
 
Verslag adviesraad 20160530 

   Pagina 1 van 4 
 
 

 
 
 
Verslag vergadering Adviesraad Bibliotheek woensdag 30 mei 2016 

 

 
Aantal pagina’s : 4 
Bijlagen: 5 
 

 
 

1. Goedkeuring verslag 23 maart 2016 

De voorzitter wenst volgende zaken aan te passen aan het verslag:  

- 'De bibliothecaris verwijst naar de benchmark van tussen centrumsteden...' Moet 

volgens mij zijn:' De bibliothecaris verwijst naar de benchmark voor de bibliotheken 

van de centrumsteden' 

- 'De uren van Marke worden op za. en wo. uitgebreid maar de Bib sluit op do. avond.' 

'De Drie Hofsteden, gezien het beperkt aantal bezoekers op vrijdagavond .' Deze zin 

is niet af! 

- Advies. Punt 5 : '...geletterdheid in brede zijn ...' Moet zijn: 'in brede zin' 

- Punt 7 : laatste lijn: 'die er de vloer komt' moet zijn: 'die er over de vloer komt' 

- Punt 8 : 'huidige huurpand daarentegen is echter afgeleefd' moet in die zin zijn: ' 

...daarentegen echter is afgeleefd ' 

Het verslag wordt, mits hierboven aangehaalde aanpassingen, goedgekeurd. 
 

2. Stand van zaken dossier nieuwe openingsuren  

De bibliothecaris deelt mee dat het college vandaag, 30 mei, een beslissing genomen 

heeft over de nieuwe openingsuren van de Kortrijkse bibliotheken. De bibliothecaris 

verdeelt een overzicht van de nieuwe openingsuren die gelden vanaf 1 september 2016.  

 

De buurtbibliotheek De Blauwe Poort sluit haar deuren vanaf 1 januari 2017. Het college 

heeft verschillende pistes bekeken voor een nieuw onderkomen (school, nieuwbouw), 

echter zonder resultaat. Tussen januari en maart 2017 wordt deze buurtbibliotheek 
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opgeruimd.  De buurtbibliothecaris van de Blauwe Poorte zal vanaf 2017 de 

buurtbibliotheek in de Drie Hofsteden runnen. De buurtbibliothecaris van de Drie 

Hofsteden verhuist dan naar de buurtbibliotheek in Bissegem, dit in vervanging van Pol 

Lapauw die in mei 2017 met pensioen vertrekt. 

 

De leden van de buurtbibliotheek de Blauwe Poorte  (leden die in de Blauwe Poorte hun 

lidmaatschap betaald hebben), zullen een brief ontvangen met de mededeling. Nadien 

wordt dit officieel meegedeeld in de pers.  

 

In de marge van de discussie rond de nieuwe openingsuren wordt de vraag gesteld om 

een proces uit te werken om boeken vanuit de buurtbibliotheken te kunnen leveren in de 

centrale bibliotheek en visa versa. Dit zou een oplossing zijn voor veelgevraagde boeken. 

De bibliothecaris vindt dit een evidente vraag en is zelf vragende partij, maar de huidige 

software maakt het moeilijk om dit in een goed werkend dienstverleningsproces te 

gieten.  

Bovendien ligt dit heel gevoelig bij de buurtbibliothecarissen, die liever deze boeken voor 

hun doelpubliek in hun rekken houden.  

De bibliothecaris wil echter de komende jaren hiervan werk van maken. 

 

3. Personeelsaantallen  

Bibliothecaris verdeelt document en licht kort toe: 

- Het personeelsbestand is sinds 2018 met 13% afgenomen. Weliswaar kende de 

bibliotheek in die periode een sluiting van een buurtbibliotheek (Plein), naast verder 

informatisering van processen. Het absoluut minimum om de huidige werking op 

een professioneel peil verder uit te voeren is echter bereikt. Daarom ook de 

beslissing van de aanpassing van de openingsuren. In dezelfde collegebeslissing 

werd ook het personeelskader voortaan vastgelegd op 37,5 voltijds equivalenten.  

- Er werd de voorbije jaren echter wel geïnvesteerd het aanwerven van meer 

medewerkers op een bachelorsniveau betaald (B-niveau). De adviesraad merkt 

echter op dat vòòr 2004 nog drie personeelsleden op A niveau tewerkgesteld waren, 

naast verschillende medewerkers op B-niveau. 

- De gemiddelde leeftijd van het bibliotheek is hoog: 51 jaar. Slechts 3 

personeelsleden zijn jonger dan 30 jaar, wat geen goede zaak is. Er is weinig 

instroom van jonge krachten.  Dit heeft ook tot gevolg dat de bibliotheek te kampen 

heeft met een hoog bibliotheekverzuim van langdurige zieken.  

- Tot slot staat de bibliothecaris even stil bij de lange lijst van medewerkers die op 

middellange termijn met pensioen zullen vertrekken. Dit betekent de komende jaren 

heel wat uitstroom van jarenlange expertise. 

 

 

4. Magazijncollectie 

- Bibliothecaris heeft een analyse gemaakt van de collectie, met de focus op het 

magazijn en licht de cijfers toe  (zie bijlage). Kortrijk heeft in vergelijking met de 

andere vergelijkbare centrumsteden de grootste magazijncollectie. Dit geldt ook voor 

de totale collectie. Magda Ockier verwijst hiervoor naar de historische oorsprong van 
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de collectie van de bibliotheek. De erfgoedcollectie evenals de LP-collectie werden in 

de analyse buiten beschouwing gelaten.  

