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INLEIDING 

 

1.  Situering 

Ondernemingen worden gedreven door winst.  Om een zo hoog mogelijke winst te 

bekomen, moet een onderneming een zo sterk mogelijke concurrentiepositie verwerven 

door zich zo goed mogelijk te onderscheiden van andere ondernemingen.  Er wordt 

gesteld dat dé manier voor ondernemingen om zich de sterke concurrentiepositie aan te 

meten, het aanbieden van belevenissen is.  Het aanbieden van memorabele belevenissen 

voor de klant zal noodzakelijk zijn om in de toekomst de klant aan de onderneming te 

binden en zo de winst te verhogen.  Dat is het uitgangspunt van de beleveniseconomie, de 

economie waar we volgens sommigen naartoe evolueren. 

De publieke sector heeft een andere finaliteit dan deze profitsector.  Zij staat in voor het 

algemeen belang.  Als gevolg van een alsmaar meer kritische burger die alsmaar hogere 

eisen stelt aan de dienstverlening, ziet ook de publieke sector zich genoodzaakt 

verandering door te voeren.  Het vertrouwen van de burger in de publieke sector 

legitimeert immers haar optreden.   

 

2.  Probleemstelling 

De vraag waarover deze masterproef zich buigt, is of openbare bibliotheken, een 

dienstverlening uit de publieke sector, meegaan in de evolutie naar een 

beleveniseconomie.  Openbare bibliotheken zijn belangrijke dienstverlenende 

organisaties van de publieke sector die, onder invloed van de algemene kritiek op de 

publieke sector, mede onder druk is komen te staan.  Gaan de openbare bibliotheken over 

tot beleveniscreatie om de burgers aan zich te binden, hun werking te promoten en hun 

doelstellingen te bereiken?  Dat is de inzet van dit onderzoek. 
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3.  Structuur 

Voorafgaand aan het onderzoek, zal in een eerste deel een literatuurstudie de concepten 

rondom beleveniseconomie duiden, de evolutie van de publieke sector behandelen en de 

werking en organisatie van openbare bibliotheken beschrijven. 

Vervolgens zal in een tweede deel door middel van exploratief onderzoek een kijk 

worden genomen in een aantal openbare bibliotheken en zal trachten uitgemaakt worden 

of er sprake kan zijn van beleveniscreatie.   

Tenslotte wordt de masterproef afgesloten met een besluit waarin de resultaten van het 

onderzoek samengevat zullen worden en conclusies voor de toekomst worden getrokken. 
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DEEL I:  LITERATUURSTUDIE 

 

1.  De Beleveniseconomie  

1.1  WAT IS EEN BELEVENIS? 

1.1.1  Definities 

Sundbo en Darmer (2008) beschrijven wat een belevenis inhoudt aan de hand van tal van 

voorbeelden.  Een belevenis kan bestaan uit een product of een dienst, maar kan 

evengoed het supplement zijn bij het product of de dienst.  Kern van de zaak is dat de 

belevenis altijd meer is dan het zuivere product of dienst (Sundbo & Darmer, 2008, p. 1). 

“The core of the product might be an experience, like a theatre play, but it is always 

more than this:  it includes where it takes place, the décor, whether the seats are good or 

not and so forth (Sundbo & Darmer, 2008, p.1).” 

Pine en Gilmore (1999) definiëren belevenissen als volgt: 

“Experiences are events that engage individuals in a personal way (Pine & Gilmore, 

1999, p.12).” 

Daaruit volgt zonder twijfel dat een belevenis nooit voor twee personen hetzelfde kan 

zijn.  Een belevenis is altijd subjectief want het is afhankelijk van de perceptie van de 

persoon die de belevenis ondergaat.   

 

1.1.2  Dimensies 

Pine en Gilmore (1999) onderscheiden verschillende dimensies aan een belevenis.  Zij 

benadrukken dat een belevenis niet louter om extra entertainment draait, het is veel meer 

dan dat.  Dientengevolge zal het voor het creëren van belevenissen niet voldoende zijn 

klanten te entertainen (Pine & Gilmore, 1999).  Figuur 1 is een weergave van de 
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verschillende dimensies die een belevenis kan bevatten.  In een memorabele belevenis 

zijn er sporen van de verschillende dimensies terug te vinden (Pine & Gilmore, 1999). 

 

Figuur 1:  The Experience Realms (Pine & Gilmore, 1999, p.  30) 

De dimensies van een belevenis kunnen geplaatst worden op twee assen.  Op de ene as 

vinden we de participatiegraad van de persoon die de belevenis ervaart, gaande van actief 

tot passief.  Op de andere as wordt gekeken naar de manier waarop de klant verbonden 

wordt met het event van de belevenis.  De twee mogelijke manieren hier zijn absorptie en 

onderdompeling.  Waar bij onderdompeling de belever volledig, fysiek en mentaal, deel 

wordt van de belevenis, wordt bij absorptie de belever geen onderdeel van de belevenis 

maar ervaart hij deze vanop een zekere mentale en fysieke afstand (Pine & Gilmore, 

1999). 

Een voorbeeld.  Bij een bezoek aan Disneyland wordt men meer ondergedompeld in de 

belevenis van magie dan wanneer men een Disneyfilm bekijkt in de bioscoop.  In een 

bioscoopbezoek waarin de film op groot scherm vertoond wordt en men omsingeld wordt 

door het geluid, is er weer meer sprake van onderdompeling dan wanneer men de film 

thuis op televisie bekijkt. 

Een eerste, en ook meteen de meest gekende dimensie van een belevenis is die van 

entertainment, amusement.  Het is het passief absorberen van wat er rondom rond 
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gebeurt.  Voorbeelden van belevenissen die deze dimensie zonder twijfel in zich hebben, 

zijn televisie kijken of naar toneel gaan.  Het is de uitdaging voor de entertainmentsector 

om net de andere drie dimensies toe te voegen aan de belevenis voor de klant, wil men 

deze volledig omarmen.  Immers hoe meer de experience economy zich zal manifesteren, 

hoe meer de klant meer zal eisen dan louter passief entertainment.  De vraag naar 

ongewone belevenissen zal toenemen en precies daarin zal de uitdaging voor 

ondernemingen in de toekomst liggen (Pine & Gilmore, 1999). 

De tweede dimensie “leren” veronderstelt van de belever een actieve participatie.  Naast 

het absorberen vereist leren een actieve participatie van ofwel het lichaam, ofwel de geest 

(Pine & Gilmore, 1999).  Voorbeelden hiervan zijn interactieve elementen in musea.  Zo 

kunnen computers of spellen die de bezoeker informatie verschaffen terwijl hij deelneemt 

aan een spel, de lerende dimensie van een belevenis uitmaken.  Het concept edutainment 

en alle vormen van “spelenderwijs leren” vallen mee onder deze dimensie van een 

belevenis (Pine & Gilmore, 1999). 

Bij de derde dimensie van een belevenis, de ontsnapping, wordt men volledig 

ondergedompeld in de belevenis en speelt men een actieve rol.  De belever bepaalt voor 

een stuk de eigen belevenis.  Voorbeeld bij uitstek hier zijn themaparken (Pine & 

Gilmore, 1999). 

Een laatste dimensie van een belevenis is de esthetische.  De klassieke voorbeelden 

hiervan zijn de belevenissen in de toeristische sector (Pine & Gilmore, 1999).  Bij een 

bezoek aan het Vaticaan in Rome wordt men ondergedompeld in de cultuur, maar men 

blijft er passief bij.  De belever zelf oefent geen actieve invloed uit op hoe de belevenis 

eruit ziet. 

Later in de masterproef zal met deze dimensies, die volgens Pine en Gilmore (1999) 

verweven moeten zitten in een betekenisvolle belevenis, verder gewerkt worden in het 

kader van het onderzoek in bibliotheken. 

Falk en Dierking (2000) bieden eveneens een interessante invalshoek op wat een 

belevenis bepaalt.  Zij menen dat zowel de persoonlijke, sociale en fysieke context 

bepaalt hoe een belevenis ervaren wordt.  In hun werk ligt de focus voornamelijk op het 
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lerende aspect in een belevenis, hoe men kan leren door een belevenis.  In deze 

onderzoekscontext gaat het om leren door middel van museumbezoeken.  Het Contextual 

Model of Learning is een kader dat Falk en Dierking (2000) ontwikkeld hebben om te 

bepalen wat het lerend vermogen van een belevenis bepaalt.  De drie contexten die 

hierboven reeds werden vermeld, beïnvloeden het proces van leren in een belevenis (Falk 

& Dierking, 2000).  Dit toont aan dat ondernemingen de belevenis van een klant nooit 

volledig kunnen beheersen.  De persoonlijke context kan niet beïnvloed worden door de 

aanbieder van de belevenis. 

 

1.2  WAT IS EEN BELEVENISECONOMIE? 

1.2.1  De eerste vormen 

Boswijk en Peelen (2005) stellen dat  reeds in 1970 de eerste vormen van de 

beleveniseconomie worden beschreven door Alvin Toffler (1970).  Toffler (1970) 

beschrijft de evolutie van de economie vanuit de veranderende behoeften van de mensen.  

Mensen houden zich eerst bezig met het tegemoetkomen aan hun meest primaire 

levensbehoeften.  Pas wanneer deze vervuld zijn, zal de mens zich bezighouden met 

behoeften op een ander niveau.  De economie die initieel gebaseerd is op het bevredigen 

van die eerste behoeften, moet nu worden afgestemd op het bevredigen van de meer 

psychische behoeften zoals geluk.  Daarvoor zal de economie genoodzaakt worden zich 

te richten op belevenissen en ervaringen, aangezien zij kunnen bijdragen aan het 

bevredigen van die psyschische behoeften (Toffler, 1970).  Deze theorie van Toffler 

(1970) is zonder twijfel gebaseerd op de behoeftepiramide van Maslow (1943) die stelt 

dat er vijf behoeften zijn die elke mens heeft.  De behoeften op hoger niveau, meer 

psychologische behoeften, kunnen echter pas vervuld worden wanneer aan de 

basisbehoeften is voldaan (Maslow, 1943). 
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1.2.2  Pine en Gilmore 

De populariteit van de term beleveniseconomie of experience economy komt er echter pas 

bij de uitgave van een artikel van Pine en Gilmore (1998).  Pine en Gilmore (1999) 

vertegenwoordigen één invalshoek van de kijk op de beleveniseconomie.  Samengevat 

stellen zij dat in de toekomst het niet meer de diensten, maar de belevenissen zullen zijn 

die het grootste deel van de economie zullen domineren.  Zij beschouwen belevenissen 

als de koopwaar van de toekomst (Pine & Gilmore, 1999). 

Figuur 2 stelt de evolutie van de economie voor volgens Pine en Gilmore (1999, p22). 

 

Figuur 2:  De evolutie van de economie (Pine & Gilmore, 1999, p.22) 

Pine en Gilmore (1999) veronderstellen dat op termijn ondernemingen belevenissen 

moeten gaan verkopen om te overleven.  Door de veranderende behoeften van de klanten 

en het weinige concurrentievoordeel dat men nog kan halen uit het louter aanbieden van 

producten of diensten, zal het type koopwaar moeten aangepast worden.  In tegenstelling 

tot de benadering van het experiential marketing die het toevoegen van een belevenis aan 

een product of dienstverlening louter als een marketingmiddel zien, verdedigen Pine en 

Gilmore (1999) een volledige transformatie van de economie (Pine & Gilmore, 1999; 

Schmitt, 2003).  De invalshoek van de experiential marketeers komt later in dit hoofdstuk 

aan bod. 
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Pine en Gilmore (1999) beschrijven in hun werk waarom de evolutie naar een 

beleveniseconomie zich nu in gang zet.  Enerzijds gaat het om technologische 

vooruitgang, die het creëren van belevenissen mogelijk maakt en anderzijds komt de 

evolutie voort uit de competitiviteit van bedrijven in de profit sector (Pine & Gilmore, 

1999). 

Bedrijven zijn primair gericht op het genereren van winst.  Daarvoor moeten zij een zo 

goed mogelijke concurrentiepositie nastreven.  Pine en Gilmore (1999) beargumenteren 

dat het verkopen van belevenissen hen de beste positie zal garanderen.  Immers, zo 

stellen de auteurs, het is moeilijk voor bedrijven om louter op kwaliteit van een product te 

concurreren met anderen.  Er bestaat een waaier aan producten waarvan de klant 

nauwelijks het verschil kan onderscheiden omdat door technologische vooruitgang een 

steeds snellere productie van gelijkaardige producten plaatsvindt.  Er moeten dus 

manieren worden gevonden om klanten aan te trekken en ook te behouden.  Zulke positie 

zal in de toekomst enkel mogelijk zijn door het aanbieden en verkopen van belevenissen 

(Pine & Gilmore, 1999). 

Een voorbeeld om het concept van de beleveniseconomie te verduidelijken:  een 

restaurantbezoek.  Volgens de invulling van Pine en Gilmore (1999) zullen we in de 

toekomst niet meer betalen voor het eten, drinken en de bediening in het restaurant maar 

zal een prijs betaald worden voor de integrale belevenis “op restaurant gaan”.  Daarin 

zullen natuurlijk nog elementen van dienstverlening (bediening, eten klaarmaken) en 

producten (voedsel, drank) in verwerkt zitten maar deze zijn niet meer de koopwaar 

waarvoor de klant een prijs betaalt.  Zo ook betaalt men bij een bezoek aan Disneyland 

niet per attractie waar men de bezoeker in een rollercoaster steekt.  Men betaalt een prijs 

voor de volledige magische belevenis waarvan de dienstverlening wel een deel van 

uitmaakt. 

 

1.2.3  Nuanceverschillen 

De beleveniseconomie is een vage term die ook door andere auteurs met een gelijkaardig 

concept omschreven wordt.  Zo spreekt Jensen (1999) van The Dream Society, een 
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maatschappij waarin de ontwikkeling is gestart naar een op belevenissen gefocuste 

economie, vergelijkbaar met hoe deze door Pine en Gilmore (1999) omschreven wordt.  

Wolf (1999) beschrijft in zijn werk een toekomstige economie waarin de 

entertainmentsector zal domineren.  Dit is een nauwere visie dan de beleveniseconomie 

van Pine en Gilmore (1999), aangezien zij belevenissen veel breder zien dan enkel 

entertainment.  Susanne Piët (2003) spreekt op haar beurt over de Emotiemarkt waarin 

emoties en de behoefte om gelukkig te zijn zich centraal gaat plaatsen in het economisch 

denken.  Ondernemingen zullen moeten inspelen op de emotionele behoeften van de 

klanten door het verkopen van belevenissen (Piët, 2003).  Een gedachte die ook terug te 

vinden is in het werk van Jensen (1999):  “Further products will have to appeal to our 

hearts, not to our heads (Jensen, 1999, p. vii).” 

De verschillende auteurs zijn het er ondanks nuanceverschillen over het concept van de 

beleveniseconomie, wel over eens dat de transformatie zich nog niet voltooid heeft, maar 

in evolutie is.  Verder zullen de economische sectoren (primair, secundair en de 

dienstensector) ook niet verdwijnen uit de maatschappij, maar naar de achtergrond 

verschuiven, net zoals dat gebeurde bij de vorige transformaties van de economie.  Het 

vervaardigen van producten is nooit verdwenen wanneer de diensteneconomie haar 

opgang maakte, maar vertegenwoordigde na enige tijd niet meer de voornaamste 

economische activiteit (Pine & Gilmore, 1999; Jensen, 1999; Wolf, 1999). 

 

1.2.4  Experiential Marketing 

Naast de benadering van de beleveniseconomie als economie met belevenissen als 

voornaamste koopwaar, wordt er vanuit het marketing denken op een andere manier 

invulling gegeven aan het concept van de beleveniseconomie.  Auteurs uit deze hoek 

spreken niet over een nieuw type koopwaar, wel over een transformatie van de 

marketingtechnieken of anders gezegd een nieuw denken over hoe producten en diensten 

te verkopen (Buschman & Schavemaker, 2004; Schmitt, 2003; Smith & Wheeler, 2002; 

Sundbo & Darmer, 2008).  
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Zowel deze benadering als die van Pine en Gilmore (1999) vloeien voort uit de idee van 

de competitieve onderneming.  Experiential marketing en Customer Experience 

Management (Schmitt, Rogers &Vrotos, 2004) mogen dan al minder te maken hebben 

met het concept zoals Pine en Gilmore (1999) het invullen, toch zijn de inzichten van 

deze invalshoek voor deze masterproef relevant.  Er wordt immers nagedacht over hoe 

klantentevredenheid en klantentrouw verhoogd kan worden namelijk door middel van 

belevenissen.  Het verschil is dat belevenissen hier als additioneel worden gezien en niet 

als nieuwe koopwaar waarvoor klanten een prijs zullen betalen. 

De laatste jaren is ook heel wat literatuur verschenen rond brand experiences of de 

belevenissen die gecreëerd worden door grote merken (Mc Donalds, Nike, Coca-Cola, 

enz.) volledig vanuit marketingoogpunt.  Brand experience wordt omschreven als de 

zintuiglijke, affectieve, gedrags- en cognitieve reactie op aanwijzingen die door een merk 

worden uitgezonden.  Er zijn ook verscheidene onderzoeken gevoerd waarin bekeken 

werd hoe verschillende merken op het zintuiglijk, affectieve, gedrags- en cognitief aspect 

dat verworven is in de belevenis van een klant, trachten in te spelen.  Daarbij werd ook 

gekeken of de merken daar al dan niet in slaagden.  Vanuit deze studies wordt opnieuw 

aangegeven dat het tijdperk van de beleveniscreatie is aangebroken, zij het dan vanuit het 

zuivere marketingperspectief, belevenissen als additioneel bij dienstverlening of verkoop 

van producten (Buschman & Schavemaker, 2004; Brakus,Schmitt & Zarantonello, 2009).   

 

1.3  BETEKENISVOLLE BELEVENISSEN CREËREN 

1.3.1  Factoren die bijdragen tot beleveniscreatie 

Ondernemingen moeten nadenken over hoe belevenissen gecreëerd kunnen worden, 

hetzij vanuit het perspectief van nieuwe koopwaar, hetzij als marketingtechniek om 

producten en diensten beter aan de man te brengen. 

