysteem:

2019 2020 2021

Prio 1 4 7 2

Prio 2 3 3 4

Prio 3 214 441 291

Prio 4 337 306 380

Inrichting 2033

Lenersadministratie 903

Brieven/tickets/mailmerge 679

Netwerk/hardware/installatie 619

Uitleenadministratie 594

Profiel/wachtwoord 543

Exemplaren 389

Tijdschriften 356

Financieel 346

Informatieve vragen 342

Bij categorie ‘Inrichting’ zien we vooral vragen rond openings-
uren en sluitingsdagen, die in 2021 tijdelijk enkel aangepast kon-
den worden via de servicedesk. Sinds december 2021 kunnen
de bibliotheken dit zelf aanpassen via de Wise client. Andere
vragen onder ‘Inrichting’ gaan bijvoorbeeld over het toevoegen
van winkelverkopen of over aanpassingen aan het reglement.

De tickets onder ‘Netwerk/hardware/installatie’ zijn onder 
andere site down-meldingen. Bij een site down verschijnt een
melding op het leerplatform. We vragen bibliotheken eerst het
leerplatform te checken alvorens ze een site down melden,
maar het is onvermijdelijk dat dit desondanks door veel biblio-
theken tegelijk wordt gemeld.

In de andere inhoudelijke categorieën zien we vaak vragen om
informatie terugkeren. 29% van de tickets kunnen opgelost wor-
den door kennis te delen of de juiste weg te wijzen op het leer-
platform. 14% van de tickets zijn bug-meldingen, wat onder
andere ligt aan de release van versie 6.6.5 van Wise op 
7 september. 
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DOORONTWIKKELING WISE. 

WEKELIJKSE RELEASES

Elke week op maandag levert OCLC|HKA een update van Wise, met daarin voorna-
melijk bugfixes. De woensdag voordien is de nieuwe versie klaar op een testomge-
ving en voert de servicedesk van Cultuurconnect enkele basisprocessen uit.

GROTERE UPDATES

3 keer per jaar wordt er een volledig nieuwe versie van Wise ter beschikking gesteld,
met daarin vooral nieuwe functionaliteiten (wijzigingsverzoeken of requests for
change), of grotere ontwikkelingen (vernieuwingsprojecten). 

In 2021 ging het om deze versies:

◆ 6.6.4 (19 april) met 6 verbeteringen, zoals:
> Een pas kan in 1 beweging vervangen worden in alle bibliotheken waar de lener

lid is met die pas.
> Om te bepalen of een lener actief is geweest, wordt ook gekeken naar

activiteit in Mijn Bibliotheek en aan de automaten.

◆ 6.6.5 (7 september) met 18 verbeteringen, zoals:
> De Wise-catalogus kan gefilterd worden op bezit in de samenwerking of

provincie.
> Nieuwe mogelijkheden in de selecties, bv. op basis van meldingen of

opmerkingen bij de lener.

◆ 7.0.0 (7 december) met 8 verbeteringen, zoals:
> Een reservering wordt automatisch geannuleerd wanneer het betreffende

exemplaar afgeschreven wordt. De lener wordt hiervan op de hoogte gebracht
via e-mail.

> Bibliotheken kunnen openingsuren en sluitingsdagen zelf beheren via de Wise
client.

Enkele cijfers over het gebruik van nieuwe ontwikkelingen:

◆ Een melding en/of geluid wanneer er een reservering wordt geplaatst op een
aanwezig werk.  
> in gebruik bij 109 bibliotheken

◆ Status “In verwerking” (tussen “Besteld” en “Beschikbaar” in). 
> actief bij 23 bibliotheken 

◆ Een individuele financiële blokkade waardoor leners hun openstaande kost niet
aan de automaat kunnen betalen, maar langs de balie moeten.
> in gebruik bij 50 bibliotheken

◆ Ontdubbelfunctionaliteit voor leners
> in gebruik bij 250 bibliotheken

◆ Berichteneditor
> in gebruik bij 155 bibliotheken

COMMUNICATIE OVER DOORONTWIKKELING

In de wekelijkse release zitten voornamelijk oplossingen voor incidenten van type 
2 en 3. De communicatie over deze bugs en wekelijkse releases gebeurt via het leer-
platform en indien nodig via Basecamp:

◆ bugs:
> Er is een pagina op het leerplatform waar gekende bugs verzameld staan,

veelal met een timing voor een oplossing of een workaround. Bibliotheken
wordt aangeraden deze pagina te raadplegen alvorens ze een ticket melden.