- Sinds 2015 is de bibliotheek gestart met het verhuizen en het wieden van de 

magazijncollectie. De collectie werd sinds haar ontstaan nog nooit gewied, is niet 

altijd correct ontsloten en onoverzichtelijk.  

- De bibliothecaris verwijst naar de algemene Vlaamse visie op de collecties van de 

openbare bibliotheken. De adviesraad merkt op dat Kortrijk geluk heeft dat er naast 

de OB ook hogeschool- en  universiteitsbibliotheken aanwezig zijn, met 

gespecialiseerde informatie. 

- Op basis van een swot-analyse werd een visie ontwikkeld waarbij Kortrijk kiest in het 

kader van Kortrijk Muziekstad en omwille van de grote muziekcollectie, te fungeren 

als Vlaams netwerkmagazijn voor muziek. Bovendien is het de bedoeling de 

magazijncollectie de komende jaren te verkleinen. Voor het uitwerken van deze visie 

werd Chris Vandenbroucke aangesteld als projectleider.  

- De bibliothecaris overloopt kort de werkwijze en de verschillende stappen.  

Magda merkt op dat het niet evident is te bepalen wat tot de klassiekers behoort. De 

Vlaamse centrale catalogus is eveneens een hulpmiddel om te zien welke 

bibliotheken nog welke werken in bezit hebben.  

 

 

5. Sinksenverkoop: evaluatie   

- De bibliothecaris bedankt iedereen die meegeholpen heeft aan de boekenverkoop. 

De verkoop heeft een totaal van 2.240 euro (1500–tal boeken en 1600 strips) 

opgebracht. De catering was goed, er waren voldoende medewerkers aanwezig.  

- Verbeterpunten:   �eindigen om 17u (16u was iets te vroeg).  

�Meer non-fictie (geschiedenis, was veel vraag naar).  
�Bij het opruimen te weinig medewerkers.  

- Adviesraad vraagt waarom er gedurende het jaar boeken worden verkocht, zoals 

vroeger? Heeft vooral te maken met te weinig aanpaste ruimte, zorgt vaak voor een 

slordige indruk en een eenmalige boekenverkoop levert meer op.  

 

 

6. Vrijwilligers  

- Bibliothecaris verdeelt een document en licht kort toe. In de Kortrijkse bibliotheken 

werken er ongeveer, naast de leden de adviesraad,  een 40-tal vrijwilligers.  Het 

inzetten van vrijwilligers is een beleidskeuze van de stad. De bibliotheek heeft een 

korte visie op haar vrijwilligerswerking uitgewerkt en wil actief inzetten in het 

betrekken van de vrijwilligers. Er bestaan verschillende soorten vrijwilligers en ook de 

taken waarvoor ze ingeschakeld worden zijn divers : naast adviesverlening,  ook 

begeleiding educatie opdrachten, terugplaatsen collectie en ondersteuning 

baliewerking, communicatie en collectieverzorging.  

- De bibliothecaris overloopt kort de procedure (zie bijlage). 
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7. Leeszaal als openleercentrum 

- De komende maanden is het de bedoeling om de functie van de leeszaal te 

herbekijken voor de komende jaren en om te turnen in een open leer centrum waar 

de focus meer op het leren zal komen te liggen.  Hierbij willen we ondersteuning in 

de digitale dienstverlening verder uitbouwen, actiever inzetten op 

huiswerkbegeleiding en workshops naar scholen toe.   

 

8. Visietraject nieuwe bibliotheek 

- In de gemeenteraad 9 mei 2016 werd door schepen An Vandersteene de opdracht 

gegeven om een nieuwe conceptnota uit te werken over de toekomstige bibliotheek. 

Vanaf september gaan we hiermee van start.  

 

9. Stand van zaken investeringen Buurtbibs 

- Buurtbibliotheek Drie Hofsteden:  verhuis tussen 22/7 en 16/8 naar tijdelijk locatie, 

integratie in nieuw dienstencentrum tegen eind 2018. 

- Buurtbibliotheek Lange Munte : verbouwingswerken zijn begonnen, einde werken en 

verhuis tegen eind 2016, officiële opening februari 2017 

- Buurtbibliotheek Heule: najaar invoering van RFID, de komende jaren ook in andere 

grote buurtbibliotheken.  

 

10. Varia :  

- Oproep nieuwe leden adviesraad: publicatie op website, eventueel in de stadskrant 

en de wijkkrantjes. 

- Signalisatie rekken: medewerkers zijn de mogelijkheden aan het bekijken. 

- De voorzitter verwijst  een tekst over de nieuwe rol en werking van de openbare 

bibliotheken van de hand van E. Lahousse, dat recent in Weekend Knack is 

verschenen, als inspiratie voor komende adviesraden. Wordt meegestuurd met het 

verslag. 

 
Volgende adviesraad: maandag  5 september  2016 in de centrale bibliotheek, Leiestraat 

30, Kortrijk   
 
Voorzitterschap :  Lieve Schuermans 
 
 
Noteer ook al :  maandag 14 november 2016 
 
 

 
 

Verslag: Carol Vanhoutte, bibliothecaris. 