In dit onderdeel van de literatuurstudie zal de aandacht gevestigd worden op concretere 

factoren van belevenissen, naast de aspecten die in de definities reeds aan bod kwamen.  

Op die manier trachten we niet alleen een beeld te krijgen van hoe belevenissen, 
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aangeboden door ondernemingen, tot stand kunnen komen, maar eveneens hoe we dan in 

de strategie en werking van ondernemingen kunnen herkennen of zij al dan niet met het 

concept van de beleveniseconomie bezig zijn.  Als we de factoren kunnen identificeren 

die tot de creatie van betekenisvolle belevenissen leiden, kunnen we gaan kijken of deze 

factoren aanwezig zijn bij ondernemingen, of in het geval van deze scriptie in openbare 

bibliotheken.   

 

1.3.2  De klant centraal 

Aangezien de economie zich nu volop in de transformatiefase bevindt, en nog niet 

volledig omgevormd is tot een beleveniseconomie, is de eerste stap die ondernemingen 

moeten nemen een extra belevenis bij dienstverlening aanbieden.  Op die manier wordt 

de klant aangetrokken en raakt hij de belevenis gewoon.  Pas daarna kan stapsgewijs 

worden overgegaan naar het vragen van een prijs voor de belevenis in plaats van voor het 

product of de dienst (Pine & Gilmore, 1999).  Net daarom is het relevant om te kijken 

naar de marketingsector die zich bezighoudt met het aanbieden van belevenissen om 

producten en diensten interessanter te maken, beter te verkopen en klantentrouw te 

verhogen. 

Gebaseerd op Falk en Dierking (2000) en Pine en Gilmore (1999) kunnen alvast het 

model van de vier dimensies van een belevenis en de contexten die impact hebben op een 

belevenis, leidraad bieden aan ondernemingen.  Het kan nuttig zijn deze in het hoofd te 

hebben bij het uitwerken van de creatie van belevenissen. 

Aangezien belevenissen nooit voor twee dezelfde personen dezelfde zijn (Pine & 

Gilmore, 1999), zullen ondernemingen voor een radicale klantgerichtheid moeten kiezen 

om te behoeften van de klanten door het aanbieden van belevenissen te bevredigen.  De 

klant moet het uitgangspunt worden, veel meer dan dat nu in de dienstensector het geval 

is.  Het gaat immers om individuele belevenissen.  Daarvoor zal een onderneming alles in 

het werk moeten stellen de behoeften van haar klanten te leren kennen om daarop het 

management te bouwen.  Belevenissen moeten op individuele maat van de klant worden 

gemaakt (Boswijk & Peelen, 2008; Berry, Carbone & Haeckel, 2002). 
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Een onderneming moet een analyse maken van het proces dat de klant doorloopt bij het 

ervaren van de belevenis.  Daarvoor moeten de verwachtingen en de percepties van de 

klant mede in acht worden genomen.  Calhoun (2001) benadrukt dat bij het verzamelen 

van data over de klanten, over klantenbehoeften en over klantenverwachtingen vaak 

irrelevante informatie wordt verzameld wat kan leiden tot een zwakke of onvolledige 

creatie van belevenissen.  Bijgevolg draagt dit niet bij tot het vergroten van de 

klantentrouw.  Er is een geïntegreerde, strategische aanpak nodig die gericht is op de 

totale belevenis van de klant, liefst één die de verwachtingen van de klant overstijgt 

(Calhoun, 2001). 

 

1.3.3  Management van clues 

De kennis betreffende klantenverwachtingen –en percepties moet worden omgezet in een 

geïntegreerd geheel van clues waardoor een belevenis wordt gecreëerd die de 

verwachtingen van de klant beantwoordt of overstijgt.  Bij het overstijgen van de 

verwachtingen van de klant, wordt een onvergetelijke ervaring gecreëerd die zo de 

loyaliteit van de klant aan de onderneming doet vergroten (Berry et al., 2002).  De clues 

of aanwijzingen hebben betrekking op de omgeving van de belevenis en alle actoren die 

daarin meespelen of invloed op hebben.   

Deze aanwijzingen worden traditioneel opgedeeld in een drietal categorieën.  Functional 

clues zijn alle aanwijzingen die te maken hebben met het functioneren van het product of 

geleverde dienst zoals werd aangegeven.  Dit type clues wordt in de belevenis door de 

klant strikt rationeel benaderd.  Indien een product niet werkt, zal de klant hier een 

slechte belevenis ondergaan en een slechte herinnering aan over houden (Berry et al., 

2002; Berry, Carbone & Haeckel, 2003). 

De tweede en derde categorie van clues spelen in op het emotionele gedeelte van de 

klant.  Alles wat zintuiglijk waarneembaar is, behoort tot deze categorieën van 

aanwijzigen.  Berry et al. (2003) stellen dat klanten zowel goede kwaliteit van een 

product of een dienst eisen, wat verwezenlijkt moet worden door de functional clues, 

maar tevens ook emotioneel een aangename, leuke en memorabele belevenis willen.  
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Daarvoor kan (en moet) men via twee kanalen werken.  Enerzijds zijn er de mechanic 

clues die worden uitgezonden door de omgeving waarin de belevenis plaatsvindt (geur, 

zicht, geluid, enz.), anderzijds zijn er de humanic clues die worden uitgezonden door het 

personeel van de onderneming (Berry et al., 2002; Berry et al., 2003).   

Wat mechanic clues betreft, doen ondernemingen het over het algemeen niet zo slecht.  

Het is niet zo moeilijk in te beelden dat een aangename geur of geluid een belangrijke rol 

kan spelen in de belevenis van de klant.  Aan humanic clues wordt echter vaak minder 

aandacht besteed, ongetwijfeld ook omdat de kost van het opleiden van personeel tot 

belevenismakers niet gering is.  Disney of Starbucks zijn ondernemingen waarbij het 

personeel, voordat het nog maar enig contact heeft met de klant, een heuse opleiding 

krijgt zodat zij het concept van de onderneming in de belevenis van de klant kunnen 

uitdragen (Carbone & Haeckel, 1994). 

Het is van cruciaal belang dat de onderneming tot het uitzenden van die clues komt die 

zowel via de omgeving, als via het personeel voor eenzelfde belevenis zorgen.  

Tegenstrijdige of clues die verkeerde signalen uitzenden naar de klant moeten worden 

geïdentificeerd en later geëlimineerd (Carbone & Haeckel, 1994). 

Het zal bij het onderzoek in de openbare bibliotheken dan ook de bedoeling worden te 

gaan kijken welke clues er worden uitgezonden en of deze behoren tot een geïntegreerd 

geheel met als doel een bepaalde belevenis voor de klanten, de burgers, te creëren. 

Het management van clues kan perfect in relatie worden gebracht met de dimensies van 

belevenissen van Pine en Gilmore (1999).  Indien vanuit deze dimensies wordt gedacht, 

kan men de gepaste clues trachten voort te brengen.  De entertainment dimensie zal vaak 

het gemakkelijkst te creëren zijn, bv. door het gebruik van aangenaam geluid, vele 

kleuren, amusante elementen in de ruimte waarin de belevenis plaatsvindt, enz.  De 

dimensie “leren” zit vaak subtieler verwerkt in een belevenis, maar kan toch ook door het 

gebruik van clues worden bewerkstelligd.  Vaak in combinatie met entertainment kunnen 

lerende elementen worden meegegeven aan de klant.  Zo bestaan er onder andere 

verschillende vormen van  “spelenderwijs leren” voor belevenissen van kinderen.  Ook 

voor de andere twee dimensies kan er ruimschoots met allerlei clues worden gewerkt om 
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de belevenis van de klant memorabel te maken.  Voor de esthetische dimensie is het 

belangrijk dat “het décor” er mooi uitziet.  Mooi, en vooral passend in de belevenis dat de 

aanbieder wil dat de klant ervaart.  De ontsnappende dimensie heeft nood aan heel veel 

clues, zowel functional, mechanic en human clues.  Bij een bezoek aan een Disneyland is 

het belangrijk dat alles wat een klant kan ervaren past binnen het concept dat Disney voor 

ogen heeft.  Alles moet in het werk worden gesteld om de bezoeker te laten verblijven in 

een wereld van magie.  Dit gaat van herkenbare Disneyfiguren her en der in het 

themapark, tot aangepaste kleding voor het personeel, tot veel elementen, symbolen, 

tekeningen enzovoort naast de attracties, om naar te kijken en te beleven. 

 

1.3.4  Push en pull factoren in een belevenis 

Verschillende auteurs hebben pogingen ondernomen tot een model te komen voor 

beleveniscreatie.  Pine en Gilmore (1999), Falk en Dierking en het management van clues 

(Berry et al., 2002; Berry et al., 2003, Carbone & Haeckel, 1994) hebben we reeds onder 

de loep genomen.   

Interessant is ook het onderzoek van Morgan (2006), gebaseerd op een analytisch model 

waarin de creatie van belevenissen wordt voorgesteld als de interactie tussen de klant en 

het management, waarbij beide actoren eigen mogelijkheden hebben de belevenis te 

creëren en te beïnvloeden. Dit model bevestigt de inzichten van Falk en Dierking (2000) 

dat er ook factoren zijn in een belevenis waarop de onderneming geen vat heeft (Falk & 

Dierking, 2000; Morgan, 2006).  Figuur 3 geeft het model voor het onderzoek van 

Morgan weer, gebaseerd op het prismamodel van Kapferer (1997, p.  99-106). 
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Figuur 3:  Het Prisma van de belevenis  (Morgan, 2006, p. 309) 

Vanuit het perspectief van de aanbieder van de belevenis zijn de pull factoren de factoren 

waarop de aandacht gevestigd moet worden.  Dit zijn de factoren waarop de aanbieder 

vat heeft en kan bijsturen om de belevenis meer memorabel te maken voor de klant 

(Morgan, 2006).  Deze factoren verwijzen terug naar de reeds eerder besproken clues 

(Berry et al., 2002; Berry et al., 2003, Carbone & Haeckel, 1994).  Het gaat om de 

fysieke ingrepen van de aanbieder in de ruimte, de setting, waarin de belevenis 

plaatsvindt.  Wat zijn de faciliteiten en diensten die worden aangeboden en hoe zien die 

eruit?  De andere pull factor is het imago, de uitstraling, het thema dat door de aanbieder 

van de belevenis wordt gecreëerd (Morgan, 2006).  Ook hier zijn het clues die dit naar de 

klant uitzenden. 

Aan de onderkant van de figuur wordt gedacht vanuit de filosofie van de klant.  Wat zijn 

de push factoren die een klant naar een bepaalde belevenis toesturen en deze 

beïnvloeden?  Aan de ene kant zijn er de persoonlijke motivaties van de klant, anderzijds 

zijn er de individuele waarden van de klant die de klant kunnen aantrekken tot het willen 

ervaren van een bepaalde belevenis.  Op deze factoren heeft de aanbieder van 

belevenissen geen invloed (Morgan, 2006). 

Making space for experiences

monitored. While no demographic details are available through this kind

of research, it was possible from comments made to build up a

behavioural profile of the respondents. While six admitted they had not

been to the festival, and four had only been for part of it, most had

attended for the full week, attending concerts and participating in song,

music or dance sessions. Seven identified themselves as volunteer

stewards, session organisers or concert performers. Thus, the research

provides an insight into the committed core of regular customers, but

does not cover other segments of the festival market such as casual day

visitors or local residents.

ANALYTICAL FRAMEWORK
The messages were printed out and analysed using a framework shown in

Figure 1. Based on Crompton's distinction between push and pull factors

in tourist motivation'^ and Kapferer's prism of brand identity,'^ it

attempts to create a holistic model of the interaction between the

management (the brand owners) and the visitor (the brand consumer).

The top level shows the elements of the experience directly controlled

by the management and usually covered by satisfaction studies. The

Personality is the overall image as designed and marketed, through the

design or selection of the setting, the themes, the range of brands (in this

case star performers) and the programme of events. In the theatrical

metaphor, these are the on-stage elements that are probably the initial

attraction for the visitor. The Physical Operations are the arrangements

the management makes, or fails to make, to allow the visitor to come and

enjoy the visit to the full, for example, parking, access and queuing,

payment, information and assistance. In entertainment these would be

termed 'front-of-house' elements.

Picture of the destination: pull factors

Physical
operations
Ease of access
and movement,
facilities and
service

Relationships:
social interaction
with staff and
other visitors

Personal benefits:
escapism
enjoyment,
socialising,
self-development

Personality:
Design: setting,
themes,
performances and
overall image

Culture: values,
traditions and
meanings of the
destination/event

Meanings:
within the self-image,
personal narrative and
values of the
individual

Picture of the visitor:push factors

Figure I : The prism of experience (after Kapferer. 1998)

I 2006 Palgrave Macmillan Ltd 1479-1110 $30.00 Journal of Retail & Leisure Property VOL.5 NO.4 PP 305-313 309
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Tussen de pull en push factoren vinden we op figuur 3 terug hoe een belevenis kan 

worden gevormd door de interactie tussen de klant en de aanbieder van de organisatie.  

Enerzijds is er de sociale interactie tussen het personeel en de klant, anderzijds zijn er de 

waarden die door de aanbieder van de belevenis worden uitgedragen.  Vanzelfsprekend 

voelen klanten zich beter bij een belevenis waarvan zij de waarden zelf ondersteunen 

(Morgan, 2006). 

 

1.4  CENTRALE ELEMENTEN IN DE BELEVENISCREATIE 

Er zijn vanuit de literatuur rond de beleveniseconomie verschillende elementen naar voor 

gekomen die belangrijk zijn voor een onderneming om de transformatie van product –of 

dienstverlening naar het aanbieden van belevenissen mogelijk te maken.  Er werden 

factoren en manieren besproken om belevenissen te ontwikkelen die memorabel kunnen 

zijn voor de klanten.  Dat is immers de uiteindelijke doelstelling.  Alleen door het 

aanbieden van memorabele belevenissen, zullen ondernemingen op termijn kunnen 

blijven concurreren in de beleveniseconomie en een competitieve positie kunnen 

aanhouden. 

Een schematisch overzicht moet het verschil tussen de twee invalshoeken op de 

beleveniseconomie verduidelijken.   
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Figuur 4:  Overzicht van de invalshoeken op de beleveniseconomie (Eigen ontwerp) 

In de transitie tussen de diensten –en beleveniseconomie zal de klant eerst additionele 

belevenissen bovenop dienstverlening krijgen terwijl de prijs enkel voor de 

dienstverlening betaald zal worden.  Pine en Gilmore (1999) stellen dat het bij die stap 

niet zal blijven en uiteindelijk de belevenis op zich verkocht zal worden.  Net omdat de 

overgang zich nog niet voldaan heeft, houden we in het onderzoek rekening met beide 

invalshoeken.  Uiteindelijk is het de bedoeling te kijken of openbare bibliotheken bezig 

zijn met het creëren van belevenissen voor de burger en zo ja, dan kunnen we gaan kijken 

vanuit welke motivatie of vanuit welk perspectief zij dat doen. 
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2.  De organisatie van de publieke sector 

2.1  DE PUBLIEKE SECTOR GEDEFINIEERD 

2.1.1  Algemeen 

De publieke sector is een belangrijke economische actor in dienstverlening.  Net zoals we 

in hoofstuk 1 bekeken hebben hoe de economie, bekeken vanuit de marktsector, zich 

getransformeerd heeft, stelt zich ook de vraag hoe de publieke sector geëvolueerd is.  De 

vraag is hier of zich dezelfde evoluties hebben voorgedaan en nog steeds voordoen als in 

de marktsector.  Beide sectoren hebben immers doelstellingen die fundamenteel van 

elkaar verschillen.  In een eerste deel van dit hoofdstuk wordt beschreven wat onder de 

publieke sector verstaan kan worden, wat daaraan verschillend is met de marktsector en 

wat daarvan de implicaties zijn.  Daarna wordt in een tweede deel van dit hoofdstuk 

ingezoomd op het Nieuw Publiek Management en de toepassing ervan in België. 

Bij een afbakening of een definiëring van de taak van de publieke sector dreigen we al 

gauw in een ideologisch debat terecht te komen over hoe groot deze sector eruit ziet of 

zou moeten uitzien, hoe deze al dan niet georganiseerd moet zijn, welke taken ze moet 

uitvoeren en welke vooral niet, enz.  De bedoeling van dit onderdeel in de literatuur is 

echter niet een opsomming te geven van de verschillende theorieën rondom 

overheidstaken –en interventies.  Evenmin is het de bedoeling een normatief oordeel te 

vellen. 

Het ideologische vraagstuk over de grootte en de organisatie van de overheid is in deze 

masterproef niet aan de orde.  Wat wel relevant is, is te bekijken wat we onder de 

overheid kunnen verstaan in continentaal West-Europa (Verhoest, Vervloet & Bouckaert, 

2003). 

 

2.1.2  Het algemeen belang 

De marktsector is de sector binnen de economie die werkt volgens de mechanismen van 

de markt en gericht is op het genereren van winst en het bekomen van een zo goed 
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mogelijke concurrentiepositie.  De publieke sector wordt belichaamd door verschillende 

overheidsinstellingen die goederen en diensten leveren aan de burger via het systeem van 

publieke administratie.   

De overheid heeft als taak het behartigen van het algemeen belang en het bevorderen van 

het algemeen welzijn.   Doorgaans worden investeringen in veiligheid en het voorzien 

van een basisinfrastructuur aanvaard als zijnde het behartigen van het algemeen belang.  

Het bevorderen van het algemeen welzijn komt neer op de ontwikkeling van de 

welvaartsstaat, zoals we die kennen in België (Verhoest et al., 2003).  Het werk van 

Verhoest et al. (2003) maakt duidelijk dat het behartigen van het algemeen belang niet 

noodzakelijk door overheidsoptreden moet gerealiseerd worden.  Het debat over de 

privatisering van de spoorwegen is hier een voorbeeld van.  Wanneer in het behartigen 

van het algemeen belang, dat belang te zeer afgewenteld wordt op een bepaald segment 

van de samenleving of wanneer hiermee de ongelijkheid toeneemt, wat als onwenselijk 

beschouwd wordt, zal de overheid moeten interveniëren en een goed of dienst zelf 

beheren, aanbieden en/of uitvoeren (Verhoest et al., 2003). 