> Bij bugs met impact op het merendeel van de bibliotheken wordt een e-
mailnotificatie verstuurd via het leerplatform. 153 bibliotheken zijn ingeschreven
om deze e-mails te ontvangen.

> Wanneer het systeem niet bereikbaar is (site down), dan wordt dit door middel
van een rode melding op het startscherm van het leerplatform kenbaar
gemaakt.

◆ releases:
> Er is een pagina met het overzicht van wat in de laatste release werd opgelost.

Alle Wise-bibliotheken zijn ingeschreven om hiervan e-mailnotificaties te
ontvangen.

> Er is een aparte pagina op het leerplatform met de historiek van alle release
notes.

> De release notes van grotere updates worden minstens 2 weken voor datum
verstuurd via Basecamp. De systeembeheerders en lokale Wise-experten
halen daaruit wat relevant is voor hun bib en bereiden zo hun eigen collega’s
voor op de wijzigingen.
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VERNIEUWINGSPROJECTEN

Vrij uitzonderlijk aan het project van het nieuwe bibliotheeksysteem is dat naast de
implementatie en het onderhoud van de software, meteen een roadmap voor de
komende jaren is afgesproken met de leverancier. In de gunningsprocedure is ruimte
gemaakt voor 10 vernieuwingsprojecten die in het voortraject door de stakeholders-
groep op de agenda werden geplaatst en werden opgenomen in de overeenkomst
met de nieuwe leverancier. 

In 2021 werkten we aan een aantal van die vernieuwingsprojecten:

Vernieuwingsproject: 
Werken met een Business Intelligence tool 

De bibliotheek zit op een berg 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 inzicht krijgen in de
eigen werking om die verder te optimaliseren en kan een bibliotheek de eind-
gebruiker een persoonlijkere dienstverlening geven. Op basis van het voorbereidend
werk in 2019 kon OCLC in 2020 keuzes maken en beginnen aan de bouw van het
datawarehouse. OCLC zet de BI-tool in de markt als Wise Analytics, met Snowflake
als basis voor het datawarehouse en Microsoft Power BI voor de front-end. 2020
werd afgesloten met een demo van deze opstelling, op basis van testdata.

2021 startten we met een uitgebreid assessment van de architectuur van de BI-tool.
Vooraleer we een data-upload konden doen voor de pilootbibliotheken was een
risico-analyse nodig: hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens in deze nieuwe
tool? In maart werd dit proces afgerond: afspraken met OCLC werden vastgelegd in
een Memorandum of Understanding, en er werden nog enkele technische
verfijningen uitgevoerd met betrekking tot het anonimiseren/pseudonimiseren van
gegevens.

Door deze grondige procedure liep het piloottraject wat vertraging op. Op 18 mei
vond de kick-off plaats met 5 pilootbibliotheken: Roeselare, Erpe-Mere, Muntpunt,
Lommel en Genk. De pilootfase wordt op 15 maart 2022 afgerond. 

Volgende 3 vragen worden beantwoord:
1. Hoe zal de BI-tool in de praktijk gebruikt worden?
2. Voldoet Power BI aan deze werkwijze?
3. Geeft het datamodel een antwoord op de vragen die de bibliotheken stellen?

