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￼             
ACTIEPLAN BOVENLOKAAL BIBLIOTHEEKBELEID 2018-2020  
  

 
                      Kennisopbouw/-deling  
                    praktijkontwikkeling/-ondersteuning 

Doelstelling Actieplan Acties Concreet partners Timing 

SD1. Het bovenlokaal bibliotheekbeleid maakt van kennis en expertise op het vlak van bibliotheekbeleid haar handelsmerk en wordt daarin (h)erkend als eerste aanspreekpunt  
OD1. Het Bovenlokaal 
bibliotheekbeleid verzamelt, 
ontwikkelt en verspreidt 
sectorspecifieke expertise om 
bibliotheekprofessionals te 
inspireren, te ondersteunen en te 
versterken.   

Het Bovenlokaal bibliotheekbeleid volgt 
actief de ontwikkelingen op in het 
brede Vlaamse en internationale 
culturele veld met bijzondere aandacht 
voor de bibliotheeksector 

Actieve deelname aan nationale en 
internationale congressen  
 
 

Eblida/Naple   EBLIDA 
NAPLE 

doorlopend 
 

Nationale bibliotheekcongres Nederland  Koninklijke Bibliotheek 
Nederland 

IFLA IFLA 

ECIL ECIL 

VVBAD-studiereis  VVBAD 

Informatie aan Zee -Oostende  VVBAD 

Next Library congress ZLB  

…..   

(Actieve) deelname aan 
opleidingen/studiedagen die relevant 
zijn voor de job 

Dig it up CultuurConnect Doorlopend  

Bibliotheken en diversiteit Agentschap voor integratie en 
inburgering 

Inspiratiedag: duurzaam cultuurbeleid  COMEET 

Anderstalige collecties in openbare 
bibliotheken  

VGC – Dienst ondersteuning 
bibliotheken in Brussel 

Bibliotheekcollege – global librarianship  Koninklijke Bibliotheek 
Nederland 

Denkdag cultuur in Oost-Brabant  Vlabra’ccent 

Café Connect  CultuurConnect 

Roadshow CC  CultuurConnect 

Pulse-trefdag Pulse Transitienetwerk 

…… 

Inspirerende voorbeelden bezoeken in 
binnen en buitenland 
 

Bezoek Theek 5 Oosterhout Theek5/VVBAD Doorlopend 

Bezoek nieuwe bibliotheek Aalst  Bib Aalst 

Bezoek nieuwe bibliotheek Helsinki Rogues 

Lid zijn van (inter)nationale 
organisaties  
 

NAPLE 
IFLA 
……. 

NAPLE 
IFLA 

doorlopend 

Vakliteratuur opvolgen (zowel fysiek 
als digitaal)/nationaal als 
internationaal  

Bibliotheekblad 
Meta 
Informatieprofessional  
New Library News 
…… 

 Doorlopend  

Opvolgen van  
organisaties/instellingen die ook 
actief zijn binnen de sector zowel 
nationaal als internationaal  
 

VVBAD 
Cultuurconnect 
VVSG 
Iedereen Leest  
Pulse 

VVBAD 
Cultuurconnect 
VVSG 
Iedereen Leest 
Pulse 
VFL 

doorlopend 
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Vlaams Fonds der letteren  
Mediawijs 
Luisterpunt  
Zorgbib  
Publiq 
Vitamine C 
Cifal  
Public libraries 2020  
Eurocities  
…… 
 

Mediawijs 
Luisterpunt 
Zorgbib 
Publiq 
Vitamine C 
CIFAL 
Public Libraries 2020 
Eurocities 
... 

Het bovenlokaal bibliotheekbeleid 
bouwt expertise op rond bepaalde 
thema's 

Opvolgen van actuele thema’s in de 
sector 

Leenrecht  Reprobel doorlopend 

Auteursrecht  

EBS Cultuurconnect 

Vaste boekenprijs  

E-Boeken Cultuurconnect 

Leesbevordering/Boekstart  Iedereen Leest 

Samenwerking VVSG 
IGS’en 
Steunpunt Bovenlokale 
Cultuurwerking 

Duurzaamheid  VVBAD 
VVSG 
Pulse 
CIFAL 

….  

Het bovenlokaal bibliotheekbeleid 
bouwt een expertisenetwerk uit met 
relevante partners 

Initiatieven nemen om partners 
samen te brengen  

Reflectiegroep Bovenlokaal 
Bibliotheekbeleid 

VVBAD 
Cultuurconnect 
VVSG 

doorlopend 

Het bovenlokaal bibliotheekbeleid 
bouwt expertise op inzake 
methodieken  

(Interne) opleiding volgen Design thinking  
... 

Koninklijke Bibliotheek 
Nederland 
... 

doorlopend 

OD2. Het Bovenlokaal 
bibliotheekbeleid fungeert als 
professioneel knooppunt tussen 
beleid en sector en deelt kennis en 
expertise vanuit een helicoptervisie.   