Het uitgangspunt van de legitimatie van overheidsingrijpen is het falen van het 

marktmechanisme in bepaalde situaties, voor bepaalde goederen en diensten (Tromp, 

2002;  Verhoest et al., 2003).  Meest recent voorbeeld hiervan is het ingrijpen van de 

overheid bij de bankencrisis. 

 

2.1.3  Marktfalen leidt tot overheidsingrijpen 

Publieke goederen 

Ten eerste zijn er de zogenaamde publieke goederen.  Dit zijn goederen die omwille van 

hun specifieke kenmerken door de private markt onvoldoende aangeboden worden.  

Publieke goederen zijn goederen waarvan men niet kan uitgesloten worden en waarvoor 

ook het principe van niet-rivaliteit geldt.  De consumptie van het goed door een individu, 

heeft geen effect op de consumptie van het goed door een ander individu (Lane, 2000).  

Er zijn weinig zuivere publieke goederen en vele bevinden zich in een grijze zone.  Een 
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goed voorbeeld is straatverlichting of veiligheid.  De overheid ziet zich genoodzaakt in 

deze goederen en diensten te voorzien aangezien de kenmerken van publieke goederen 

maken dat ze door de private markt niet of onvoldoende zullen aangeboden worden.  

Immers door het feit dat men niemand kan uitsluiten, riskeert men het freeriders 

fenomeen (Lane, 2000; Ostrom & Ostrom, 1999).  Mensen die niet voor het goed of de 

dienst betaald hebben, zullen er toch van meegenieten.  De publieke goederen en diensten 

worden door de overheid als noodzakelijk voor een goede levenskwaliteit gezien en 

worden dan door de overheid aangeboden.  Typerend is dat er geen rechtstreekse prijs 

voor betaald wordt door de burger, maar deze wordt door middel van geïnde belastingen 

betaald (Tromp, 2002;  Verhoest et al., 2003). 

Toenemende schaalopbrengsten 

Een tweede argument voor overheidsingrijpen in de economische sector dat voortvloeit 

uit het marktfalen is het fenomeen van de toenemende schaalopbrengsten.  Samengevat 

komt het erop neer dat vooral bij grote kapitaalinvesteringen een onderneming een 

monopolie dreigt te verwerven en daardoor de prijs van zijn goederen zelf kan zetten, 

zelfs zodanig dat de publieke welvaart erop achteruit gaat.  Voorbeelden hier zijn 

elektriciteit en water.  Deze worden door de overheid gezien als noodzakelijk en als 

goederen die voor iedereen beschikbaar moeten zijn aan redelijke prijs (Verhoest et al., 

2003). 

Externaliteiten 

Ten derde bestaat er ook het verschijnsel van negatieve externaliteiten.  Bij het aanbieden 

van goederen en diensten door de private sector kunnen ongewenste neveneffecten 

ontstaan waarvan de kost niet gedekt wordt door de private sector, maar wel door de 

samenleving.  Het is in het algemeen belang dat deze kost zich niet opstapelt.  Het 

voorbeeld bij uitstek hier is vervuiling.  Externaliteiten legitimeren eveneens een zeker 

overheidsingrijpen in de economie (Verhoest et al., 2003). 
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Merit goods 

Merit goods zijn de vierde motivering voor overheidsingrijpen.  Dit zijn goederen en 

diensten, typisch het onderwijs en de zorgsector, die indien ze via het marktmechanisme 

zouden worden aangeboden, in onvoldoende hoeveelheden zouden worden aangeboden, 

onvoldoende gebruikt zouden geworden of met beperkte toegang geleverd zouden 

worden.  De overheid handelt hier vanuit de overtuiging dat zij over betere informatie 

beschikt om in te schatten hoeveel van deze goederen en diensten nodig zijn om het 

algemeen belang te behartigen (Verhoest et al., 2003).  Openbare bibliotheken kunnen 

onder deze categorie beschouwd worden.   

Overheidsfalen 

De argumenten die in België over het algemeen aanvaard worden om het 

overheidsingrijpen te legitimeren, vertrekkend vanuit het marktfalen, betekenen niet dat 

geen kritiek nodig is op de werking van de publieke sector.  De organisatie van de 

publieke sector berust op een groot bureaucratisch apparaat dat kritiek krijgt op zijn 

inefficiënte en trage werking (Verhoest et al., 2003).   

 

2.1.4  Samengevat 

Bij het optreden van de publieke sector in naam van het algemeen belang wordt niet in de 

eerste plaats gedacht in termen van kosten en opbrengsten.  Er wordt niet op dezelfde 

manier gedacht als in de marktsector.  Overheidsdiensten hebben in de eerste plaats een 

maatschappelijke doelstelling.  Ondernemingen streven in de eerste plaats naar winst.  

Dat heeft uiteraard implicaties voor het denken met betrekking tot de beleveniseconomie 

aangezien deze ontstaat vanuit de gedachte een betere competitieve uitgangspositie te 

verwerven tegenover de concurrentie in de marktsector.   
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2.2  NIEUW PUBLIEK MANAGEMENT 

2.2.1  Omschrijving 

Het Nieuw Publiek Management (NPM) is de denkstroming die stelt dat het management 

in de publieke sector niet anders zou moeten zijn dan het management in de private 

sector, de sector die volgens de mechanismen van de markt werkt.  Het private 

management dat gericht is op het maken van winst en daardoor kostenbewust werkt, 

efficiëntie tracht te verhogen, resultaat –en klantgericht werkt, zou volgens het NPM ook 

in de overheid moeten worden toegepast (Verhoest et al., 2003; Lane, 2000). 

Devos (2006) geeft aan dat het NPM een containerbegrip is dat verscheidene opvattingen 

inhoudt.  Centraal staat steeds de gedachte dat de overheid op een bedrijfsmatige manier 

georganiseerd en gemanaged moet worden.  De ene keer wordt wat meer nadruk gelegd 

op klantgerichtheid, de andere keer gaat het over verzelfstandiging en privatisering, wat 

we hier over het algemeen buiten beschouwing zullen laten (Devos, 2006; Lane, 2000).  

Lane (2000) geeft duidelijk aan waar de problemen van NPM liggen.  Door te ontkennen 

dat er een verschil bestaat, of mag of kan bestaan, tussen de organisatie van de private en 

publieke sector, bestaat het gevaar dat men in de problemen komt met het afleggen van 

politieke verantwoording (political accountability) en met democratische principes (Lane, 

2000).   

Om de organisatie van overheidsdiensten zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, is het 

goed wanneer meer verantwoordelijkheid en beheersautonomie wordt gegeven aan 

ambtenaren (Thijs, Pelgrims & Hondeghem,  2006).  Deze ambtenaren werden nochtans 

niet verkozen door de belastingbetaler en op die manier raakt men deels aan het 

democratisch principe.  Het NPM geeft aan dat werken met contracten, verzelfstandigen 

en privatiseren, de oplossing is voor het efficienter maken van de overheid.  Echter een te 

grote focus op efficiëntie en effectiviteit kan het democratisch principe in het gedrang 

brengen (Lane, 2000).  Een overheid in evolutie is een vraagstuk van het juiste evenwicht 

tussen efficiëntie en effectiviteit van publieke dienstverlening en de politieke 

verantwoording die de publieke sector dient af te leggen aan de belastingbetaler 

(Osborne, 2002, p. 2). 
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Wat ons het meest interesseert binnen deze benadering van de publieke sector door het 

NPM is het efficiënter en flexibeler werken rond dienstverlening voor de burger 

Daarvoor moet de burger centraal gezet worden in het denken rond het management van 

publieke dienstverlening.  Met andere woorden:  de burger als klant beschouwen en een 

klantgerichte aanpak voeren.  Hierin ligt een eerste link met de beleveniseconomie:  Hoe 

burgers tevreden omarmen in de werking van de publieke sector en hoe ze tevreden 

houden?  Een tevreden burger is een tevreden klant en dat is wat reeds bij de theorie over 

de beleveniseconomie naar voor trad.  Men moet de klant tevreden stellen, liefst 

verrassen door een memorabele ervaring (Pine & Gilmore, 1999). 

Osborne en Gaebler (1992) leggen in een toonaangevend werk over NPM tien principes 

uit die volgens hen de leidraad moeten bieden bij de transformatie van het traditionele, 

bureaucratische overheidsapparaat naar een moderne, flexibele overheid gebaseerd op 

NPM.  Het zesde principe stelt dat een Customer-Driven Government nodig is.  Zonder 

focus op de klant, zullen burgers niet tevreden zijn (Osborne & Gaebler, 1992).  Denhardt 

(2004) waarschuwt in dit opzicht voor de gevaren van het NPM.  Net zoals hierboven al 

werd gesteld dat men bij hervormingen in de richting van efficiëntie en effectiviteit moet 

opassen niet te raken aan het principe van de democratie, loopt ook hier de overheid de 

kans om haar legitimiteit op de helling te zetten.  Immers met de voorkeur voor een 

customer-driven overheid, wordt de voorkeur gegeven aan een overheid die zich 

bezighoudt met het nastreven van de inviduele voorkeuren van de consumenten, de 

burgers, in plaats van een overheid die zich bezighoudt met het algemeen belang.  Het is 

bijgevolg belangrijk om tot een aanvaardbaar evenwicht te komen, zodat de kerntaak van 

de overheid, het nastreven van dat algemeen belang, niet in het gedrang komt (Denhardt, 

2004). 

 

2.2.2  NPM in België 

De hervormingen van de Belgische federale overheid (Copernicus hervorming), de 

Vlaamse Overheid (Beter Bestuurlijk Beleid) en de nieuwe wetgeving voor lokale 
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overheden zijn allemaal gebaseerd op principes en inzichten die door het NPM worden 

aangereikt (Devos, 2006; Verhoest et al., 2003; Thijs et al., 2006).   

Om verder op de klantgerichtheid van de overheid in te gaan, bekijken we het document 

van Beter Bestuurlijk Beleid, de hervorming van de Vlaamse overheid.  Daarin wordt in 

een eerste hoofdstuk toelichting gegeven over de relatie tussen de overheid en de burger 

en de maatschappij, die aanleiding heeft gegeven tot het anders benaderen van de burger 

en het reorganiseren van het overheidsapparaat (Stroobants & Victor, 2000). 

Een democratie staat of valt met het vertrouwen van de burgers in hun overheid.  De 

overheid wordt uitgedaagd permanent te werken aan die vertrouwensrelatie met de 

burger.  De hervormingen van de Vlaamse overheid moeten dan ook in die context gezien 

worden.  De burger moet het gevoel hebben dat het overheidsbeleid rond hem draait en 

dat hij daarin een centrale rol speelt.  Vandaar dat de Vlaamse overheid moet streven naar 

een interactief, toegankelijk, transparant en klantgericht beleid (Stroobants & Victor, 

2000, p. 2).  Het is belangrijk dat een overheid bouwt aan die vertrouwensband en de 

burger toont dat het op een goede manier omgaat met zijn belastinggeld (Strativitygroup, 

2009).  Ook Martin (2009) benadrukt dat het herbekijken en herorganiseren van de relatie 

overheid – burger noodzakelijk is voor het behoud van de legitimiteit van de overheid.  

De burger moet omarmd worden (Martin, 2009). 

Het document van Stroobants en Victor (2000) spreekt over vier trends die zich voordoen 

in de samenleving van de 21e eeuw.  Het is aan de overheid om hier op een gepaste 

manier op te anticiperen, wil het het vertrouwen van de burger behouden en op die 

manier haar optreden legitimeren (Stroobants & Victor, 2000). 

Een eerste maatschappelijke ontwikkeling is de tendens naar een toenemende 

geïndividualiseerde samenleving.  De burger van de 21e eeuw is mondiger dan ooit, stelt 

zelf zijn eisen, legt zelf normen en wil zeggenschap over hoe zijn leven georganiseerd 

moet zijn (Stroobants & Victor, 2000).  Daarenboven is een mondigere burger beter in 

staat kritiek te uiten op de overheid.  Dienstverlening van de publieke sector werd, en 

wordt nog steeds, vaak gezien als inefficiënt en traag, en kwam daar vroeger zonder al 

teveel kritiek vanaf.  De overheid heeft de burger lange tijd beschouwd als een subject dat 
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zich geprivilegieerd moest voelen dat hij hoegenaamd kon genieten van publieke 

dienstverlening.  Deze attitude is nu grondig gewijzigd, mede door de toenemende kritiek 

van de mondigere burger.  Het citaat van Martin (2009) bevestigt dit.  “People no longer 

accept the “one size fits all” service models.  They want choice over the services they 

receive, influence over those who provide them and higher service standards (Martin, 

2009, p.  282).” 

De burger eist van de overheid als klant benaderd te worden, niet als subject van de 

overheid (Strativitygroup, 2009).  Er wordt ook weinig tot geen onderscheid meer 

gemaakt tussen de publieke en private sector.  De grens tussen beiden is vaak onduidelijk 

en vele vormen van dienstverlening bevinden zich in een grijze zone.   

Als gevolg van dit vage onderscheid tussen publieke en private sector worden door de 

burger, de klant, dezelfde of zelfs hogere standaarden geëist als in de private sector, waar 

de klant een groot respect krijgt en, naast dienstverlening, van echte belevenissen geniet 

(Strativitygroup, 2009; Martin, 2009). 

Een tweede ontwikkeling in de maatschappij is de evolutie naar een netwerksamenleving.  

Er zijn verschillende actoren betrokken bij maatschappelijke vraagstukken en processen.  

Daar waar de rol van de overheid vroeger de centrale speler in deze vraagstukken was, 

zal ze er rekening mee moeten houden dat de overheid nu als één van de vele spelers in 

de vraagstukken beschouwd wordt.  Dit vereist de juiste aanpassingen (Stroobants & 

Victor, 2000). 

Technologische ontwikkeling is de derde trend waar de overheid niet buiten kan.  De 

technologische ontwikkeling in de 21e eeuw biedt aan de overheid een waaier aan 

mogelijkheden om de burger te omarmen en er moet nagedacht worden over het gebruik 

en de inzet van de technologische mogelijkheden (Stroobants & Victor, 2000). 

Tenslotte is er de toenemende internationalisering die de complexiteit van de 

samenleving duidelijk maakt.  De overheid kan zomaar geen rol van centrale bestuurder 

meer spelen, eenvoudigweg omdat integratie van beleid overleg tussen de verschillende 

actoren vergt (Stroobants & Victor, 2000). 
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Uit deze maatschappelijke ontwikkeling is een debat gegroeid over de taken van de 

overheid en de manier waarop ze deze moet uitvoeren, het zogenaamde kerntakendebat.  

Daarin is ook duidelijk geworden dat er sterke aandacht wordt gevestigd op een meer 

bedrijfsmatige manier van werken binnen de overheid.  Daarbij moet echter steeds 

worden benadrukt dat de burger niet alleen klant is van de overheid maar ook burger is 

met rechten en plichten en een kiezer aan wie politieke verantwoording moet worden 

afgelegd (Stroobants & Victor, 2000; Denhardt, 2004). 

De verschillende maatschappelijke ontwikkelingen zorgen voor het ontstaan van een 

aantal spanningsvelden omtrent de rol van de overheid in de samenleving.  Eén daarvan 

is de spanning tussen een taakgerichte, aanbodgestuurde overheid en een klantgerichte, 

vraaggestuurde overheid.  Er wordt dus ook bij de hervorming van de Vlaamse overheid 

rekening gehouden met de toenemende eisen van de burger en de noodzaak voor een 

klantgerichtere aanpak.  Tegelijk wordt benadrukt dat de taak van de overheid ook het 

waarborgen is van het algemeen belang.  Een evenwicht in dat spanningsveld is 

noodzakelijk (Stroobants & Victor, 2000).   

In het document rond Beter Bestuurlijk Beleid wordt aangegeven dat “de overheid de 

burger ontmoet als klant”.  De Vlaamse overheid beslist om op de eisen van de burger in 

te gaan door kwaliteitsverbeteringen door te voeren op de verschillende stadia van 

dienstverlening (input, proces, output).  Wat de inputzijde betreft, komt er een 

vereenvoudiging van de wetgeving en administratieve procedures.  Hierbij zullen de 

nieuwe ICT mogelijkheden ingezet worden.  Er komt een geïntegreerde 

klantenbenadering door een vraaggestuurde aanpak en wat de outputzijde betreft zal er 

een kwaliteitsopvolging komen, zodat er ook ten gepaste tijde bijgestuurd kan worden 

(Stroobants & Victor, 2009). 

In het beleid van de Vlaamse overheid is er werk gemaakt van het hervormen van de 

organisatie van de overheid.  De hervormingen die zich hebben voorgedaan zijn zeer 

beïnvloed geweest door de veranderende ontwikkelingen in de samenleving en de theorie 

van het NPM.  Vandaar dat ze voor ons, zeker wat betreft het centraal stellen van de 

burger en zijn behoeften, en alle gevolgen die daaraan verbonden zijn, mee in de evolutie 

van de bedrijfsmatige overheid zijn gestapt.  Een overheid die evolueert zoals de 
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marktsector, zou wel eens mee kunnen evolueren in de richting van een 

beleveniseconomie, zoals ook de marktsector dat doet. 