Samen met de piloten werd afge-
sproken dat het implementatiemodel
er als volgt zal uitzien: Elke bib-
medewerker krijgt toegang tot
‘embedded dashboards’. In deze
dashboards kan je door middel van
filtering in de cijfers duiken. De
dashboards zijn sjablonen die
Cultuurconnect beheert. Ze worden
achterliggend gekopieerd, zodat alle
bibliotheken over dezelfde dash-
boards beschikken. Een beperkt
aantal personen krijgt een poweruser-
licentie voor Power BI. Dit zullen de
leden van de nieuw op te starten
productgroep zijn (2022). Zij
evalueren mee of een vraag om een
uitbreiding of een aanpassing van het
sjabloon nuttig is voor alle biblio-
theken en helpen waar mogelijk om
deze ook te implementeren in dat
sjabloon. 

Samen met de werkgroep werden 
4 dashboards gebouwd: 

1. ‘Algemeen’
2. ‘Klanten’ 
3. ‘Collectie’
4. ‘Transacties’

Deze dashboards worden in 2022
verder doorontwikkeld, vooral dan
met het oog op gebruiksvriendelijk-
heid en design. De uitrol zal in 2022
gefaseerd plaatsvinden.

Eind 2021 zagen de 
dashboards er zo uit 
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Vernieuwingsproject: 
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 bestel-
administratie van het bibliotheeksysteem. In 2020 werd de technische koppeling 
gerealiseerd tussen Wise en de webshop van Standaard Boekhandel, bij wijze van
proof of concept. Deze test werd verder afgewerkt in 2021. 

Bibliotheek Genk ging als piloot van start met Standaard Boekhandel in september
2021. Gevolgd door pilootbibliotheken Berlaar en Brugge voor de respectievelijke 
leveranciers Distri-Bib en MedioEurope. Andere leveranciers verfijnden hun 
technische aspecten en zullen van start gaan in januari 2022.

Bibliotheken konden intekenen op een koppeling met de ingestapte leveranciers
vanaf december 2021 om bij de start van 2022 live te gaan met een koppeling.

Een volgende fase werd gerealiseerd onder invloed van bibliotheek Antwerpen die in
november 2021 instapte: een technische koppeling vanuit Wise richting de admini-
stratie van de leverancier. Standaard Boekhandel realiseerde een basis. 
Andere leveranciers zullen dit verder opnemen en technisch bekijken en verfijnen in
2022.

Vernieuwingsproject: 
Interbibliothecair Leenverkeer

(Zie eerder)

Vernieuwingsproject: 
Rechtstreeks invoeren in de vernieuwde Open Vlacc

Na uitgebreid onderzoek ligt de focus van Open Vlacc niet langer op de vervanging
van de centrale catalografie-software Aleph, maar wel op het optimaliseren van pro-
cessen en dienstverlening: ‘Optimaliseren Wise - Open Vlacc’. Samen met OCLC
kwamen we tot volgende deelprojecten:

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

WERKGROEP BIBLIOTHEEKSYSTEEM. 

In 2021 rondden we de migraties van de provinciale systemen af en kwamen we tot
de definitieve samenstelling van de werkgroep met per provincie 5 bibliotheken en 
1 voor Brussel. Lees de volledige samenstelling op de website van Cultuurconnect. 

In 2021 kwam de werkgroep Bibliotheeksysteem 9 keer bijeen om na te denken over
mogelijke verbeteringen aan Wise-processen. De 25 leden van de werkgroep testen
ook vaak nieuwigheden als pilootbib en bespreken hoe kennis daarover best ge-
deeld wordt met de collega-bibliotheken. 

Bijeenkomsten en agenda

- 13 januari: kennisdeling, wijzigingsverzoeken

- 9 februari: kennisdeling

- 10 maart: kennisdeling, demo berichteneditor

- 20 april: Connect & Leer, geautomatiseerd bestelproces, wijzigingsverzoeken

- 12 mei: vernieuwingstraject bibliotheekdiensten: deelprojecten ‘Laten
klaarleggen’, ‘Werkreservering’ en ‘Prijsdifferentiëring’

- 15 september: wijzigingsverzoeken, analyse (her)inschrijfproces

- 6 oktober: wijzigingsverzoeken, analyse (her)inschrijfproces

- 9 november: wijzigingsverzoeken, analyse (her)inschrijfproces, vastleggen
shortlist

- 15 december: kennisdeling in de bibs, demo online inschrijven

Dankzij de werkgroep Bibliotheeksysteem kregen volgende wijzigingsverzoeken in
2021 de nodige aandacht en prioriteit:

◆ Geboekte kosten worden automatisch bijgewerkt in de klantenadministratie.