Het bovenlokaal bibliotheekbeleid 
fungeert als aanspreekpunt voor de 
sector 

Bereikbaar zijn voor 
beleidsgerelateerde vragen (in 
complementariteit met andere 
actoren)  
 

Bibliotheekbeleid@vlaanderen.be 
 

 Doorlopend 

Website BBB  

Aanwezigheid op (overkoepelende) 
overlegmomenten binnen de sector 

 

….  

Het bovenlokaal bibliotheekbeleid 
voert de regie van gedetecteerde 
noden en behoeften  

Noden en behoeften in de sector in 
kaart brengen 

Regelmatige contacten met de sector  Doorlopend  

Bevraging van de sector VVBAD 
VVSG 
Cultuurconnect 

Datamonitoring via Bios Team Kennis en beleid 

Het bovenlokaal bibliotheekbeleid deelt 
kennis en expertise met de sector  
 

Netwerkmomenten voor de sector 
organiseren 
 
 

Denkdag/Bibdag  doorlopend 

Actieve participatie aan overleg van derden    

  

SD2. Bovenlokaal maakt sterker: optimale schaalgrootte  - het bovenlokaal bibliotheekbeleid zoekt mee naar een optimale schaalgrootte voor bibliotheekwerk om een brede 
dienstverlening aan de burger te garanderen en te optimaliseren 
OD3. Het bovenlokaal 
bibliotheekbeleid zet in op een 
optimale schaalgrootte.  

Het bovenlokaal bibliotheekbeleid 
zoekt samen met relevante partners in 
het werkveld, de bovenbouw in 
Vlaamse en internationale 
(sectoreigen) netwerk- en 
onderzoeksinstellingen naar 
toekomstgerichte organisatiemodellen 
. 

Fungeren als regisseur door het 
capteren van de vele initiatieven en 
die op elkaar afstemmen 

Ad-hoc deelname aan de verschillende 
overlegmomenten van de regionale en 
bovenlokale samenwerkingsverbanden in 
functie van relevante agenda  

Regionale en bovenlokale 
samenwerkingsverbanden 

2019/2020 

Samen met relevante partners zoeken 
naar toekomstbestendige 
samenwerkingsmodellen (visie-
ontwikkeling)  

Actief opsporen van nieuwe/vernieuwende 
concepten, die delen met de sector 

Regionale en bovenlokale 
samenwerkingsverbanden 

2019/2020 

mailto:Bibliotheekbeleid@vlaanderen.be
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Faciliteren van kennisdelen tussen de 
verschillende 
samenwerkingswerkingsverbanden  

Organiseren van overleg en 
kennisuitwisseling tussen de verschillende 
samenwerkingsverbanden  

Regionale en bovenlokale 
samenwerkingsverbanden 

2019/2020 

Opnemen van een regierol om de 
initiatieven op elkaar af te stemmen  

Bij elkaar brengen van aanbod en behoefte  Regionale en bovenlokale 
samenwerkingsverbanden 

2019/2020 

Ondersteuning bieden vanuit 
ontwikkelingen, pilots en leerpaden...  

 Regionale en bovenlokale 
samenwerkingsverbanden 

2019/2020 

Het bovenlokaal bibliotheekbeleid zet 
in op  efficiëntie- en 
effectiviteitswinsten op verschillende 
terreinen 

Aanreiken van inspirerende 
(buitenlandse) voorbeelden  

Centraal collectiebeleid 
Gemeenschappelijk personeelsbeleid 
Centralisering back-officetaken.. 
…. 

Regionale en bovenlokale 
samenwerkingsverbanden 

2018/2019/2020 

Uitdragen en vertalen van nieuwe 
visies op samenwerking 

Intervisie 
Studiedagen 
… 

Regionale en bovenlokale 
samenwerkingsverbanden 

2018/2019/2020 

Modellen aanreiken voor de 
implementatie van vernieuwende 
concepten 
 

Intervisie 
Studiedagen 
Workshops 
… 

Regionale en bovenlokale 
samenwerkingsverbanden 

2019/2020 

Ondersteunen van het steunpunt bij 
het coachen en begeleiden van 
bibliotheken/samenwerkings-
verbanden bij de implementatie van 
toekomstbestendige 
samenwerkingsmodellen  

Samen met het steunpunt concrete 
implementatietrajecten opzetten 

Steunpunt Bovenlokale 
Cultuurwerking 
Regionale en bovenlokale 
samenwerkingsverbanden 

2019/2020 

Het bovenlokaal bibliotheekbeleid 
stimuleert internationale 
samenwerking tussen bibliotheken 