 

2.2.3  Citizen Experiences 

Om dit hoofdstuk af te sluiten worden nog enkele bedenkingen aangehaald uit een paper 

van de Strativitygroup (2009).  Daarin wordt gesproken over de burger die door de tijd 

heen geëvolueerd is.  Tevens wordt er aangehaald dat er een nood ontstaan is aan citizen 

experiences.  De Strativitygroup (2009) benadrukt dat ook in de publieke sector de 

behoefte aan belevenissen voor de burgers is ontstaan en dat overheden hier ook stilaan 

maar zeker beginnen op in te spelen.  Wat de klant eist in de private sector, eist hij nu ook 

in de publieke sector:  respect en memorabele belevenissen.  Belangrijk is dat het 

onderscheid tussen de publieke en private sector hier gemaakt wordt en daarbij ook de 

implicaties daarvan op de burgerbelevenissen.  De publieke sector streeft niet naar winst, 

is gelimiteerd wat betreft de kwaliteit van de belevenis van de burger want kunnen geen 

gelijkwaardige prijs aanrekenen voor die belevenis.  Daarenboven is er vaak niet veel 

alternatief voor de publieke sector diensten, waardoor zelfs bij weinig spectaculaire 

belevenissen of zelfs slechte, de burger zich moeilijk tot een andere sector kan wenden 

(Strativitygroup, 2009).  Maar een slechte belevenis voor de burger is niet goed voor het 

imago van de overheid en al zeker niet voor het vertrouwen van die burger in de 

overheid, waarvan eerder al vermeld was dat dit noodzakelijk was voor de nodige 

legitimiteit van de overheid (Stroobants & Victor, 2000; Denhardt, 2004; Strativitygroup, 

2009).  Een ander verschil tussen de ervaringen van burgers en van klanten in de private 

sector dat voortvloeit uit de verschillende karakters van de sectoren, is dat er geen echte 

klantgerichte cultuur hangt in de publieke sector, toch niet een cultuur die vergelijkbaar is 

met die in de private sector.  Zo heerst er weinig traditie van het bijhouden en analyseren 

van data wat betreft klantentevredenheid en feedback van klanten (Strativitygroup, 2009). 

De paper van de Strativitygroup (2009) geeft aan dat er wel degelijk verschillen zijn bij 

het creëren van belevenissen in de private en de publieke sector.  Desondanks zal de 
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overheid zich moeten bezig houden met belevenissen voor de burgers, wil het het 

vertrouwen van de burger en dus de legitimiteit behouden (Strativitygroup, 2009).   

Er wordt door de Strativitygroup (2009) een blauwdruk gegeven voor het pad naar een 

succesvolle burgerbelevenis, waar we enkele belangrijke elementen kunnen uithalen.  De 

elementen zijn gelijkaardig aan de manieren waarop belevenissen in de marktsector 

gecreëerd worden.  Vooreerst moet een overheid beslissen welke belevenis ze wil dat de 

burger ervaart.  Daarvoor is het belangrijk de burger en zijn verwachtingen te leren 

kennen.  Daarna moet de belevenis ontworpen en gecreëerd worden vanuit het perspectief 

van de burger.  Vooral dat laatste is belangrijk.  Om tevreden burgers te hebben, zal het 

nodig zijn om de bevolking in segmenten op te delen en te kijken welke belevenissen 

voor welk segment van de bevolking belangrijk zijn.  Ouderen hebben bijvoorbeeld 

andere verwachtingen van een bepaalde dienst dan jongeren.  Het kan ook zijn dat een 

bepaalde belevenis enkel op jongeren gericht is, dan moet de belevenis ook naar dat 

doelpubliek ontworpen worden.  Andere dingen die aangehaald worden zijn onder andere 

het aanbieden van een volledige oplossing voor het probleem waarvoor de burger bij de 

overheidsdiensten komt aankloppen, het aanbieden van keuze voor de burger en de 

burger emotioneel trachten te omarmen.  In dit laatste zal het overheidspersoneel een 

cruciale rol spelen.  Een belevenis kan door klantonvriendelijk personeel al heel snel tot 

een negatieve belevenis omgevormd worden (Strativitygroup, 2009).  Hier is het 

belangrijk om een goed management van human clues te voeren (Berry et al., 2002; 

Carbone & Haeckel, 1994).  Tenslotte is een transparante werking en een goede, open 

communicatie tussen overheid en burger cruciaal omdat dit kan zorgen voor meer 

tevreden burgers.  Onduidelijkheden kunnen de er de oorzaak van zijn dat de burger 

onrealistische verwachtingspatronen heeft tegenover de overheid en daardoor steeds 

opnieuw slechte, negatieve belevenissen ervaart (Strativitygroup, 2009).  De elementen 

van de blueprint die hier worden aangegeven zullen we ook meenemen in ons 

onderzoeksmodel om te gaan kijken naar de mate van belevenissen in openbare 

bibliotheken.  
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3.  De openbare bibliotheek 

3.1  DEFINITIE EN GESCHIEDKUNDIGE SCHETS 

Bibliotheken zijn opslagplaatsen van menselijke kennis die niet verloren mag gaan, maar 

moet kunnen worden overgedragen naar toekomstige generaties (Murray, 2009).  Lee 

(2007) stelt dat een bibliotheek in de eerste plaats een instituut is dat informatie 

beschikbaar stelt voor haar gebruikers (Lee, 2007). 

Bibliotheken kennen een geschiedenis van enkele duizenden jaren.  De oorsprong van de 

openbare bibliotheek ligt ongeveer halverwege de 19e eeuw.  De eerste ontstonden op 

initiatief van burgers, waarvan de groep geletterden steeds groter werd.  Er was een 

samenwerking van organisaties in het maatschappelijk middenveld en van giften uit de 

privésector om de collectie van de bibliotheek uit te breiden.  Deze beweging wordt in de 

literatuur de Library Movement genoemd.  Er was een stijgende vraag naar het verwerven 

van meer kennis en de beweging voerde een pleidooi voor het openen van openbare 

bibliotheken en de opleidingen van bibliothecarissen.  Het is immers de taak van de 

bibliothecaris om de kennis die in de bibliotheek zit te organiseren en te managen 

(Murray, 2009). 

Eerder werd al een definitie of omschrijving gegeven van een bibliotheek.  Centraal 

daarin staat het element kennis.  Shera (1949) geeft mogelijke omschrijvingen voor de 

openbare bibliotheek.  Afhankelijk van wat men onder “openbaar” verstaat, komt men tot 

een andere omschrijving.  Indien het bewaren van een collectie boeken het criterium is, is 

dit reeds vroeg in de geschiedenis door de overheid wel eens gebeurd.  Er zijn echter ook 

definities die wat meer criteria opnemen in hun beschrijving van de openbare bibliotheek.  

De openbare bibliotheek komt tot stand op initiatief van de overheid, wordt ondersteund 

door lokaal belastinggeld of giften en wordt beheerd als een publieke entiteit (Poole in 

Shera, 1949, p. 157).  Belangrijker is dat aanvullend op deze definitie wordt gesteld door 

Shera (1949) dat de echte betekenis van de openbare bibliotheek varieert naargelang de 

sociaal economische factoren van dat ogenblik.  Deze factoren zijn immers onlosmakelijk 

verbonden met de evolutie van de maatschappij en de veranderingen in publieke 
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instituties (Shera, 1949).  De openbare bibliotheek heeft te maken met het onderwijzen 

van de maatschappij.  Ze is ontstaan uit noodzaak.   

“The public library was created because it was essential to the fullest expression of 

human life (Shera, 1949, p.  247).” 

 

3.2  DOELSTELLINGEN VAN DE OPENBARE BIBLIOTHEEK 

In het onderdeel over de definiëring van de openbare bibliotheek werd reeds aangehaald 

dat de rol van de bibliotheek in de samenleving afhankelijk is van hoe die samenleving er 

op dat ogenblik uitziet en wat de noden ervan zijn.  De openbare bibliotheek volgt de 

sociaal economische verandering en past zich aan aan wat nodig is voor de burger en de 

samenleving (Shera, 1949).  Dat betekent dat wanneer de vraag naar belevenissen of 

emotionele behoeften centraal komen te staan in het sociaal economisch denken, de 

bibliotheek daarop zou moeten inspelen. 

De bibliotheek speelt een rol bij het onderwijzen en mondiger maken van burgers en 

draagt daarmee ook bij tot een verbetering en een vooruitgang van de maatschappij.  De 

openbare bibliotheek tracht de onderwijsmogelijkheden voor de burgers uit te breiden en 

daarmee gelijkheid te promoten.  Tegelijkertijd is de bibliotheek ook een plaats voor 

ontspanning en wordt het gezien als een plaats waar de jeugd een nuttig tijdverdrijf kan 

beleven (Shera, 1949).  Volgens Hernon en Altman (2010) is het primaire doel van de 

bibliotheek toegang verlenen tot informatie aan iedereen in de samenleving die ernaar op 

zoek is.  Het is met dit doel, het zijn van een informatie provider, dat de bibliotheek haar 

maatschappelijke doelstellingen van onderwijs en gelijkheid kan waarmaken (Hernon & 

Altman, 2010). 

Train, Dalton en Elkin (2000) voegen hier aan toe dat openbare bibliotheken de 

ontwikkeling van mensen ondersteunen, ook van diegene die dreigen buiten de 

samenleving te vallen.  De openbare bibliotheek heeft de mogelijkheid om sociale 

uitsluiting te bestrijden door de kansen op ontwikkeling te vergroten (Train, Dalton & 

Elkin, 2000). 
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Een onderzoek van Pacios (2007) legt aan de hand van een comparatieve analyse van de 

strategische en langetermijnplannen van openbare bibliotheken in de VS de prioriteiten 

van de openbare bibliotheek bloot.  Deze zijn het verzamelen, bundelen en aanbieden van 

bronnen van informatie, levenslang leren ondersteunen en promoten, degelijke en 

voldoende faciliteiten en materiaal aanbieden, personeel en tenslotte een goed 

management (Pacios, 2007). 

De literatuur rond de rol van de bibliotheek maakt duidelijk dat de bibliotheek niet 

zomaar een aanbieder van informatie is, maar door deze kernfunctie, ook 

maatschappelijke doelstellingen tracht te vervullen.  De openbare bibliotheek speelt een 

maatschappelijke rol.  De toekomst zal moeten uitwijzen of het klassieke aanbieden van 

informatie van de bibliotheek voldoende is om aan haar maatschappelijke doelstellingen 

tegemoet te komen. 

 

3.3  ANDERE BURGER, ANDERE KLANT, ANDERE ORGANISATIE 

3.3.1  Bij wijze van inleiding 

Het hoofdstuk over de publieke sector maakte al duidelijk dat de burger vandaag een 

mondigere, veeleisender burger is geworden.  Opdat de overheidsorganisaties hun 

legitimiteit behouden, is het nodig met deze burger actief rekening te houden.  Er moet 

immers een vertrouwensband onderhouden worden.  Om aan de noden van de kritische 

burger te voldoen, moet er kostenbewuster, efficiënter en klantgerichter gewerkt worden.  

Daarenboven heeft de burger ook een emotionele behoefte, waaraan ook in de publieke 

sector tegemoet gekomen kan worden door het aanbieden van belevenissen in plaats van 

louter een product of een dienst (Piët, 2003; Strativitygroup, 2009; Stroobants & Victor, 

2000).  De bibliotheek zal met deze elementen rekening moeten houden wanneer het een 

strategie uitwerkt om haar maatschappelijke doelstellingen, die gestoeld moeten zijn op 

de noden van de samenleving op dat moment, te bereiken. 

Dit onderdeel van de literatuur zal een poging ondernemen te beschrijven welke stappen 

reeds zijn ondernomen in openbare bibliotheken om aan deze zaken tegemoet te komen. 
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Klantgerichtheid en klanttevredenheid bekomen, zal overal centraal komen te staan en zal 

dus nog herhaaldelijk en op verschillende manieren aan bod komen in dit hoofdstuk.  

Belangrijk zal zijn, en dat is reeds in het hoofdstuk over de beleveniseconomie aan bod 

gekomen, dat de organisatie de klant leert kennen (Boswijk & Peelen, 2008; Berry et al., 

2002; Calhoun, 2001). 

Efficiëntie in de bibliotheek wordt voor een groot stuk vergroot door de nieuwe 

technologische mogelijkheden.  Daarnaast worden de openbare bibliotheken in 

Vlaanderen sterk ondersteund door de provincies om onder andere efficiëntie te verhogen 

(Oost-Vlaams Informatienetwerk van Openbare Bibliotheken, n.d.;  Provinciaal 

Bibliotheekcentrum, n.d.;  Provinciaal Steunpunt Limburgse Bibliotheken, n.d.;  

Provincie Vlaams-Brabant Bibliotheken, n.d.;  West-Vlaams Informatienetwerk van 

Openbare Bibliotheken, n.d.). 

Een andere stap die in Vlaanderen stilaan wordt ondernomen, is het inbrengen van 

marketing in de openbare bibliotheek.  Op die manier, zoals hieronder zal blijken, wordt 

de organisatie van de bibliotheek ook meer op de klant gericht.  Een nieuwe 

marketingtechniek is het toevoegen van belevenissen aan dienstverlening om klanten aan 

te trekken en te behouden, zoals in het eerste hoofdstuk van de literatuur werd toegelicht.  

Om van een echte belevenisbibliotheek te kunnen spreken, moet men bewust omgaan met 

het creëren van ervaringen voor de klant.  Maar ook daar zouden sommige bibliotheken 

al mee bezig zijn (Van Breugel, 2007). 

 

3.3.2  Klantgerichtheid en klanttevredenheid 

Een organisatie moet uiteindelijk komen tot tevreden klanten om zo een grotere 

klantentrouw te bekomen.  Klantgericht werken is een mogelijkheid om de 

klanttevredenheid te verhogen.  “Klantgericht werken is een attitude waarbij de klant een 

partner is die op de eerste plek komt.  Klantgerichtheid is een waarde (Van Breugel, 

2007, p. 155).” 
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Een ander element dat klanttevredenheid beïnvloed is de kwaliteit van dienstverlening.  

Deze zal voldoende hoog moeten zijn (Hernon & Altman, 2010; Hernon & Whitman, 

2000).  Hernon en Altman (2010) spreken over de noodzaak van het meten van 

verwachtingen van klanten, van kwaliteit van dienstverlening en tenslotte van 

klanttevredenheid.  Hun werk toont aan dat deze elementen invloed hebben op elkaar.  

Het is heel belangrijk dat de verworven data rondom deze indicatoren ook gebruikt 

worden voor een grondige analyse en verbetering van het management (Hernon & 

Altman, 2010).  Een bibliotheek die bezig is met het opmeten en verwerken van deze 

data, staat een stap dichter bij het werken met en creëren van belevenissen.  De 

dataverzameling is cruciaal wil een bibliotheek meestappen in het verhaal van de 

beleveniscreatie.  Een customer-based approach verhoogt tevredenheid en zorgt voor 

positievere belevenissen van dienstverlening (Hernon & Whitman, 2000). 

Koomans (2003) stelt dat in de openbare bibliotheek te vaak de idee heerst dat de 

bibliotheek een bewaarfunctie heeft en alle soorten kennis en informatie moet kunnen 

aanbieden.  Echter de uitleningen van de echte literaire werken en de informatieve 

boeken gaat er sterk op achteruit, ondermeer door de opkomst van het internet.  Toch 

blijft men dit soort werken in de collectie opnemen.  Men moet “alles in huis hebben”, is 

de heersende idee.  Dit is geen rendabele opvatting en het typische voorbeeld van een 

aanbodgerichte bibliotheek (Koomans, 2003).  In het hoofdstuk over Nieuw Publiek 

Management werd reeds gesteld dat dit een visie is waarvan de overheidsinstellingen 

zullen moeten afstappen.  De overgang naar een vraaggerichte instelling zal meer en meer 

noodzakelijk worden.  De provincie West-Vlaanderen heeft reeds een project gelanceerd 

waarin vier bibliotheken betrokken zijn, die expliciet willen werken als vraaggerichte 

bibliotheken (WINOB, n.d.). 

De data die een openbare bibliotheek nodig heeft om een klantgericht beleid te kunnen 

voeren kan verkregen worden op verschillende manieren.  Een vaakgebruikte techniek is 

de SERVQUAL techniek.  Hierin wordt gepeild naar de verwachtingen en perceptie van 

dienstverlening op verschillende dimensies (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1988).  Het 

SERVQUAL instrument moet steeds opboksen tegen de vaakgehoorde kritiek dat de 

dimensies waarvan het gebruik maakt en de vragen die gebruikt worden niet zomaar in 
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alle sectoren toegepast kunnen worden (Cook & Thompson, 2000).  Voor bibliotheken 

bestaat er dan ook sinds enige tijd een variant op SERVQUAL, specifiek gericht op de 

bibliotheekcontext, LIBQUAL.  Dit is al enige tijd in gebruik en dit feit geeft aan dat 

bibliotheken wel degelijk bezig zijn met de behoeften van de klant (Nitecki, 1995; 

Rowley, 2005). 

Ook Lee (2007) verwijst naar de SERVQUAL methode in bibliotheken.  De auteur stelt 

dat klanten kwaliteit van dienstverlening beoordelen op vijf dimensies, de dimensies die 

ook worden teruggevonden bij de SERVQUAL techniek.  Daarom is het belangrijk een 

marketing strategie uit te bouwen die de bibliotheek goed doet scoren op deze dimensies 

om op die manier voor de klant de belevenis van het bibliotheekgebeuren zo positief en 

memorabel mogelijk te laten verlopen (Lee, 2007).  De eerste dimensie is die van 

betrouwbaarheid.  Hierop kan goed gescoord worden indien technisch aan de 

dienstverlening of het product alles in orde is.  Een tweede dimensie is responsiviteit.  

Om in deze dimensie klanten niet teleur te stellen is het bijvoorbeeld belangrijk goed om 

te gaan met de vragen en behoeften van de klant.  Luisterbereidheid tonen en wachttijden 

vermijden kunnen hiertoe bijdragen.  Onmiddellijk wordt duidelijk dat hier de houding 

van het personeel dat rechtstreeks in contact komt met de klanten heel belangrijk is.  De 

derde dimensie waarop klanten kwaliteit van dienstverlening beoordelen is zekerheid.  De 

vierde dimensie is empathie.  Opnieuw zal hier het personeel een cruciale rol spelen.  Het 

gaat over de manier van interactie tussen het personeel en de klanten.  Tastbare 

elementen tenslotte vormen de vijfde dimensie.  Zo kan bijvoorbeeld in een bibliotheek 

een systeem van automatisering voor het opzoeken en uitlenen van werken in gebruik 

worden genomen, maar dan moet er aandacht worden besteed dat er geen 

kwaliteitsverlies voor de klant plaatsvindt (Lee, 2007).  Nitecki (1995) voerde een 

onderzoek naar de belangrijkheid van de verschillende dimensies voor het ervaren van 

een positieve belevenis en daaruit bleek dat voornamelijk de eerste vier dimensies 

belangrijk werden bevonden door de klanten voor een excellente service (Nitecki, 1995). 