◆ Een reservering wordt geannuleerd wanneer een materiaal wordt afgeschreven.
De lener krijgt bericht hiervan.

◆ Portkosten op de materiaalvergoedingsnota en de balienota.

◆ Weergave van het uitgeleende tijdschriftnummer in de klantenadministratie en
Mijn Bibliotheek.

◆ Het (her)inschrijfproces efficiënter & vlotter laten verlopen.

https://www.cultuurconnect.be/stuurgroepen-werkgroepen-bibs#werkgroepbibliotheeksysteem
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Bij elke nieuwe versie van Wise testen enkele bibliotheken de zelfuitleentoestellen
mee. Daarnaast proberen de bibliotheken van de werkgroep ook vaak nieuwe func-
tionaliteiten uit als pilootbib en delen hun ervaring met de andere leden.

◆ Bibliotheek Genk: berichteneditor en bestelproces automatiseren

◆ Muntpunt, ARhus (Roeselare), bib Erpe-Mere, bib Lommel, bib Genk: Wise
Analytics

◆ Londerzeel, Hasselt, Brugge: online inschrijven

◆ Kortrijk, Leuven: Status “In verwerking”

De werkgroep neemt voortdurend in overweging hoe nieuwe informatie over Wise
bij de juiste medewerker terechtkomt. Daar kwamen enkele ideeën uit voort:

◆ E-mailnotificaties op het leerplatform voor de pagina’s ‘Recente bugs’ en ‘Release
notes’.

◆ De inhoudstafel op het leerplatform.

◆ De rubriek 'Nieuw op het leerplatform' in de nieuwsbrief.

◆ Een lijst concrete voorbeelden van selecties op het leerplatform.

◆ Release notes van grote versies worden 2 weken voor de release aan alle
bibliotheken bezorgd.

◆ Een proefproject rond 'Connect en Leer' en thematische sessies, zoals de
workshops 'Selecties'.

BIBLIOTHEEKSYSTEEM WISE IN GEBRUIK. 

2020 2021

Bibliotheken 169 268

Vestigingen 459 696

Bibmedewerkers met een login in Wise 2.390 4.494

Zelfuitleentoestellen gekoppeld aan Wise 631 1.143

Exemplaren in het bibliotheeksysteem 14.730.668 20.896.192

Aantal titels in het bibliotheeksysteem 3.288.751 4.092.386

…waarvan uit Open Vlacc 1.486.795 1.554.086

Actieve abonnementen 1.286.252 1.938.297

Uitleningen 8.807.072 20.209.004

Verlengingen 3.477.496 8.384.273
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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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Interbibliothecair leenverkeer (IBL) 2020

Cultuurconnect continueert sinds 1 januari 2018 de IBL-ondersteuning van de provin-
ciebesturen. In 2021 gaven we de bibliotheken financiële ondersteuning op basis van
de IBL-transacties in het werkjaar 2020. De diverse geldende (provinciale) subsidie-
tarieven werden in overleg met de sector vertaald in 1 geharmoniseerde tarifering, nl.
maximaal € 1,5 voor een aanvraag en maximaal € 5 voor een levering. Wegens de
opgelegde besparingen moeten we het tarief van de ondersteuning neerwaarts bij-
stellen. Dit gebeurde in overleg met de stuurgroep Basisinfrastructuur Digitale BIblio-
theek.

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 Cultuurconnect gedragen. 