Verzamelen en verspreiden van goede 
voorbeelden  

  2018/2019/2020 

Promoten van het Naple Sister 
Libraries programma om 
kennisuitwisseling tussen Vlaamse en 
Europese bibliotheken mogelijk te 
maken 
 

 NAPLE Sister Libraries 2019/2020 

SD3: mensen en middelen voor morgen - Het Bovenlokaal bibliotheekbeleid versterkt bibliotheken door in te zetten op professionalisering en praktijkontwikkeling 

OD4. Het bovenlokaal 
bibliotheekbeleid bereidt 
bibliotheken voor op de toekomst  

Het bovenlokaal bibliotheekbeleid 

ondersteunt bibliotheken bij het 

zoeken naar toekomstgerichte 

competenties en profielen 

Capteren van actuele en 
toekomstgerichte competenties  

 VVBAD 2019/2020 

Onderzoeken welke profielen nodig 
zijn in de bibliotheek van de toekomst  

 VVBAD 2019 

Het bovenlokaal bibliotheekbeleid 
onderzoekt de opleidingsnoden van de 
sector en brengt ze in kaart 

Onderzoeken  van opleidingsnoden  In kaart brengen van het huidige aanbod 
van vorming, vormingstrajecten, coaching 
en de noden hierin 
 
 

VVBAD 2018 

Actief participeren aan het 
Opleidingsoverleg tussen bibliotheekscholen 
(Cocobi)  

Cocobi 2019/2020 

In kaart brengen van 
opleidingsbehoeften (i.s.m. relevante 
partners)  

Zoeken van relevante partners om 
opleiding, coaching te organiseren. 
 

VVBAD 
Bibliotheekopleidingen  
Vormingsplus  
…. 

2019 

Het bovenlokaal bibliotheekbeleid 
neemt een stimulerende en 
verbindende rol op bij kennis- en 
praktijkontwikkeling 

Stimuleren van de visieontwikkeling 
voor de bibliotheek van de toekomst.  

Het Bovenlokaal bibliotheekbeleid 
organiseert intervisie, thematische 
werkgroepen ;  studiedagen …. rond actuele 
thema’s 

VVBAD 
VVSG 
Regionale en bovenlokale 
samenwerkingsverbanden 

2019/2020 

Ontwikkelen van nieuwe 
bibliotheekconcepten 

- Design thinking  
- transactionele naar relationele 

bibliotheek  
…. 

 2019/2020 
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Implementatie van nieuwe 
bibliotheekconcepten 

- Design thinking  
- transactionele naar relationele 

bibliotheek  
-  

 2020 

Het bovenlokaal bibliotheekbeleid 
treedt op als netwerker en inspirator 
in (boven)lokale, Vlaamse en 
(inter)nationale netwerken 

Capteren van kennis en ervaring van 
elders en zorgen voor doorstroming 
naar de bibliotheekprofessionals.  

- Studiedagen 
- Modellen  
- Draaiboeken  
- Publicaties  

 2019/2020 

Het bovenlokaal bibliotheekbeleid 
ontwikkelt zich tot kenniscentrum in 
verband met de uitrusting van de 
bibliotheek 

Het bovenlokaal bibliotheekbeleid 
introduceert vernieuwende 
bibliotheekconcepten en modellen. 

- Bib als derde plek 
- Community libraries 

 2018/2019/2020 

Faciliteren van experimenten rond 
vernieuwende bibliotheekconcepten 

 2019/2020 

Kennen en verkennen van studie en 
onderzoekswerk rond architecturale 
ruimte.  

 2019 

Kennen en verkennen van studie en 
onderzoekswerk rond sociale ruimte  

 2019 

 SD4: Vinden en verbinden – het bovenlokaal bibliotheekbeleid ondersteunt de openbare bibliotheek als vanzelfsprekende plek in de gemeenschap  

OD5. Het Bovenlokaal 
bibliotheekbeleid versterkt de 
(relationele) verankering van de 
openbare bibliotheek in de 
gemeenschap 

 

Het bovenlokaal bibliotheekbeleid 
verhoogt de zichtbaarheid van de 
openbare bibliotheken 

Opzetten van gerichte en 
kwaliteitsvolle bovenlokale acties in 
regie met verschillende actoren 

Bibliotheekweek ... VVBAD 
Cultuurfondsen  
Steunpunt Bovenlokale 
Cultuurwerking 
 

2020 

Het bovenlokaal bibliotheekbeleid 
verbindt de sector met 
overheidsinitiatieven die de fysieke en 
virtuele zichtbaarheid verhogen 

Ondersteuning om de bibliotheek 
fysiek en virtueel toegankelijker te 
maken voor iedereen 
 

Anysurferslabel,  
Informeren over specifieke subsidies/tools   

Toegankelijk Vlaanderen 
Agentschap inburgering en 
integratie  

2020 

Verzamelen en delen van goede 
voorbeelden  

Toegankelijke bibliotheken 
toegankelijke activiteiten 
toegankelijke campagnes 

 2019 

Het bovenlokaal bibliotheekbeleid 
ondersteunt bibliotheken als 
betekenisvol netwerker en facilitator  

Bibliotheken aanmoedigen om debat 
en cocreatie in de bib te faciliteren  

  2019 

Bibliotheken stimuleren om in te 
zetten op actief burgerschap 

De bib als derde plek  
... 