SERVQUAL en LIBQUAL mogen dan al instrumenten zijn die typisch in de 

dienstverlenende sector ontstaan zijn, niets belet ondernemingen om via dezelfde 
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techniek data te verzamelen om de klant beter te leren kennen en de juiste clues te 

bepalen voor de belevenis die zij willen creëren. 

Belangrijk bij het werken rond klanttevredenheid, is de negatieve elementen, de 

elementen die tot ontevredenheid of frustratie leiden weg te nemen.  Hernon en Altman 

(2010) sommen de meest voorkomende vormen van frustraties van klanten op die mits 

het juiste beleid, gemakkelijk weg te nemen zijn.  Belangrijk in de bibliotheek is niet 

alleen dat informatie beschikbaar is, maar ook dat ze eenvoudig te vinden is.  De klant, de 

burger, moet kunnen vinden wat hij zoekt.  Een duidelijke signalisatie, eenvoud en een 

goed zoeksysteem is hierbij belangrijk.  Daarenboven speelt het personeel in de 

bibliotheek een cruciale rol.  Goed opgeleid personeel kan de behoeften van de klant 

beter opvangen en kan de klant ook begeleiden in zijn zoektocht naar informatie (Hernon 

& Altman, 2010).  In vele bibliotheken wordt reeds gewerkt met een zelfvoorzienend 

systeem, zeker qua opzoeken, soms ook voor het uitlenen en inleveren van boeken.  

Zulke zelfvoorziende systemen dragen bij tot de efficiëntie van de bibliotheekwerking 

mits ze klantvriendelijk ingezet worden, anders kan dit tot ontevredenheid leiden (Hernon 

& Altman, 2010).  De attitude van het actief opzoeken en elimineren van storende clues, 

draagt bij tot een goede beleveniscreatie (Carbone & Haeckel, 1994). 

Hernon en Altman (2010) benadrukken de nood van een strategisch plan voor een 

openbare bibliotheek waarin een missie, visie, doelstellingen en concrete plannen worden 

beschreven.  Openbare bibliotheken moeten op hun weg naar meer klantgerichtheid goed 

voor ogen houden dat zij met een heel divers klantenbestand te maken hebben, met een 

heel divers publiek dat verschillende behoeften en belangen heeft (Hernon & Altman, 

2010). 

 

3.3.3  Efficiëntie 

De Vlaamse Provincies hebben allemaal een ondersteunende functie in het 

bibliotheekbeleid in Vlaanderen.  Zo zorgt elke provincie onder andere voor de uitbouw 

van een provinciaal bibliotheeksysteem (PBS) waarop bibliotheken zich vrijblijvend 

kunnen aansluiten.  Dankzij dit systeem kan de burger met één leenkaart terecht in alle 
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bibliotheken die zich bij het PBS van hun provincie hebben aangesloten.  PBS biedt het 

voordeel dat de deelnemende bibliotheken zich meer kunnen focussen op 

publiekswerking omdat alle ICT centraal beheerd wordt.  Daarover moet de lokale 

bibliotheek zich dan geen zorgen meer maken.  PBS heeft zo als doel de dienstverlening 

te optimaliseren en ook samenwerking en overleg tussen de verschillende bibliotheken te 

stimuleren.  Dienstverlening wordt efficiënter en er kan meer tijd en geld geïnvesteerd 

worden aan publieksgerichte opdrachten (Oost-Vlaams Informatienetwerk van Openbare 

Bibliotheken, n.d.;  Provinciaal Bibliotheekcentrum, n.d.;  Provinciaal Steunpunt 

Limburgse Bibliotheken, n.d.;  Provincie Vlaams-Brabant Bibliotheken, n.d.;  West-

Vlaams Informatienetwerk van Openbare Bibliotheken, n.d.). 

Door een deel van de kost en tijd dus weg te nemen, komen in de bibliotheken alleszins 

in de mogelijkheid om zich te richten op de klanten, en zo mogelijk op belevenissen.  

Hetzelfde geldt voor de hierboven aangehaalde automatisering in bibliotheken.  Hoe 

minder tijd aan het traditionele uitlenen en inleveren van boeken wordt besteed, hoe meer 

en beter men met de klant kan bezig zijn. 

 

3.3.4  Marketing 

Twee belangrijke evoluties in de samenleving zetten de positie en de rol van de openbare 

bibliotheek op de helling.  Enerzijds is er het internet dat ongetwijfeld de grote 

concurrentie vormt voor de bibliotheek wat betreft het aanbieden van informatie.  

Anderzijds is er het fenomeen dat jong en oud veel meer vrije tijd hebben en ook veel 

meer mogelijkheden hebben om die te besteden.  Enkele honderd jaar geleden was de 

bibliotheek voor de geletterde mens de populairste bestemming voor ontspanning 

(Hernon & Whitman, 2000; Shera, 1949; Wallace, 2004). 

Onder meer omwille van deze evoluties wordt een pleidooi gevoerd voor het gebruik van 

marketingstrategiën voor openbare bibliotheken (Hernon & Whitman, 2000; Wallace, 

2004).  Van Breugel (2007) vat perfect samen wat marketing is en zijn citaat duidt 

meteen ook de nood van marketing in bibliotheken aan: 
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“Marketing is een middel om kenbaar te maken waar een organisatie voor staat, om 

klanten te bereiken en producten aan de man te brengen.  Marketing is een levensechte 

oefening in het scherp krijgen wat klanten willen en wat hen onderscheidt.  Daarom is het 

logisch dat een organisatie aan marketing doet.  Marketing helpt de doelgroepen 

bereiken die de organisatie wil bereiken (Van Breugel, 2007, p.  135).” 

Dit betekent dat marketing ongetwijfeld zijn vruchten kan afwerpen in de 

bibliotheeksector.  In het eerste hoofdstuk van de literatuurstudie werd reeds verwijzing 

gemaakt naar de marketingsector die bezig is met belevenissen om producten beter aan 

de dag te brengen.   

Locus, het steunpunt voor bibliotheken, cultuur –en gemeenschapscentra en lokaal 

cultuurbeleid in Vlaanderen, is een organisatie die in het leven is geroepen om lokale 

ondersteuning te bieden bij het uitbouwen van een cultuurbeleid.  Locus ondersteunt 

verschillende projecten en geeft voornamelijk advies (www.locusnet.be).   

Ook wat betreft marketing en de bibliotheek heeft Locus al stappen ondernomen.  

Vooreerst is er een imagocampagne gevoerd geweest, ‘De Bib.  Het Leven van A tot Z.’ 

met als doel een grotere zichtbaarheid van de bibliotheek in de samenleving (Locus, n.d.).   

Zulke promotiecampagnes zijn belangrijk.  Immers, “promotie vergroot de 

herkenbaarheid en de klantenbinding” (Van Breugel, 2007, p. 149). 

Verder worden er door Locus verschillende gebruikersonderzoeken gevoerd en data 

verzameld.  Interessant is het document rond marketing dat door Locus werd opgesteld.  

Daarin gaat het zowel over een strategie om de bestaande klanten van de bibliotheek te 

behouden maar ook om promotie te maken om nieuwe klanten aan te trekken.  De 

bedoeling van vele Vlaamse bibliotheken is reeds: “meer bibliotheek voor meer mensen”, 

zo stelt Locus en net dat concept moet ondersteund worden, door marketingstrategieën.  

Er wordt niet gesproken over het aanbieden van belevenissen als marketingtechniek 

(Coltura & Vercruyssen, 2008). 

Wil de bibliotheek haar voordeel tegenover andere informatieproviders niet verliezen, zal 

zij haar klanten moeten motiveren gebruik te maken van haar producten (Lee, 2007).  
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Klanten motiveren, klanten aantrekken, klanten behouden, het wil allemaal zeggen dat 

een strategie waarbij de klant centraal staat toegepast zal moeten worden.  Dat is ook de 

essentie van marketing.  Een organisatie moet leren denken vanuit het perspectief van de 

klant om te weten hoe de klant kan aangetrokken en behouden worden.  De organisatie 

moet gebaseerd worden op de behoeften van de klant en op een zo hoog mogelijke 

klantentevredenheid (Hernon & Altman, 2010; Hernon & Whitman, 2000; Lee, 2007; 

Lozano, 2000). 

Opdat een organisatie zoals een openbare bibliotheek zich meer zou kunnen richten op de 

behoeften van de klant om op die manier een hogere tevredenheid en een hogere 

klantentrouw te bekomen, is het vereist dat men onderzoek doet waarbij de klanten 

geïdentificeerd worden en gesegmenteerd worden naar karakteristieken die ertoe 

bijdragen dat een bepaald segment met bepaalde behoeften gelinkt kunnen worden 

(Lozano, 2000).  Segmenteren is noodzakelijk voor goede marketing.  Elke doelgroep 

moet op een gepaste manier benaderd worden (Coltura & Vercruyssen, 2008).  

Vervolgens moet men, door bijvoorbeeld het gebruik van klantenbevragingen, de 

verwachtingen van de klanten leren kennen.  Pas wanneer die informatie in het bezit is 

van het management van de bibliotheek, kan men een strategie gaan uittekenen die 

klantgericht is zodat de verwachtingen van de klant kunnen omgezet worden in 

kenmerken van de dienstverlening (Lozano, 2000).  Locus voerde reeds een grootschalig 

gebruikersonderzoek onder de gebruikers van de verschillende bibliotheken in 

Vlaanderen.  Er werd tevens een interne en externe analyse gevoerd van de bibliotheek en 

samen met de resultaten van het gebruikersonderzoek werd een marketingstrategie voor 

de openbare bibliotheek uitgewerkt (Colura & Vercruyssen, 2008). 

Dit deel van de literatuur gaf een kijk op marketing en de mogelijkheden ervan voor 

openbare bibliotheken.  In het onderzoek moeten we een stap verder gaan en kijken 

welke marketingtechnieken worden gebruikt om de bibliotheek aantrekkelijker te maken.  

Wordt hiervoor het aanbieden van integrale belevenissen gebruikt die op maat van de 

klant gemaakt zijn, dan kunnen we spreken over een belevenisbibliotheek. 
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3.3.5  De belevenisbibliotheek 

Wil de bibliotheek haar positie als informatieverdeler én als maatschappelijke speler 

behouden zal het een nieuwe visie moeten ontwikkelen (Koomans, 2003).  Van Breugel 

(2007) stelt dat in de bibliotheeksector al een evolutie in de goede richting heeft 

plaatsgevonden.  De overstap product naar dienstverlening werd reeds gemaakt in de 

jaren negentig.  Maar ook recentelijk is die klassieke dienstverlening in de openbare 

bibliotheek in beweging gekomen en maakt zij zich de belevenisontwikkeling eigen (Van 

Breugel, 2007). 

“Er wordt om de dienstverlening heen een verblijfsklimaat aangeboden.  Er worden 

ervaringen georganiseerd die de klant blijvend bijblijven.  De organisatie probeert te 

inspireren en klanten in beweging te brengen (Van Breugel, 2007, p. 141).” 

Van Breugel (2007) pretendeert op geen enkel ogenblik in zijn boek dat alle bibliotheken 

deze evolutie al hebben ondergaan, maar het is opvallend dat de evolutie naar 

belevenissen erkend wordt, ook in publieke sector organisaties.  Hij spreekt ook over de 

belevenismarketing in de bibliotheek en beschrijft de ware belevenisbibliotheek.  De 

belevenisbibliotheek begrijpt dat men door ervaringen te creëren de klantentrouw kan 

verhogen.  De belevenisbibliotheek is bewust bezig met het creëren van ervaringen 

waarvan men wil dat die een blijvende indruk achterlaten op de klant.  Daarvoor moet 

men buiten de verwachtingen van de klant treden, buiten het traditionele kader van wat 

een bibliotheek is, durven gaan.  De bibliotheek wordt een plaats van ontmoeting, waar 

mensen graag komen.  De belevenissen die gecreëerd worden, worden niet uit het niets 

gegrepen maar sluiten aan bij de strategie van de bibliotheek.  Het zijn de 

verwezenlijkingen van de doelstellingen van de bibliotheek maar dan door middel van 

belevenissen (Van Breugel, 2007).  In deze context gaat het dan over alle vormen van 

edutainment, infotainment, enz.  Het gaat zeker niet alleen om louter entertainment (Van 

Breugel, 2007; Pine & Gilmore, 1999). 

Opvallend is dat in de belevenisbibliotheek de systematische aanpak en ordening, 

waarvoor bibliotheken zo bekend staan, helemaal geen must meer wordt.  Waarom geen 
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verrassende elementen bij elkaar plaatsen in een bibliotheek, zodat de klant andere 

dingen ontdekt, zodat er iets nieuws ontstaat (Van Breugel, 2007)? 

Bibliotheken ordenen de collecties vaak volgens type, genre en leeftijd.  Er zijn ook 

andere doelgroepen benaderingen mogelijk.  Zo zijn er Nederlandse bibliotheken die de 

nadruk leggen op levensstijl en beleefsferen en passen de inrichting van de bibliotheek 

daaraan aan.  Een heel interessante doelgroepenbenadering zijn de pmc’s of 

productmarktcombinaties.  Daarin wordt gekeken welke doelgroep van welk product het 

meest gebruik maakt.  Op die manier kan een heel model van klantenprofielen worden 

opgesteld waarop vervolgens de strategie van de organisatie kan worden afgestemd 

(Koomans, 2003; Van Breugel, 2007). 

“In de belevenisbibliotheek vindt de klant wat hij niet op voorhand zoekt (Van Breugel, 

2007, p. 147). 
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4.  Tot slot 

De wending naar meer klantgerichte en bedrijfsmatige overheidsdiensten is het bewijs 

van een evolutie van de publieke sector.  De burger is veeleisender, meer kritisch en wil 

als klant behandeld worden.  De publieke sector moet om haar legitimiteit te behouden, 

daar op gepaste wijze op inspelen. 

Dit betekent een klanttevredenheid en radicale klantgerichtheid als doelstelling, het 

verzamelen van data rond klanttevredenheid en rond de behoeften van de klant, een 

goede analyse van de data, het opstellen van een geïntegreerde strategie waarin de 

analyse van de data in een beleid wordt omgezet.  Dit kan onder meer door de juiste, 

effectieve bepaling van clues en een goed management ervan, een duidelijk concept van 

hoe de dienstverlening of de belevenis er moet uitzien, het segmenteren van het 

doelpubliek en het rekening houden met verschillende dimensies van een belevenis zoals 

bijvoorbeeld gedefinieerd door Pine en Gilmore (1999). 

Het laatste hoofdstuk toont aan dat in de bibliotheeksector en in het Vlaamse 

bibliotheeklandschap al heel wat werd nagedacht en ondernomen rondom deze zaken.  

Het onderzoek van deze masterproef zal nu trachten aan te tonen of er sprake kan zijn van 

beleveniscreatie in openbare bibliotheken.  We zullen daarbij specifiek op zoek gaan naar 

de dimensies van Pine en Gilmore (1999) kunnen terugvinden en door welke clues deze 

invulling krijgen.  Klantgerichtheid zal ook bekeken worden omdat het in een belevenis 

belangrijk is dat deze gefocust is op de klant en op klantengroepen.  Tenslotte zal, indien 

er wel degelijk sprake is van beleveniscreatie een poging worden gedaan vanuit welke 

invalshoek deze idee ontstaan is.  Daarom zullen ook de prijzen en vooral de diensten 

waarvoor een prijs betaald wordt, bekeken worden. 
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DEEL II:  ONDERZOEK 

 

1.  Probleemstelling 

Het onderzoek behandelt volgende vraag: 

Is er sprake van beleveniscreatie in openbare bibliotheken?  Zo ja, waarom, vanuit welke 

idee, vanuit welk perspectief? 

 

Daarbij zullen we deze deelvragen beantwoorden: 

-  Welke clues zijn herkenbaar in de openbare bibliotheek? 

-  Welke clues passen of passen niet in het concept dat de bibliotheek wil uitdragen? 

-  Hoe worden de dimensies van een belevenis ingevuld? 

-  Wat zijn de elementen van klantgerichtheid? 

-  Waarvoor moet een prijs betaald worden? 

 

 

 

 

 

 

 

 



! %$!

Volgend overzicht geeft het onderzoek schematisch weer: 

 

Figuur 5:  Schema voor analyse (Eigen ontwerp) 

 

 

De Belevenisbibliotheek 

 

Beleven en Ontdekken 

 

prijs 

 

 

dimensies 

 

clues 

 

klantgerichtheid 
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2.  Methodologie 

Het onderzoek is een exploratief onderzoek.  Omwille van het ontbreken van theorieën 

over de beleveniseconomie in de publieke sector, worden geen hypotheses getoetst maar 

wordt aan de hand van de concepten die eerder in de literatuur werden toegelicht, 

gekeken naar de ontwikkelingen in openbare bibliotheken. 

De bestudeerde bibliotheken zijn zo gekozen dat ze van een verschillende grootteorde 

zijn.  De grootte van de openbare bibliotheek wordt aangeduid door de grootte van de 

collectie en het aantal leden dat zij hebben. 

Aan de hand van drie verschillende onderzoeksmethoden zal gekeken worden of 

openbare bibliotheken al dan niet bezig zijn met het creëren van belevenissen en zo ja 

vanuit welk uitgangspunt, vanuit welk idee zij dit doen.   

Ten eerste wordt er gekeken naar de beleidsplannen voor de 5 onderzochte bibliotheken.  

Daarin gaan we op zoek naar hoe bibliotheken hun functie zien vandaag en hoe zij dat 

invullen. 

Ten tweede wordt gebruik gemaakt van 5 observaties in dezelfde openbare bibliotheken.  

Daar zal worden gekeken hoe de beleidsplannen tot uitvoering zijn gebracht.  Worden de 

plannen op papier werkelijk in de praktijk omgezet?  Er zal specifiek gekeken worden 

naar het gedrag en de aanwezigheid van het personeel, de integratie van de 

dienstverlening binnen een specifiek concept of thema, de al dan niet aanwezigheid van 

de verschillende dimensies van een belevenis van Pine en Gilmore (1999) en het gebruik 

van clues.   