Op basis van het beschikbare budget werden de middelen als volgt besteed:

◆ €213.690,49 financiële ondersteuning van bibliotheken voor IBL uit 2020 

◆ €36.309,64 licentiekost Impala-software

◆ € 114.216,96 kosten in het kader van het vernieuwde IBL

◆ Het saldo werd toegevoegd aan het budget voor het vernieuwingstraject naar een
nieuw toekomstgericht Vlaams model voor IBL 2022-2023.

Naast de implementatie van het dienstenmodel zullen we in 2022 het IBL van de
Vlaamse openbare bibliotheken uit 2021 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.

Cultuurconnect vzw continueert 
de provinciale ondersteuning van
het interbibliothecair leenverkeer
en hervormt dit naar een meer
toekomstgericht model



Onder de noemer DIGITALE LEVERING realiseerden
we al in 2020 de mogelijkheid om e-boeken terug te
vinden in de publiekscatalogus en maakten we een
betalend e-boekenabonnement mogelijk. Dit laatste
werd in 2021 opgeschaald voor wie hiervan gebruik wil
maken. 

In 2021 liep een pilootproject met 7 bibliotheken om
ONLINE te kunnen INSCHRIJVEN op een lidmaat-
schap 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.
Het vertrekpunt is de belangrijkste use case: reserve-
ren. Het doel is mensen niet laten vastlopen op het feit
dat ze nog geen lid zijn. Het is een voorlopige inschrij-
ving, het is wel nodig om binnen de 2 maanden langs
de balie te passeren om je lidmaatschap definitief te
maken. Het inschrijven gebeurt via Mijn Bibliotheek.
Ook voor digitale collecties zoals het krantenarchief
werkten we de bestaande online drempel weg. Tege-
lijk werkten we ook de optie om je lidmaatschap online
te verlengen uit. In dat geval hoef je niet meer aan de
balie te passeren. De bib kiest autonoom of ze dit wil
aanbieden. Je kan enkel online verlengen aanbieden,
of de combinatie met online inschrijven voor nieuwe
leden. De basisversie van deze dienst is begin 2022 klaar voor de bibs die willen inte-
kenen en ook verdere doorontwikkeling is voorzien, zoals een integratie met het Mijn
Burgerprofiel om geverifieerde adresgegevens te kunnen gebruiken. INSPRAAK,  

Wat het publiek wel verwacht is een vlotte manier om items te LATEN KLAAR-
LEGGEN. We verbeterden dit in eerste instantie in 2021 voor wie al lid is van de bib
door een werkreservering mogelijk te maken en de bib toe te laten een aparte kost
te rekenen om werken klaar te leggen die in het rek liggen. Voor wie nog geen lid is
werken we via online inschrijven een drempel weg. We optimaliseren ten slotte ook
nog het proces om magazijnaanvragen te plaatsen. Samen met bib Brugge testen we
de mogelijkheden van de magazijnmodule in Wise en we passen ook de reserveer-
schermen op de bibwebsite aan, zodat je vlot een item dat enkel ‘ter inzage’ beschik-
baar is online kan reserveren. In 2022 zullen we deze piloot met bib Brugge afronden.

Dat voor de leners van de bib het klaarleggen van items de geprefereerde dienstver-
lening is, leerden we uit een onderzoek in 2021 naar het gebruik van een actieknop
‘GEEF ME EEN SEINTJE’ bij enkele bibs. De voorkeur voor een vorm van afhaal-
dienst neemt niet weg dat we binnen het vernieuwingstraject nog 2 opportuniteiten
zien om het publiek seintjes te geven. De eerste is die bij items die tijdelijk onbeschik-
baar zijn, bijvoorbeeld in bestelling of vermist. Die krijgen in de loop van 2022 een
nieuwe actieknop om een mailtje te ontvangen van zodra het terug beschikbaar is.
De tweede opportuniteit is bij Mijn Lijsten. De testpersonen gebruikten de mails met
attenderingen namelijk als een vorm van alternatieve lijstvorming. Ook dit werken we
in 2022 nog uit. Deze evaluatie gebeurde samen met de werkgroep Dienstenmodel.
De stuurgroep Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek nam de beslissing. 