 2018/2019 

Bibliotheken stimuleren om een 
actieve rol op te nemen in het 
vormen van lokale netwerken  

  2019 

Het bovenlokaal bibliotheekbeleid 
stimuleert bibliotheken om een actieve 
werking naar specifieke doelgroepen te 
realiseren  

Opnemen van een regierol in de 
ondersteuning van het bereiken van 
specifieke doelgroepen 

 - Luisterpunt 
- de Rode Antraciet, 
- Zorgbibliotheek 
- agentschap integratie en 

inburgering   

2019/2020 

Netwerken met organisaties die 
werken rond specifieke doelgroepen  

 2018/2019/2020 

Verzamelen en delen van goede 
voorbeelden 

  2019 

SD5 Verweven waarden – het bovenlokaal bibliotheekbeleid gebruikt waarden als duurzame ontwikkeling, sociale cohesie, educatie & creativiteit en participatie als een constante 
toetssteen doorheen haar beleid. Met uitzondering van Duurzame ontwikkeling worden hierbij dan ook geen aparte acties geformuleerd.  
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  VW1. Het bovenlokaal 
bibliotheekbeleid ziet het als haar 
taak om in te zetten op duurzame 
ontwikkeling  
. 

Het bovenlokaal bibliotheekbeleid 
vormt een netwerk/verzamelt expertise 

Netwerking met andere relevante 
organisaties die werken rond de 
duurzame doelstellingen  
 

Aansluiten bij het Pulse netwerk Pulse  
VVSG  
CIFAL  
VVBAD 
…. 

doorlopend 

Verzamelen en ontsluiten van 
interessante voorbeelden 

Organiseren van infosessies/studiedagen 
rond het thema duurzaamheid. 

2019 

Het bovenlokaal bibliotheekbeleid 
sensibiliseert bibliotheken rond de 
duurzame ontwikkelingsdoelen. 

Organiseren van vorming rond de 
Duurzame ontwikkelingsdoelen in de 
bibliotheek  
 
 

 2020 

Begeleiden van de visie-ontwikkeling 
rond SDG's   
 

Stimuleren  van bibliotheken om zich in te 
schrijven in het duurzaamheidsbeleid van 
de gemeente  

2019/2020 

Het bovenlokaal bibliotheekbeleid 
ondersteunt bibliotheken in de 
realisatie van de duurzame 
ontwikkelingsdoelen 

Concretiseren van de doelstellingen 
i.s.m. de sector.   
 

Faciliteren en begeleiden van concrete 
projecten rond duurzame 
Ontwikkelingsdoelen  
 
 

2020 

Ontwikkelen en ter beschikking stellen 
van instrumenten 
 

Kant en klare pakketten 
Tentoonstellingen  

2020 

Stimuleren van bibliotheken om hun 
publiek te sensibiliseren  
 

 2019/2020 

Vw2. Sociale cohesie – het 
bovenlokaal bibliotheekbeleid 
verweeft de aandacht voor sociale 
cohesie in alle aspecten van haar 
werking  

Het bovenlokaal bibliotheekbeleid 
stimuleert, inspireert en faciliteert 
bibliotheken om in te zetten op de 
verhoging van sociale cohesie in hun 
gemeenschap 

Continu aandachtspunt doorheen de 
werking 

   

Het bovenlokaal bibliotheekbeleid 
moedigt activiteiten aan die 
ontplooiing, groei en ontwikkeling van 
individu en gemeenschap ten goede 
komen. 
 

Continu aandachtspunt doorheen de 
werking 

   

Vw3. Educatie en creativiteit  -  
Vorming en ontwikkeling die 
verder gaat dan het aanbod van 
gestructureerde 
onderwijsinstellingen. 
 

Het bovenlokaal Bibliotheekbeleid is in 
haar bottom-up en top-down 
wisselwerking, in een voortdurende 
dialoog met sectorexperten in binnen- 
en buitenland. 

Continu aandachtspunt doorheen de 
werking 

   

Vw 4. Participatie  - Het 
bovenlokaal bibliotheekbeleid 
ademt participatie. 

Het bovenlokaal bibliotheekbeleid 
houdt de vinger aan de pols. 
Voortdurend overleg en doorstroming 
van informatie  garanderen  
verbondenheid met werkveld, 
bovenbouw en Vlaams beleid.  
 
 

Continu aandachtspunt doorheen de 
werking 

   