Een derde manier van de dataverzameling zal gebeuren via drie semi-gestructureerde 

interviews.  In de eerste plaats is het de bedoeling de geïnterviewde te confronteren met 

het begrip belevenis en beleveniseconomie.  Daarnaast zijn er een aantal vragen gepeild 

wordt naar de marketinggerichtheid van de bibliotheek. Verder is het de bedoeling ook 

via de interviews te peilen naar de manier van organisatie van de bibliotheek, hoe men de 

rol van de bibliotheek in de samenleving vandaag ziet, en hoe die moet ingevuld worden.  
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Op die manier trachten we informatie te bekomen of die rol van de bibliotheek wordt 

ingevuld door het aanbieden van belevenissen. 
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3.  Resultaten 

3.1  CIJFERS 

We bekijken de bevindingen van het onderzoek eerst per bibliotheek waarna we een 

algemene analyse zullen maken van de 5 onderzochte bibliotheken.  De interviews en 

observaties bevinden zich in de bijlagen.  De referenties van de beleidsplannen staan in 

de bibliografie en zijn voor inzage opvraagbaar. 

Vooreerst zal een overzicht worden gegeven van de onderzochte bibliotheken en enkele 

cijfergegevens om de bibliotheken te kunnen vergelijken in grootteorde.  De laatste 

kolom duidt aan welke onderzoeksmethoden er in welke bibliotheek zijn toegepast. 

Tabel 1:  Grootte van de onderzochte bibliotheken 

Bibliotheek Aantal leden Collectie Onderzoeksmethode 

Gent (Zuid) 80.000 400.000 I + O + B 

Antwerpen (Permeke) 100.000 251.964 I + O + B 

Kortrijk (Centrum) 19.000 509.712 I + O + B 

Kontich 6.107 68.500 O + B 

Edegem 6.500 68.000 O + B 

I = Interview; O = Observatie; B = Beleidsplan 

Bron cijfergegevens Gent:    Beleidsplan en interview 

Bron cijfergegevens Antwerpen:   E-mail na interview  

Bron cijfergegevens Kortrijk:   Beleidsplan en interview 

Bron cijfergegevens Kontich:   Beleidsplan 

Bron cijfergegevens Edegem:   www.bibliotheekstatistieken.be 
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3.2  OPENBARE BIBLIOTHEEK ANTWERPEN (PERMEKE) 

De centrale bibliotheek in Antwerpen, Permeke, bestaat 5 jaar.  Data over deze 

bibliotheek werd verzameld door een interview met een medewerker van de bibliotheek 

(bijlage 1), een observatie (bijlage 2) en een hoofdstuk uit het cultuurbeleidsplan 

Antwerpen voor de periode 2008-2013 waarin de strategische doelstellingen voor het 

Antwerps bibliotheeknetwerk geschreven staan. 

Uit het interview blijkt dat de bibliotheek, sinds de verhuis naar het gebouw Permeke aan 

het Coninckplein, andere prioriteiten is gaan stellen.  Het is niet meer de klassieke 

bibliotheek waarin de collectie de voornaamste rol speelt.  De bibliotheek is gericht op 

doelgroepen die vaak moeilijker bereikbaar zijn in de samenleving:  allochtonen, 

kansarmen en jongeren.   

“Bevolkingsgroepen die in de kou blijven staan moeten hierdoor wat beter bereikt 

worden ik spreek dan over mensen die hun draai niet vinden in de maatschappij, 

allochtonen, kansarmen, mensen met schrik voor de bibliotheek.” 

De collectie en activiteiten van de bibliotheek zijn in de eerste plaats daarop gericht.  

Vandaar dat er zich een groot aanbod “eenvoudigere” non-fictie, mogelijkheid tot internet 

en computergebruik en computercursussen worden aangeboden.  Een bibliotheek met een 

lage drempel is het doel van Permeke.  De bibliotheek is zich bewust van haar 

maatschappelijke taak.   

De strategische nota van de stad Antwerpen bevestigt dit.  Daar wordt onder meer gesteld 

dat de bibliotheek er is voor elke Antwerpenaar.  Er wordt benadrukt dat de drempel om 

naar de bibliotheek toe te gaan zo laag mogelijk moet liggen en dat er specifiek oog moet 

zijn voor de demografische en culturele samenstelling van de bevolking.  Het aanbod 

moet inspelen op die specifieke context.  Meermaals wordt de nadruk gelegd op de 

kwaliteit en klantgerichtheid van de bibliotheek.  Ook klantvriendelijkheid wordt als een 

belangrijke waarde geacht bij het realiseren van de doelstellingen.  De 

klantvriendelijkheid moet zich tevens vertalen in de opstelling van de materialen en in de 

opzoekmogelijkheden door onder andere het gebruik van kleurrijke pictogrammen en 

duidelijk woordgebruik. 
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De nadruk ligt op een vraaggericht aanbod in de bibliotheek. 

Het segmenteren van doelgroepen is aanwezig, zo blijkt uit het interview, de beleidsnota 

en de observatie.  Er wordt op de noden van de klanten ingespeeld.  Ook fysisch is de 

bibliotheek ingedeeld volgens doelgroep.  Zo staan de verschillende werken apart per 

leeftijd (kinder-,jeugd- en volwassenenafdeling), per type (fictie, non-fictie, cd’s, dvd’s) 

en per thema of onderwerp.  De bibliotheek is geordend volgens een herkenbaar systeem.  

Het opzoeken van werken kan dankzij de cataloguscomputers zelfstandig door de 

bibliotheekbezoeker gebeuren.  Er wordt ook gebruik gemaakt van een code met 

symbolen om het thema of onderwerp van werken aan te geven.  De vertaling van deze 

symbolen hangt aan bijna elke boekenkast.  Systematiek en ordening heerst in de 

bibliotheek, op alle afdelingen.  Dit zijn allemaal mechanic clues die bijdragen tot de 

doelstelling van de bibliotheek nl.  Gemakkelijk informatie aanbieden op een efficiënte 

en klantvriendelijke manier. 

Dienstverlening op maat is er ook voor senioren, slechtzienden en blinden, gezinnen en 

kinderen.  Voor slechtzienden en blinden werkt de bibliotheek met een collectie van 

luisterboeken.  Voor senioren of mensen die slecht te been zijn, bestaat het concept “de 

bib aan huis” waarbij vrijwilligers worden ingezet om werken voor mensen te gaan 

ontlenen en ze aan huis te brengen. 

Er staat niets in het beleidsplan over beleven of ontdekken in de bibliotheek.  In de 

bibliotheek Permeke draait het om dienstverlening, niet zoals in het oude denkbeeld van 

de bibliotheek, wel gericht op de doelgroepen die het wil bereiken om haar 

maatschappelijke taak te vervullen.  Die dienstverlening is wel meer dan het aanbieden en 

uitlenen van boeken en multimedia, maar geeft niet de richting aan van het aanbieden van 

integrale belevenissen voor de bibliotheekbezoeker. 

Uit het interview blijkt dat de opstelling van materialen op het gelijkvloers, die in de 

observatie als “ik weet niet goed waar ik moet beginnen zoeken” werden beschreven, 

bedoeld is om de bibliotheekbezoeker ook te confronteren met werken waar hij anders 

niet mee geconfronteerd zou worden.  De opstelling zou bedoeld zijn om mensen ook 
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dingen te doen ontdekken.  De vitrinekasten, tafels waarop boeken “tentoongesteld” 

liggen, maken dat mensen ook andere dingen in de bibliotheek zullen opmerken. 

De kinder- en jeugdafdeling biedt meer dan alleen de mogelijkheid om werken te 

ontlenen.  Er is een kleurrijke leeshoek geïnstalleerd en er zijn computers voorzien op een 

tussenruimte die uitkijkt op alle boeken.  Ook hier gaat het dus niet om de traditionele 

dienstverlening van de bibliotheek maar worden er ook andere diensten aangeboden en de 

clues maken duidelijk dat er wel degelijk aandacht wordt besteed aan een aangename 

omgeving. 

De marketing van bibliotheek Permeke is sterk aanwezig.  Ze hebben een ruim aanbod 

aan activiteiten die gepromoot worden door flyers, posters in het straatbeeld en door 

samenwerking met scholen.  Het logo en slogan van de stad Antwerpen zijn overal op 

aanwezig waardoor het allemaal heel herkenbaar wordt voor de Antwerpenaar.  De 

bibliotheek wordt gepromoot als ontmoetingsplaats, waar meer te doen is dan alleen het 

uitlenen van boeken of cd’s.  De bibliotheek tracht de burger aan te trekken en te 

behouden door visueel aanwezig te zijn in het straatbeeld, door een krachtig logo, en door 

in de bibliotheek meer dan boeken aan te bieden. 

Wat de prijs voor de biblitheek betreft, geldt een algemeen lidgeld voor het integrale 

gebruik van de diensten die de bibliotheek aanbiedt:  internet, computercursussen, 

uitlenen van boeken of multimediamateriaal.  Er staat wel een limiet op het aantal 

uitleningen en er staat ook een termijn op.  Wordt die overschreden, moet een boete 

betaald worden.  Toegang tot de bibliotheek zelf is gratis. 

Over belevenissen zelf wordt niet gesproken, noch in het interview, noch in de 

beleidsnota.  Ook de elementen die tijdens de observatie worden opmerkt, zijn niet 

overtuigend genoeg om van een belevenisbibliotheek te kunnen spreken.  Hoogstens 

wordt in het interview vermeld dat men de bibliotheekbezoeker ook andere dingen wil 

aanbieden en de mensen door de opstelling van de materialen met andere dingen in 

aanraking wil brengen en dat het zich als “meer dan bibliotheek” wil profileren.  Dat is 

nog niet het bewust aanbieden van een integrale belevenis.  De observatie van de 

bibliotheek wijst voornamelijk op het feit dat de bibliotheek zeker bezig is met 
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segmentering van haar doelpubliek en met klantgericht werken.  De automatisering van 

de basisfunctie (uitlenen) zorgt voor meer efficiëntie en zorgt dat het personeel meer 

bezig kan zijn met de echte vragen van de bezoeker.  Ook de prijs en de diensten 

waarvoor men een prijs betaalt, wijzen niet op vormen van nieuwe koopwaar.  De 

algemene toegang tot de bibliotheek is gratis, enkel wanneer men van de diensten gebruik 

wil maken, moet lidgeld betaald worden.   

Wanneer we terugvallen op de dimensies van Pine en Gimore (1999) zal er in de 

dienstverlening van de bibliotheek altijd een sterke aanwezigheid zijn van de “lerende” 

dimensie.  Dat toont de grote hoeveelheid informatie in de bibliotheek aan maar ook 

bijvoorbeeld het aanbieden van computercursussen.  Verder zijn er behalve de kleurrijke 

ruimte voor kinderen (esthetische dimensie) weinig clues die bijdragen tot het invullen 

van de dimensies van een belevenis en kunnen we voor de verzamelde data concluderen 

dat bibliotheek Permeke niet bezig is met beleveniscreatie. 

 

3.3  OPENBARE BIBLIOTHEEK KORTRIJK (CENTRUM) 

De data voor de centrale bibliotheek in Kortrijk werd verzameld door een interview met 

de bibliothecaris (bijlage 3), een observatie (bijlage 4), het strategisch meerjarenplan voor 

cultuur van de stad Kortrijk en het jaarverslag 2009 van de openbare bibliotheek. 

Uit alle data blijkt dat ook hier de bibliotheek bezig is met meer dan de traditionele 

manier van informatie aanbieden aan de bezoeker.  Er is veel meer te beleven in de 

bibliotheek en de bibliotheek schrijft dit ook expliciet uit in zowel het cultuurbeleidsplan 

als in het jaarverslag:  

“Levenslang leren:  de bib, een plek voor lezen, leren, genieten en ontspannen in de 

huiskamer van de stad.” 

De bibliotheek wil dat de bezoeker zich in een huiskamer waant, waar hij rust vindt maar 

evengoed de mogelijkheid heeft om mensen te ontmoeten, om te praten, om dingen te 

ontdekken.  Dat bevestigt ook het interview met de bibliothecaris.   
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“De bibliotheek, waarom komen mensen er, nu moet het een plaats worden waar men 

graag komt lezen, ’t idee van ‘ik zit al gans de dag voor mijn pc, ik ga nog eventjes naar 

een plaats om te voelen wat er leeft’, informele kennisdeling, een marktplaats, ... Mijn 

voorganger beschreef het zelfs als een huiskamer.” 

De observatie geeft bepaalde dingen aan die effectief bijdragen tot het 

“huiskamergevoel”.  Zo is er een televisie, zetels, een poppenkast, tafels en stoelen.  Er 

zijn mogelijkheden voor de kinderen om te spelen met gezelschapsspelletjes of op een 

Wii.  Iedereen kan muziek beluisteren via een jukebox, een film kijken vanuit een 

cinemazetel, strips lezen in de zeteltjes of in de stille ruimte studeren, kranten lezen of 

tijdschriften raadplegen.  De clues die de bibliotheek uitzendt, passen in de belevenis van 

“huiskamer” die zij willen voor de bibliotheekbezoeker.  Zeer zeker wordt de belevenis 

van de bezoeker belemmerd door de weinige ruimte tussen de boekenrekken op de 

volwassenenafdeling.  Het interview maakt duidelijk dat men ook beseft dat er in de 

centrale bibliotheek nog te weinig ruimte is om de belevenis voldoende tot uiting te doen 

komen.  Binnenkort zal de bibliotheek in Kortrijk dan ook verhuizen naar een ander 

gebouw, waar er ook integratie zal zijn met andere cultuurvormen.  Ook dat acht de 

bibliotheek belangrijk, mensen moeten ook andere vormen van cultuur kunnen ontdekken 

en beleven door de bibliotheek.  Daarom is integratie met andere culturele centra 

belangrijk. 

Het interview bevestigt dat de bibliotheek een belevenisplaats moet zijn en een plaats 

waar die beleving ook gestimuleerd wordt. 

Het “huiskamergevoel” en het “ontdekken” wordt in het huidige gebouw ook 

ondersteund door de ruimte zelf, niet alleen door de elementen die we erin terugvinden.  

De observatie geeft aan dat er zich heel veel ramen en open ruimtes in de bibliotheek 

bevinden en dat men vanop de ene plaats, vanuit de ene afdeling in de bibliotheek de 

andere dingen kan zien en ontdekken. 

De bibliotheek beseft dat haar klassieke rol van informatieaanbieder uitgespeeld is en 

men andere dingen moet aanbieden om mensen te stimuleren naar de bibliotheek te 

komen.  De activiteiten zoals “boterhammen in de bib”, poppenkast, gametoernooien, 
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enz. zijn daar voorbeelden van.  De belevenis in de bibliotheek moet een 

huiskamergevoel geven en een ontdekkingstocht zijn.  Aan de ingang van de bibliotheek 

staat in grote letters naast een boek geschreven “De bib.  Een wereld van Verwondering”.  

Dit is een clue die aangeeft dat het hier om ontdekken gaat.  De andere slogan die 

gebruikt wordt “De bib.  Het leven van A tot Z” kan goed geplaatst worden binnen de 

idee van de huiskamerbelevenis die de bibliotheek voor ogen heeft. 

Binnenin die belevenissen tracht de bibliotheek zich te richten op haar doelgroepen.  De 

moeilijker bereikbare groepen in de samenleving moeten ook trachten aangezet te worden 

om deel te nemen in het cultuurgebeuren.  Dat gebeurt onder andere door jongeren de 

mogelijkheid te geven om te spelen in de bibliotheek maar ook door mensen de kans te 

geven te leren werken met de computer en internet om zo de digitale kloof te dichten.   

Voor senioren tracht men de nodige faciliteiten te voorzien om zich gemakkelijk te 

kunnen verplaatsen in de bibliotheek.  Voor slechtzienden en blinden bestaan de 

luisterboeken en is de bibliotheek ingeschreven in het Daisy-project.  Kortijk ondersteunt 

ook, wat de collectie betreft, de idee van een vraaggerichte bibliotheek.  Werken die al 

jaren niet meer gebruikt worden, kunnen gerust uit de collectie verdwijnen:  “naar het 

aantal uitleningen wordt wel gekeken, ook als er op een bepaald moment nooit meer een 

filosofieboek gelezen wordt, moeten we ons vragen stellen, is er geen interesse meer voor, 

moeten we daar wel conclusies uit trekken.”  De collectie moet actueel zijn en afgestemd 

op de noden van de doelgroepen. 

Uit de segmentering van doelgroepen en het gepaste beleid voor hen uit te tekenen, blijkt 

ook de klantgerichtheid van de bibliotheek. 

De verschillende dimensies van Pine en Gilmore (1999) zijn bij een bibliotheekbezoek in 

Kortrijk herkenbaar.  Expliciet wordt er in het jaarverslag ook gesproken over 

“edutainment” maar ook de clues die in de bibliotheek terug te vinden zijn maken 

bevestigen de aanwezigheid van de verschillende dimensies.  Er is een grote 

entertainmentswaarde aanwezig in de bibliotheek, zowel in de verschillende dingen die er 

terug te vinden zijn (spelotheek, jukebox, poppenkast, Wii, cinema, Tv, ...) als in de 

verschillende activiteiten die er georganiseerd worden (gedichtendag, boterhammen in de 
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bib, gametoernooi, bib unplugged).  Afhankelijk van de activiteit zal ook een meer 

actieve participatie van de bezoeker gevraagd worden.  Daar waar de poppenkast een 

grote dimensie entertainment en esthetiek in zich heeft, zit in een gametoernooi al meer 

van de lerende dimensie en ontsnapping vervat.  Belangrijk bij een gametoernooi is ook 

dat het plaatsvindt op de jeugdafdeling.  Kinderen die in de wachtrij staan, nemen al 

sneller een boek vast uit de jeugdafdeling.  Op die manier krijgt men ook meer kinderen 

aan het lezen.  Het cultuurbeleidsplan stelt dat er een evenwicht moet zijn tussen passieve 

en actieve beleving van cultuur. 