Heeft een bib nog geen exemplaar van het boek dat een lener zoekt? Dan maken we
het nu al een stuk eenvoudiger. We tonen sinds mei 2021 een DIRECTE LINK NAAR
DE AANKOOPSUGGESTIEPAGINA. In 2022 bekijken en beslissen we samen of deze
kleine test eventueel nog een vervolg krijgt in een groter project aankoopsuggesties. 
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Vernieuwingstraject bibliotheekdiensten
(dienstenmodel)

Rekening houdend met de toenemende vraag naar (regionale) samenwerking inzake collectie-
beleid en geënt op de vernieuwde infrastructuur van het bibliotheeksysteem en de bibliotheek-
websites, werken we in de periode 2019-2022 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. Het vernieuwde IBL kadert in een breder dienstenmodel. Rose-
mie Callewaert begeleidde dit proces met de werkgroep IBL/Dienstenmodel. In 2020-2022 wor-
den de verschillende onderdelen van het dienstenmodel getest samen met pilootbibliotheken. 
De testresultaten zullen in 2021-2022 leiden tot een migratieplanning en bijhorend financierings-
model.

PROJECTEN.

Het proces om diensten te innoveren is een samenspel tussen het publiek, bibliotheekmede-
werkers en infrastructuur. Projecten worden kleinschalig gestart met pilootbibliotheken en bij
succes opgeschaald naar alle bibliotheken of uitgebreid naar bibliotheken die de dienst ook willen
implementeren. Het vernieuwingstraject bibliotheekdiensten splitsten we op in 7 projecten met
soms nog onderliggende deelprojecten. Ze worden uitgevoerd door geïntegreerde projectteams
tussen Cultuurconnect en pilootbibliotheken.

Voorbeeld van de optie om
online lid te worden tijdens de
registratie op Mijn Bibliotheek.

Overzicht van projecten binnen het vernieuwingstraject bibliotheekdiensten.

1. DIGITALE LEVERING

2. THUISLEVERING

5. AANKOOPSUGGESTIE

7. KLAARLEGGEN
6. GEEF ME EEN

SEINTJE

3 & 4. NETWERK-
DIENSTEN



Samen met de pilootbibliotheken van Route 42, de
eerste verregaande samenwerking met regio-
transport in Wise, hebben we gezocht wat werkt in
het bibliotheeksysteem, Mijn Bibliotheek en op de
bibliotheekwebsites. Dit vertaalde zich in verbete-
ringen op deze basisinfrastructuur, afspraken wat
best werkt voor welke REGIODIENSTEN en heel
wat tips en tricks op het leerplatform. Ook voor
bibliotheken met filialen betekent deze vernieuwing
een verbetering.

In 2021 liep het voortraject naar een VERNIEUWD
INTERBIBLIOTHECAIR LEENVERKEER OF IBL, een
van de twee netwerkdiensten. De andere netwerk-
dienst is HET LATEN KLAARLEGGEN VOOR
NOG-NIET-LEDEN. Met IBL reist een boek van de
ene bibliotheek naar de andere om een lener uit de
nood te helpen. Het hele proces voor de aanvraag
en afhandeling wordt volwaardig geïntegreerd in de
basisinfrastructuur. Vernieuwend is dat de lener nu
ook zélf de mogelijk-heid krijgt om een IBL-
aanvraag te doen via de bibliotheekwebsite. De
afhandeling gebeurt in Wise, niet meer in Impala. 

In de online strategie van het dienstenmodel wordt
IBL als een “laatste redmiddel” ingezet, het is
namelijk duur en arbeidsintensief. Is een lener op
zoek naar een materiaal, dan wordt hij eerst gewezen op andere mogelijkheden om te
vinden wat hij zoekt. Die mogelijkheden zijn voor de gebruiker en voor de bibliotheek
sneller en goedkoper dan IBL. IBL is en blijft wel een dienstverlening die we vanuit ons
netwerk willen voorzien voor alle bibgebruikers in Vlaanderen en Brussel. 