Eveneens belangrijk met betrekking tot de belevenissen, is dat er verschillende 

belevenissen voor verschillende doelgroepen worden aangeboden, maatwerk dus.  De 

doelgroepen worden meestal volgens leeftijd ingedeeld.  Maar er zijn ook andere 

mogelijkheden.  De bibliothecaris verwijst naar de leenhistoriek.  Daaruit kunnen perfect 

de profielen van de bibliotheekbezoeker opgemaakt worden, die gebruikt zouden kunnen 

worden voor marketing en voor het beter afstemmen van de activiteiten op de noden van 

de bibliotheekbezoeker, die niet alleen ingedeeld wordt volgens leeftijd maar volgens 

veel meer factoren. 

Wat human clues in de bibliotheek betreft, kunnen enkele bedenkingen uit het interview 

aangehaald worden.  De bibliothecaris geeft zelf aan dat het personeel in de bibliotheek 

vaak niet aangepast is aan de veranderde bibliotheek en veranderde behoeften van de 

doelgroepen.  Omdat bibliotheken hun publiekswerking willen vergroten, is het zeker ook 

belangrijk dat het personeel over de nodige vaardigheden beschikt: 

“Het is belangrijk dat men voeling houdt met wat de maatschappij is, wat er echt leeft en 

waar er nood aan is, op de bibliotheekschool wordt er nog teveel gedacht vanuit de 

bibliotheek van vroeger en dat is jammer.” 

Op het eerste zicht werd dit niet in de observatie opgemerkt maar het is natuurlijk 

belangrijk dat het personeel ook ingezet kan worden in de “huiskamer” en dat ze dit 

concept ook kan uitdragen.  In de observatie bevond het personeel zich achter de balie om 

mensen te helpen met het uitlenen en inleveren van boeken. 
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De bibliotheek blijft een zeer geordende, systematische “huiskamer” wat betreft de 

rangschikking van de boeken.  Alles is geordend per leeftijd (verschillende afdelingen), 

per type werk en ten slotte per onderwerp.  Tussen de rekken door staat er wel eens een 

tafel of een boekenrek om bepaalde werken in de kijker te zetten.  Men kan ook op 

andere manieren bibliotheekbezoekers dingen doen ontdekken, zo stelt de bibliothecaris:  

“Eh, bijvoorbeeld cursussen photoshop, of dat er toevallig een affiche van ballet Bejart 

ergens hangt, en er staan dan boeken bij van ballet en kunst bijvoorbeeld, zodat ze dat 

kunnen ontdekken.  “ 

Kortrijk heeft ook het promomateriaal en marketingidee van Locus overgenomen.  Het 

logo “de bib. Het leven van A tot Z” is herkenbaar aanwezig in de bibliotheek.  Daarnaast 

tracht de bibliotheek haar werking ook te promoten via allerlei kanalen, ook digitale. 

De toegang tot de bibliotheek is gratis.  Ook voor computergebruik en internet moet geen 

prijs betaald worden.  Lidmaatschap kost vijf euro en is enkel vereist voor uitleningen 

van materialen.  Dus ook hier wordt net zoals in de bibliotheek Permeke een prijs betaald 

voor een bepaalde dienstverlening.  Deze lage drempel wordt als zeer belangrijk 

bevonden om op die manier mensen zeker niet af te schrikken om in de bibliotheek 

binnen te stappen.   

De beleveniscreatie is zonder twijfel aanwezig in de Kortrijkse bibliotheek.  Het 

organiseren van allerlei activiteiten en de opstelling en materialen in de bibliotheek 

passen binnen het concept van “huiskamer” waarvan de bibliotheek expliciet wil dat de 

bezoeker het zo ervaart.  De beleveniscreatie is er vanuit de idee dat de bibliotheek haar 

maatschappelijke functies anders moet invullen en uitdrukken, de traditionele 

aanbodsbibliotheek komt niet meer tegemoet aan die functies.  De dimensies van Pine en 

Gilomore (1999) zijn ook te herkennen in de belevenisbibliotheek.  Uiteraard kan de 

belevenis voor de bezoeker nog optimaler en beter gericht worden op de doelgroepen.  

Ook de ruimte die de bibliotheek nu voorhanden heeft, is niet geschikt voor het nieuwe 

beleid dat de bibliotheek wil voeren maar daar zal in de toekomst, met de komst van het 

nieuwe bibliotheekgebouw, mogelijk verandering in komen. 
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3.4  OPENBARE BIBLIOTHEEK GENT (ZUID) 

De data over de bibliotheek Gent (Zuid) werd gehaald uit een interview met de 

bibliothecaris (bijlage 5), een observatie (bijlage 6), de beleidsbrief 2008-2013 van de 

openbare bibliotheek en drie documenten met betrekking tot het project van de nieuwe 

bibliotheek in Gent, de Waalse Krook. 

Uit de verschillende data blijkt dat de bibliotheek zich zeer bewust is van een 

verandering.  Haar maatschappelijke doelstellingen zullen niet bereikt worden door het 

louter aanbieden van informatie.  Het interview met de bibliothecaris bevestigt dit op 

zowat elk moment dat er vragen gesteld worden over de belevenisbibliotheek.  Zij stelt 

dat de opkomst van het internet de voornaamste reden is geweest voor de veranderingen 

in de bibliotheek. 

“Dat speelt al een paar jaar hoor, persoonlijk voor mij heeft dat vooral te maken met het 

internet, dat zorgt dat het gebruik van de bibliotheek verandert, en dan moet je gaan 

nadenken over hoe we de bibliotheek dan wel gaan gebruiken, waarvoor die er is.  er zijn 

ook heel veel denkmomenten en daarop ga je nadenken over de functie van de bibliotheek 

in de maatschappij.” 

De vier belangrijke luiken in de missie van de bibliotheek Gent, opgetekend in de 

beleidsbrief, zijn de volgende: 

-  de vrije en drempelloze toegang tot kennis en cultuur waarborgen 

-  de cultuur-en kennisparticipatie stimuleren 

-  het levenslang leren ondersteunen 

-  gemeenschapsleven helpen versterken. 

De lage drempel voor toegang tot de bibliotheek en het inzetten van de biblitheek om 

algemene cultuurparticipatie te verhogen, is ook in de vorig besproken bibliotheken reeds 

aan bod gekomen, net zoals het “levenslang leren”.  Zo zijn voor dat laatste de 

mogelijkheden in de bibliotheek om met de computer te werken, te leren werken en 

internet te gebruiken talrijk. 
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Het gemeenschapsleven helpen versterken moet volgens de bibliotheek gebeuren door te 

zorgen voor aangepaste infrastructuur die kan fungeren als een ontmoetingsplaats.  “De 

hoofdbibliotheek voorziet in voldoende faciliteiten en is zo ingericht dat ze de 

“leefkamer” van de stad wordt, een veilige en vanzelfsprekende plek waar mensen elkaar 

kunnen ontmoeten in een sfeer van cultuur en informatie”, zo stelt de beleidsbrief van de 

bibliotheek Gent.   

Dit beeld wordt in het interview door de bibliothecaris bevestigd:  “Wij willen ook meer 

zijn dan een plaats waar je zomaar komt dingen weghalen en terugbrengen, er moet hier 

iets te beleven zijn, er moet een ontmoetingsplaats zijn, het moet een stadsplaats zijn, een 

“third place”, naast thuis en werk/studeerplaats en de derde ruimte moet dan de ruimte 

worden voor het aangenaam vertoeven.” 

Het concept van third place dat hier gesteld wordt, doet denken aan wat in de bibliotheek 

in Kortrijk “de huiskamer” genoemd werd.  De observatie in de bibliotheek van Gent 

geeft echter geen echte beschrijving van een huiskamer.  Wel zijn er verschillende 

ruimten die de verschillende functies van een leefruimte hebben.  Er is een stille 

studieruimte, de ruimte voor de jeugd, de ruimte voor computers, een café waar men kan 

lezen en een ruimte waar ook kranten en tijdschriften geraadpleegd kunnen worden.  De 

bibliothecaris geeft aan dat het gebouw zich niet voldoende leent voor de belevenis die de 

bibliotheek aan de bezoeker wil meegeven.   

De plannen voor de nieuwe bibliotheek, de Waalse Krook, nemen de idee van de 

leefruimte wel expliciet op het in het plan.  De bibliotheek wil de belevenis van third 

place aanbieden aan de bezoeker en wil dat ook op allerlei manieren bewerkstelligen.  De 

missie wordt voor de nieuwe bibliotheek als volgt in beeld gebracht: 
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Figuur 6:  De missie van de nieuwe bibliotheek.  (Plan voor nieuwe bibliotheek) 

Toegang tot kennis en cultuur blijft de core business van de bibliotheek.  Daarnaast ziet 

de bibliotheek toegevoegde functies van leren, beleven en ontmoeten.  Deze functies 

hebben, zo stelt de bibliotheek, te maken met de communicatie van de core business naar 

het publiek toe.  Het leren, beleven en ontmoeten versterkt de kernfunctie van de 

bibliotheek. 

In het document over de nieuwe bibliotheek staat het volgende uitgelegd met betrekking 

tot de belevenisbibliotheek.  “De bezoeker aan de nieuwe bibliotheek in Gent moet de 

bibliotheek beleven als een leefruimte waarin hij dingen kan leren, kan ontdekken, 

mensen kan ontmoeten, dingen kan beleven.”  De bibliotheek Waalse Krook zal dit 

trachten te realiseren aan de hand van verschillende dingen.  Ten eerste zullen 

evenementen, tentoonstellingen, auteurstlezingen, vrije muziekpodia, enz. aangeboden 

worden om actieve participatie in het cultuurgebeuren te realiseren.  Ten tweede zal ook 

de architectuur en de sfeer van het gebouw aangepast worden aan de idee van 

“leefruimte”.  Het moet een open ruimte worden waarin het aangenaam vertoeven is.   

Ten derde is het ook belangrijk dat in alle activiteiten van de bibliotheek er een koppeling 

is naar de core business, naar de collectie, omdat op die manier de bibliotheek het 

“levenslang leren” stimuleert.  Bovendien is het zo de bedoeling dat de bezoeker altijd 

iets nieuws kan ontdekken in de bibliotheek en verrast is.  Ook de opstelling van de 

materialen kan hiertoe bijdragen. 
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toepassing zal zijn op het nieuwe gebouw.  De elementen van de missie worden in wat volgt 

verduidelijkt via de ambities die Gent zich stelt naar de bibliotheek voor de toekomst.  

 

In het denkproces omtrent de nieuwe bibliotheek werd de kernachtige formulering van de missie 

vertaald in een beeld.  Gezien vanuit gebruikersstandpunt wordt “cultuur- en kennisparticipatie 

stimuleren” gevat in “beleven”, “het levenslang leren ondersteunen” in “leren” en “het 

gemeenschapsleven helpen versterken” in “ontmoeting”.   
                              

 
Het beeld wil de relatie aangeven tussen de kernopdracht van de bibliotheek en de toegevoegde 

functies die men meer en meer ten aanzien van het publiek wil realiseren op vlak van leren, beleven en 

ontmoeten. Deze extra functies hebben vooral te maken met de interactie tussen dat kernproduct en het 

(potentiële) publiek, met communicatie in het algemeen. Ze moeten zorgen voor een verschuiving van 

de aandacht voor informatie en cultuur als ‘product’, naar informatie en cultuur als ‘proces’.  

Wel dient opgemerkt dat leren, beleven, ontmoeten geen afzonderlijke functies zijn, maar in elkaar 

kunnen overvloeien.  Ze staan ook altijd in functie van het versterken van de kernopdracht van de 

bibliotheek,  het waarborgen van de vrije en drempelloze toegang tot kennis en cultuur. 

 

3. Ambities  

 
! de vrije en drempelloze toegang tot kennis en cultuur waarborgen  

 

Publieksverbreding 
Het nieuwe gebouw moet het gemiddelde bereik van 2.500 bezoekers per dag  verhogen en zich 

laten inspireren door nog meer succesvolle bibliotheekrealisaties in het buitenland. Want uit het 

gebruikersonderzoek (2005) bleek dat de bibliotheek er nog niet voor iedereen is. Het profiel van 

het Gentse bibliotheekpubliek toont duidelijk een ondervertegenwoordiging van moeilijker 

bereikbare groepen als lager geschoolden, ouderen, sociaal kwetsbaren, … De bibliotheek streeft 

ernaar om hun aandeel in het gebruikersbestand gevoelig te laten stijgen. 

Naast de traditionele gebruiker is ook aandacht nodig voor de nieuwe gebruiker van de toekomst, 

de generatie “tech”, de Google-generatie die alles gemakkelijk, draagbaar, draadloos, flexibel en 

permanent beschikbaar wil hebben door middel van nieuwe media. 

  

Nieuwe media 

De ontwikkelingen op het internet zijn een belangrijke aanjager voor bibliotheekvernieuwing en 

Leren 

Beleven 

Toegang  

 tot kennis en 

cultuur 

Ontmoeten 
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De bibliothecaris vertelt dat men dit idee ook nu in de bibliotheek zoveel mogelijk tracht 

uit te werken maar dat de ruimte eigenlijk te klein is:  “Maar hier is te weinig ruimte, 

zeker voor die andere funties van leren, onmoeten, beleven die we nu eigenlijk willen 

voor de bibliotheek.  Er is te weinig circulatieruimte, er is te weinig ruimte om dingen te 

organiseren.” 

Wanneer we de dimensies van Pine en Gilmore (1999) overlopen, zien we door middel 

van de observatie dat in deze bibliotheek het entertainment gehalte redelijk laag is.  De 

clues zoals de opstelling van tafels en stoelen, computers, stille ruimtes, geven aan dat het 

hiermee toch voornamelijk de “lerende” dimensie goed wordt ingevuld maar echt 

entertainment is er mogelijk alleen op speciale activiteiten in de bibliotheek.  Met 

uitzondering van het leescafé, waar esthetiek, entertainment en leren voor een stukje 

aanwezig zijn, kunnen de dimensies hier moeilijk herkend worden.  Als we kijken naar de 

plannen voor de bibliotheek Waalse Krook, lijkt het erop dat die daar meer aanwezig 

zullen zijn.  Het edutainment-gehalte, het spelenderwijs leren, zal er veel groter zijn.  In 

de Waalse Krook zal immers niet alleen de bibliotheek maar ook een centrum voor 

nieuwe media gevestigd zijn.  Dit centrum is een gezamenlijk initiatief van de Ugent en 

het IBBT (Institiuut voor Breedbanttechnologie).  Zij zullen zorgen voor audiovisuele 

belevingsruimtes in het gebouw.  Over de samenwerking met het IBBT zegt de 

bibliothecaris het volgende:  “Zij zijn nog niet gekend bij het grote publiek maar willen 

dat wel bereiken en gaan daarom met ons samenwerken, in hetzelfde gebouw dan de 

bibliotheek, dat maakt dat er een aantal ruimtes zullen gedeeld worden, dat zij ook 

dingen kunnen presenteren, en de medialabs die er zullen komen dat is om dingen die zij 

maken te presenteren.  Heel leuk ook voor kinderen die dingen die zij ontwerpen, dat 

gaat ook interactief zijn.” 

De esthetische dimensie van een belevenis zou met de nieuwe bibliotheek ook veel meer 

in de verf komen te staan, omdat men expliciet stelt dat er veel aandacht aan besteed zal 

moeten worden om de integrale belevenis voor de bezoeker écht als een leefruimte te 

doen aanvoelen.  Wat de “onderdompeling” in een belevenis betreft, stelt het plan voor de 

nieuwe bibliotheek dat het de bedoeling is immersie-ruimten te hebben die mensen 

onderdompelen in technologie en media. 
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In de nieuwe bibliotheek zal ook een agora ruimte en restaurant zijn, dat langer open is 

dan de bibliotheek, om de idee van “leefruimte” te verwezenlijken. 

De toegang en het gebruik van de bibliotheek is gratis.  Men kan gratis lid worden en 

gratis uitlenen.  Enkel wanneer werken beschadigd of te laat worden binnengebracht 

moet er een boete betaald worden. 

Uit de verzamelde data blijkt dat de Genste centrumbibliotheek heel veel aandacht 

besteed aan klantgerichtheid.  De bibliotheek beseft ook dat dit noodzakelijk is naar de 

bezoeker toe.  Er zijn ook veel data verzameld over de klant, er werd deelgenomen aan 

een gebruikersonderzoek om de bezoeker ook beter te leren kennen.  Met suggesties 

wordt ook effectief rekening gehouden.  Zo werden opmerkingen over leentermijn in acht 

genomen, en werd de leentermijn aangepast aan de wensen van de bezoeker.  Er zijn veel 

mogelijkheden om de “traditionele” taak van uitlenen zo efficiënt mogelijk te laten 

verlopen.  De bibliotheek heeft daarvoor beroep gedaan op de nieuwste technologie.  

Zowel de automatisering voor het uitlenen als de mogelijkheden van de catalogus tonen 

dit aan.  Het terugbrengen van boeken of andere media hoeft ook niet tijdens de 

openingsuren, daarvoor heeft de bibliotheek een brievenbus ter beschikking gesteld.  Op 

die manier zijn er zoveel mogelijkheden dat met een beetje verantwoordelijkheid het 

gebruik van de bibliotheek echt volledig gratis is. 

De bibliotheek in Gent past haar dienstverlening ook aan aan de verschillende 

klantengroepen.  Deze segmentering van klantengroepen resulteert in het afstemmen van 

de collectie op de verschillende doelgroepen.  De nieuwe bibliotheek houdt ook voor de 

belevenissen rekening met verschillende doelgroepen.  Er wordt daar de vraag gesteld 

welke clues noodzakelijk zijn om de verschillende doelgroepen “te doen thuisvoelen” in 

de bibliotheek. 

De huidige bibliotheek in Gent (Zuid) biedt niet echt integrale belevenissen aan voor de 

bezoeker, maar de idee is er wel.  De manier waarop de idee van een belevenis is 

uitgewerkt in het plan voor de nieuwe bibliotheek Waalse Krook, past in de idee van de 

belevenisbibliotheek die in de literatuurstudie geschetst werd.  De toekomst zal moeten 
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uitwijzen of men in de nieuwe bibliotheek de juiste clues zal kunnen definiëren en 

uitdragen naar de bezoeker zodat deze het bibliotheekbezoek ervaart als een belevenis. 