123122

VOORTGANGSRAPPORT 2021

Voorbeeld van de nieuwe
presentatie van regiodiensten op
een resultatenpagina. 

Om de bibs meer te vertellen over alle aspecten van deze vernieuwing lanceerden we
6 WEBINARS.

1. Wat verandert er voor de lener? Die vertrekt op de lokale bibwebsite en gaat
vandaar naar bibliotheek.be. Een IBL- aanvraag wordt er afgehandeld zoals een
reservering.

2. Welke collecties horen wel en niet op het IBL? Het is een evenwichtsoefening
om IBL toegankelijk te maken, maar toch niet overspoeld te worden met aan-
vragen. Deze beslissing namen we samen met de bibliotheeksector via het 
coöperatieplatform.

3. Het werkproces in Wise wordt eenvoudiger maar anders: met kastlijsten en
zonder routering.

4. In het voorgestelde en via het coöperatieplatform goedgekeurde financiële
model rekenen bibliotheken elkaar € 8 aan als bibliotheekkost (ontvangende
bib betaalt aan leverende bib). De gebruikerskost (gebruiker betaalt aan ont-
vangende bib) kan een extra drempel zijn voor een IBL en is een autonome be-
slissing van elke bib. De bibs van de werkgroep zullen € 3 à 5 aanrekenen.

5. IBL-aanvragen door de bib, voor een klant of voor een eigen activiteit. Dat zijn
nu ⅓ van de huidige aanvragen, bijvoorbeeld voor de Leesjury, leesgroepen etc.
Het verschil tussen extern en intern IBL wordt toegelicht.

6. Budgetregeling: wat met de microsubsidies die nu jaarlijks uitgedeeld worden?
We beslisten samen om eerst te evalueren en dan pas te beslissen hoe dit 
budget best wordt ingezet.



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 de werkgroepen Dienstenmodel,
Bibliotheeksysteem en Bibliotheekwebsites en op 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/Diensten-
model. Zij bewaken onder meer de uitgangspunten die ze in 2019 zelf vastlegden:
keuzevrijheid, solidariteit, haalbaarheid, duurzaamheid en inclusiviteit. 
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Deze werkgroep IBL/Dienstenmodel bestond in 2021 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 (Brussel)
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

De bredere bibliotheeksector gaven we in de loop van 2021 belangrijke updates over
de stand van zaken van het project via meerdere artikels op de Cultuurconnect-
website. Maar het belangrijkste was de stem van de bib bij de uitwerking van het 
vernieuwde IBL. Alle bibliotheken konden tijdens 3 stemrondes mee beslissen over
volgende belangrijke punten: 

1. Welke collecties en termijnen komen er op IBL? 
> 185 bibliotheken brachten een stem uit. De meerderheid ging akkoord. 
> 84% van het vertegenwoordigde inwonersaantal stemde in met het voorstel 

over het IBL-reglement en de collecties die op IBL komen tijdens het 
proefjaar.

2. Welk financieel model wordt er gebruikt om de dienstverlening duurzaam te
maken voor zowel aanvragende als leverende bibliotheken? 
> 230 bibliotheken brachten een stem uit. De meerderheid ging akkoord. 
> 78% van het vertegenwoordigde inwonersaantal stemde in met het voorstel 

voor het financiële model. 

3. De besteding van de Vlaamse IBL-subsidie. 
> 200 bibliotheken brachten een stem uit. 
> 95% van het vertegenwoordigde inwonersaantal stemde in met het voorstel 

om na het proefjaar de microsubsidies te evalueren, en hoe het budget best 
wordt ingezet.

Hiermee werd het voortraject afgerond. 2022 wordt het jaar van inrichting, de lance-
ring van een vernieuwde bibliotheek.be, de start van het vernieuwd IBL en het proef-
jaar. We zetten alle schakels van het dienstenmodel klaar in de basisinfrastructuur, we
monitoren en evalueren hoe het gaat en we sturen samen met de bibs bij waar nodig.
Het is een evenwichtsoefening om IBL toegankelijker te maken, zonder dat het aantal
aanvragen de pan uit swingt en het voor de sector te belastend en duur wordt.
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BESTUUR

6.

BESTUURSORGAAN

● 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 (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)

De Algemene Vergadering en het
Bestuursorgaan van Cultuurconnect vzw
werden in 2018 grondig hervormd. Het
nieuwe coöperatieve bestuursmodel 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
met enkele bestuurders. Deze comités
oefenen controle uit 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.

VERGADERING DATUM
Bestuursorgaan 18/1 (Microsoft Teams)
Bestuursorgaan 18/3 (Microsoft Teams)
Bestuursorgaan 30/3 (Microsoft Teams)
AV 30/3 (Microsoft Teams)
Bestuursorgaan 25/5 (Microsoft Teams)
Bestuursorgaan 24/6 (Microsoft Teams)
Bestuursorgaan 16/9 (Microsoft Teams)
Bestuursorgaan 12/10 (Microsoft Teams)
Bestuursorgaan 19/10 (Microsoft Teams)
Bestuursorgaan 10/11 (Microsoft Teams)
AV 10/11 (Microsoft Teams)
Bestuursorgaan 16/11 (Microsoft Teams)
Bestuursorgaan 16/12 (Microsoft Teams)
Bestuursorgaan 23/12 (Microsoft Teams)

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. Abel Ruiz-Vazquez Research & Development Teamcoach (tot 1/10/2021)
An Vanlierde Connect Teamcoach (tot 1/10/2021)
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
Davy Van den Heede Projectmanager/Productmedewerker (vanaf 1/09/2021)
Edith Leblanc Projectmanager R&D (vanaf 1/10/2021)
Ellen Vanmaele Projectmanager Digitaal Podium
Esmé Lemmens HR administrator (tot 15/08/2021)
Evi Gillard Productmanager Beleving en Inspiratie
Guy Cools Project-/Supportmedewerker Implementaties 
Gwenny Vlaemynck Productmanager Digitale Collecties
Hannelore Baudewyn Medewerker Bibliografisch Centrum
Hannes Cannie Zakelijk beheer Teamcoach & DPO
Herlinde De Vos Communicatie- en persverantwoordelijke
Ianthe De Boeck Communicatie- en marketingverantwoordelijke (tot 4/10/2021)
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 (tot 4/10/2021)
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
Leen De Winter Productmanager digitale cultuurbeleving (vanaf 20/09/2021)
Liesbeth Thiers Productmanager Bibliotheekwebsites 
Lieselot Van Maldeghem Communicatie- en marketingverantwoordelijke 
Lisbeth Vandoorne Productmanager Open Vlacc (tot 14/12/2021)
Lucy Vereertbrugghen Projectmanager
Lynn Van Kerckhove Projectmanager IT 
Maartje Vercruyssen Projectmedewerker
Marjan Hauchecorne Medewerker Bibliografisch Centrum
Merijn Callens Projectmanager Implementaties
Mira De Coster Productmedewerker opschaling filmstreaming (vanaf 17/05/2021)
Niki Priem Projectmanager 
Paulien Coppens Projectmanager R&D (vanaf 1/09/2021)
Peggy Plas Organisatie- en HR administrator
Sandrien Noppen Project-/supportmedewerker
Sara Logghe Projectmanager (tot 30/06/2021)
Stefaan Aesseloos Servicemanagement Teamcoach
Steven Burgelman Project-/supportmedewerker
Steven Depuydt Innovatiecoach
Steven Vandenoortgaete Project-/Supportmedewerker IT
Theo Gielen Project-/Supportmedewerker Implementaties 
Toon Cappuyns Project-/Supportmedewerker
Valérie Puttevils Medewerker Bibliografisch centrum 
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8.

Het financieel verslag omvat 
volgende documenten in bijlage:
- Balans 2021
- Resultatenrekening 2021
- Commissarisverslag
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