 

3.5  OPENBARE BIBLIOTHEEK EDEGEM 

De data over de bibliotheek Edegem zijn afkomstig uit een observatie (bijlage 7) en het 

actieplan 2010 van de openbare bibliotheek Edegem. 

De observatie maakt duidelijk dat er veel collectie is op een kleine ruimte in de 

bibliotheek in Edegem.  Alles staat netjes geordend en gerangschikt, volgens leeftijd en 

volgens type, wat het opzoekwerk gemakkelijker maakt, ook mede dankzij de symbolen 

die er worden gebruikt.  Er is ook een kleine leesruimte en er zijn enkele computers met 

internet voorhanden.  Het actieplan geeft aan dat de bibliotheek klantgericht moet zijn en 

het aanbod moet ontsluiten op haar doelgroepen.  Er is ook met een luisterpunt specifieke 

aandacht besteed aan blinden en slechtzienden.  Ondanks het feit dat er zich een afdeling 

op een eerste verdieping van het gebouw bevindt, heeft de observatie niet aangegeven dat 

er een lift was.  Niet alle ruimten van de bibliotheek zijn dus voor iedereen even 

toegankelijk.  Wel bestaat er de dienstverlening “bibliotheek aan huis” die dat dan ten 

dele kan opvangen voor mensen die slecht te been zijn.  De afdeling voor de kinderen en 

jeugd, is wat kleurijker versierd en geeft de mogelijkheid aan kinderen om samen te 

spelen. 

Een van de belangrijkste doelstellingen van de bibliotheek is om de drempel zo laag 

mogelijk te houden, om zoveel mogelijk mensen te laten kennismaken met de bibliotheek 

en met cultuur. 

Op het eerste zicht blijken in de bibliotheek van Edegem geen belevenissen gecreëerd te 

worden en ook uit het jaaractieplan valt het niet meteen af te leiden.  Toch staat er daar 

geschreven dat de bibliotheek als ontmoetingsplaats wil fungeren waar ook nieuwe 

dingen ontdekt worden.  De observatie leert echter dat het stil is in de bibliotheek en dat 

er weinig ruimte is voor ontmoeting.  De enige ruimte waarin mensen zouden kunnen 

ontmoeten, praten en ontdekken, is de leesruimte die eigenlijk dient voor stilte.  Van 
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ontdekkingen die de bibliotheek wil aanbieden, kan alleen gezegd worden dat enkele 

boeken die op een tafel tentoongesteld liggen wat meer in het oog springen en dat er 

tussen de boekenrekken weetjes verstopt zitten. 

De dimensies van belevenissen zijn niet echt herkenbaar in de bibliotheek in Edegem.  

Het entertainment gehalte van het bibliotheekbezoek is laag, het lerend gehalte 

overheerst, en van onderdompeling is weinig sprake. 

Het actieplan 2010 leert dat de bibliotheek wel enkele acties organiseert om de 

ontmoetingskansen tussen de Edegemnaars te vergroten, maar deze gebeuren zeker niet 

op permanente basis.  Op marketinggebied gebruikt de bibliotheek het logo en de 

promomaterialen die worden aangeboden door Locus.  De bibliotheek tracht zichzelf wel 

in de verf te zetten door de activiteiten en door het logogebruik van Locus maar niet door 

het aanbieden van belevenissen. 

 

3.6  OPENBARE BIBLIOTHEEK KONTICH 

De data is afkomstig uit observatie (bijlage 8), het jaarverslag van de bibliotheek 2009 en 

het cultuurbeleidsplan van de gemeente 2008-2013. 

De observatie maakt al snel duidelijk dat de bibliotheek deel is van een groot 

cultuurcentrum in de gemeente Kontich.  De bibliotheek staat niet los van cultuur en dat 

wil de gemeente ook benadrukken door de bibliotheek fysiek te integreren met andere 

culturele aangelegenheden.  Het cultuurbeleidsplan maakt ook duidelijk dat het de 

bedoeling is op die manier mensen aan te zetten tot meer cultuurparticipatie.  De 

bibliotheekbezoeker heeft de mogelijkheid om meer dan de bibliotheek te ontdekken 

wanneer hij het cultuurcentrum binnengaat. 

In het cultuurbeleidsplan van de gemeente Kontich wordt als snel duidelijk dat het de 

bedoeling is van de bibliotheek een ontmoetingsplaats te maken, voor jong en oud. 

“De gemeentelijke culturele instellingen ontwikkelen een boeiend, actueel, gevarieerd en 

laagdrempelig aanbod waarbij ontmoeting een constant aandachtspunt is.” 
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Daaronder worden in het beleidsplan de acties beschreven die daaraan tegemoet moeten 

komen.  Naast de verscheidene culturele instellingen wordt ook de bibliotheek 

opgenomen in deze acties om onder andere “leesbevorderingsactiviteiten” te organiseren.  

Om de ontmoeting te stimuleren moet ook de gezelligheid in en rondom gebouwen 

bevorderd worden.  De leestuin (vernoemd in beleidsplan) en de koffiehoek (vernoemd in 

beleidsplan en opgemerkt bij observatie) van de bibliotheek zijn daar voorbeelden van.  

Uit de observatie blijkt ook dat het cultuurcentrum, met de bibliotheek, gevestigd zijn aan 

een basketbalpleintje.  Buiten de koffiehoek en de zeteltjes om de krant te lezen werden 

in de observatie niet meer elementen opgemerkt die aan het ontmoetingsconcept dat de 

bibliotheek wil uitdragen, tegemoet komen. 

Wat wel opnieuw opvalt is de indeling van de bibliotheek, strikt, volgens leeftijdsgroep 

en type media.  Segmentering van doelgroepen en dus klantgerichtheid is net zoals in de 

andere bibliotheken belangrijk en ook aanwezig. 

De laagdrempeligheid van de bibliotheek wordt bij elke actie die de bibliotheek 

onderneemt in het achterhoofd gehouden, zo blijkt uit het cultuurbeleidsplan. 

Het jaarverslag van de bibliotheek bericht over de cijfers, over de specifieke 

dienstverlening voor bepaalde doelgroepen en over acties om de bibliotheek te promoten.  

Er is een luisterpunt voor blinden en slechtzienden, net zoals in de bibliotheek in 

Edegem.  Er wordt qua marketing ook gebruik gemaakt van het promotiepakket van 

Locus en verschillende acties die de bibliotheekwerking in de kijker willen zetten. 

De idee van ontmoetingsplaats in de Kontichse bibliotheek wordt voor een deel 

uitgedragen door de ruimte en de clues maar er zijn, zeker gezien de ruimte van de 

bibliotheek en de integratie in het cultuurcentrum, veel meer mogelijkheden om hiervan 

een ware belevenis te maken en de clues die de bibliotheek uitzendt, beter op de 

belevenis van “ontmoeten” af te stemmen. 
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3.7  CONCLUSIES VAN HET ONDERZOEK 

Het klassieke bibliotheekconcept is onder druk komen te staan.  Daardoor profileert de 

bibliotheek zich beter en anders.  Er worden campagnes gevoerd om de zichtbaarheid van 

de bibliotheek te vergroten.  Enerzijds gebeurt dit door een duidelijk logo en boodschap 

naar buiten te sturen, anderzijds gebeurt dit door randactiviteiten die de bibliotheek 

aanbiedt. 

Tevens spreken de meeste bibliotheken over de bibliotheek als ontmoetingsruimte.  Dit 

komt echter niet bij allemaal in even sterke mate tot uiting.  Er moet natuurlijk ook de 

ruimte voor beschikbaar zijn om dit te kunnen waarmaken. 

Klantgerichtheid is voor elke bibliotheek belangrijk.  Er bestaan reeds verschillende 

mogelijkheden in bibliotheken om data over de bibliotheekbezoeker te verwerven en zo 

in te spelen op zijn voorkeuren.  Via deze data wordt de collectie beter ontsloten op de 

bibliotheekbezoeker.  Het interview met de Kortrijkse bibliothecaris maakt duidelijk dat 

ook het personeel belangrijk is in de klantgerichtheid, zeker dan voor het aspect 

klantvriendelijkheid.   

De openbare bibliotheek van Gent, althans in de plannen voor de nieuwe bibliotheek, en 

de openbare bibliotheek van Kortrijk, spreken expliciet over een totaalbelevenis waarvan 

zij wensen dat hun bibliotheekbezoeker die ervaart.  Beide bibliotheken willen dat de 

bezoeker zich waant in een huiskamer, een third place, een leefruimte waar ook nieuwe 

dingen ontdekt kunnen worden.  Het aspect “ontdekken” wordt door bibliotheken zeer 

belangrijk geacht, vooral in het kader van het “levenslang leren” dat zij willen promoten.   

Voorbeelden zoals de bibliotheek in Kortrijk en de plannen voor de Waalse Krook 

bewijzen dat de belevenisbibliotheek inspeelt op het gevoel van de mensen, op de 

emotionele behoefte, die in de literatuurstudie aan bod kwam. 

De andere onderzochte bibliotheken hebben zeker het potentieel om van de bibliotheek 

een belevenisbibliotheek te maken, maar zullen moeten onderzoeken welke clues de 

belevenis die zij willen meegeven aan de bibliotheekbezoeker het beste ondersteunt.  De 
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dimensies van belevenissen zijn wel herkenbaar in de Gentse Waalse Krook bibliotheek 

en in de centrumbibliotheek in Kortrijk. 
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ALGEMEEN BESLUIT 

 

Deze masterproef behandelde een onderzoek naar sporen van de beleveniseconomie in 

openbare bibliotheken.  Aan de hand van een literatuurstudie en een empirisch onderzoek 

werd gekeken of openbare bibliotheken al dan niet gebruik maken van het creëren van 

belevenissen voor de bibliotheekbezoekers.  Zo ja, waarom en vanuit welk perspectief 

doen zij dit. 

Het onderzoekt maakt gewag van een verandering in dienstverlening in de onderzochte 

openbare bibliotheken.  Er is een groeiend besef dat de traditionele dienstverlening in de 

bibliotheek niet volstaat om de maatschappelijke doelstellingen te bereiken.  Het creëren 

van belevenissen is voor enkele van de onderzochte bibliotheken de doelstellingen te 

verwezenlijken.  Lang niet elke bibliotheek maakt er gebruik van en zelfs in de 

onderzochte bibliotheken waar van belevenissen gesproken kan worden, is er nog veel 

ruimte voor verbetering.  De belevenisbibliotheek moet zo goed mogelijk de clues die het 

concept dat zij wil uitdragen, identificeren en uitzenden.  Alleen op die manier zal zij 

memorabele belevenissen creëren die de binding tussen bibliotheek en burger sterker kan 

maken.  Dit is wat in de profitsector de klantentrouw genoemd wordt.   

Het marketingperspectief of het perspectief van Pine en Gilmore (1999) keken beide naar 

belevenissen en de beleveniseconomie als mogelijkheden om de concurrentiepositie van 

een private onderneming te verbeteren en de mogelijkheden op meer winst te verhogen.  

Openbare bibliotheken streven als organisatie van de publieke sector geen winst na maar 

maatschappelijke doeleinden.  Dat is in de bibliotheken die er reeds gebruik van maken 

ook het perspectief van waaruit gedacht wordt. 

Het onderzoek is een exploratief onderzoek waarin gebruikt werd gemaakt van 

kwalitatieve dataverzameling.  Zowel interviews als observaties hebben beperkingen als 

onderzoeksmethode.  Beiden zijn onderhevig aan de subjectieve interpretatie van de 

onderzoeker.  Dit is een beperking van het onderzoek waarvan men zich bewust moet 

zijn. 



! ''!

Er is weinig of geen onderzoek gevoerd naar beleveniscreatie in de publieke sector.  In de 

toekomst kan de methodologie aan de hand van verder onderzoek nog verfijnd worden en 

kunnen ook andere overheidsinstanties onderzocht worden op beleveniscreatie. 

Het Nieuw Publiek Management dient te zoeken naar mogelijkheden voor 

beleveniscreatie in de publieke sector, vanuit de overtuiging dat deze kan bijdragen tot de 

realisatie van de doelstellingen van sommige overheidsdiensten.   
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Bijlage 1:  Interview openbare bibliotheek Antwerpen (Permeke) 

Interview openbare bibliotheek Antwerpen (Permeke) 

Geïnterviewde:  Teamverantwoordelijke collecties, Birgit Vanackere 

1
e
 kolom:  interview 

Interviewer:  cursieve tekst 

Geïnterviewde:  standaardtekst 

2
e
 kolom:  codering 

 

Goedemorgen, ik zal efkes kort toelichten waarover 

mijn thesis juist gaat.  Het vertrekt vanuit de idee van 

een beleveniseconomie, da zou de opvolger zijn van de 

diensteneconomie, klassiek voorbeeld dat eraan 

verbonden wordt zijn dingen zoals disneyland waar 

mensen een prijs betalen om iets magisch te ervaren 

en ni om in een karreke van een attractie te worden 

gezet. ’t Wordt dus meer dan dienstenverlening.  Nu, 

ik studeer overheidsmanagement en wil eigenlijk 

achterhalen of in de publieke sector zich zowat 

dezelfde trend voordoet.  Ik zou da dan willen gaan 

bekijken in bibliotheken, hoe dienstverlening daar 

verloopt, wat dat de klantgerichtheid is enzovoorts 

 

Inleiding 

Awel, We hebben een centrale bibliotheek waar een 

directie bovenstaat, die mensen hebben allemaal 

verschillende functies, we hebben een bibliothecaris 

en een heel coordinatieteam dat bestlist over het ganse 

netwerk van de bib van antwerpen . er worden 

algemene beslissingen genomen, er is een algemeen 

collectiebeleid maar er wordt rekening gehouden met 

plaats en grootte van het district en van mensen die 

ernaartoe komen. Er wordt nauw samengewerkt met 

districtsraden, geen eindverantwoordelijkheid maar op 

basis van gemaakte afspraken beleid uitvoeren 

 

Structuur organisatie 

 

 

 

 

Collectiebeleid 

 

 

 

 

 

 

Misschien moeten we beginnen met een keer te kijken 

wat uw functie juist is in de bibliotheek, wat u hiert 

doet enzovoort  

 

 

Ahja, ik ben teamverantwoordelijke van collecties in 

permeke . wij werken met 1 hoofdverantwoordelijke, 

Marleen Maes, zij zit ook in het coordinatieteam en is 

 



bibliothecaris op centraal niveau, dus van het 

bibliothekennetwerk in Antwerpen.  De bibliotheek in 

permeke is opgedeeld in verschillende teams, 

collectieteam, jeugd, digitale dienstverlening, 

activiteiten enzovoort en die hebben eigenlijk allemaal 

ne verantwoordelijke en ik ben dan verantwoordelijk 

voor collectie.  wij vormen met die 

verantwoordelijken dan een coördinatieteam, we 

proberen allemaal op dezelfde golflengte te zitten en 

wat afspreken te maken en ik situeer mij daarin en 

mijn naam is Birgit Vanackere. 

 

Kan u enkele cijfergegevens geven over de 

bibliotheek?  ’t Is om de grootteorde van de 

bibliotheek zowat te kunnen bepalen zodat ‘k kan 

vergelijken met andere bibliotheken die ik ook bekijk. 

 

  

Ik gaan proberen van nog eens wat cijfers te vinden 

want ik ben daar helemaal niet goed in wacht ze (zoekt 

in kast, bladert in map...) op cijfergebied ben ik echt 

slecht, ik zal’t anders moeten achtersturen. 

 

Tis gewoon om de grootteorde van de bib te bepalen 

 

Ik zal ’t nog is aan marleen moeten vragen. 

Ik heb da ooit is ne keer op papier gezien zenne, ma ‘k 

gaat achter sturen. 

 

 

Bon, dan gaan we is kijken eh.  Wat is volgens u rol 

van de bibliotheek vandaag?  Wat zijn de 

doelstellingen die er hier worden vooropgesteld?  

 

 

Over hier dan, in Permeke? 

 

Over Permeke ja 

 

ja, er is wel een verandering gekomen met de 

centralisering van de bibliotheek, er is meer aandacht 

gekomen voor bevolkingsgroepen en de 

dienstverlening.  De bibliotheek was vroeger echt 

geconcentreerd op encyclopediën en zoveel mogelijk 

werken hebben en de collectie en nu is er een 

verschuiving gebeurd naar hoe kunnen we ons 

materiaal beter aanbieden, waarvoor zijn wij der en 

vooral met de start van Permeke is de idee ontstaan dat 

we de bibliotheek ook gaan zetten op een plaats die 

 

 

 

 

Centralisering bibliotheek 

 

 

Focus bibliotheek 

 

Collectie 

 

 

Ligging bibliotheek 

 



echt nie goe ligt in de stad maar met het nieuwe 

decreet was ook gezegd da de bibliotheek een nieuwe 

ontmoetingsplaats moest worden. De bibliotheek moet 

de buurt een beetje een nieuwe impuls geven zodat de 

mensen da hier wonen toch op een of andere manier 

bereikt moeten worden. Bevolkingsgroepen die in de 

kou blijven staan moeten hierdoor wa beter bereikt 

worden ik spreek dan over mensen die hun draai ni 

vinden in de maatschappij, allochtonen, kansarmen, 

mensen met schrik voor de bibliotheek.   In de lange 

nieuwstraat da was ne grote trap, een zowat imposant 

gebouw maar hier is de drempel heel laag, het publiek 

is helemaal anders, mensen durven naar hier komen.  

Er zijn ook heel veel organisaties in de omgeving die 

met kansarmen werken en die komen dan naar hier, er 

wordt heel veel samengewerkt met mensen uit de 

omgeving; wij werken hier nie alleen, we hebben het 

stadskantoor, het buurtsecretariaat heel veel 

organisaties die hier zitten, een vzw “behoud de 

begeerte”, die doen heel veel literaire eventen. Dan 

hebt ge ook de kubus hiervoor, het cafe, da wordt 

georganiseerd door kas, die zich bezig houden met 

mensen die langdurig werkloos zijn, dus das ook een 

sociaal gedoe. De bibliotheek wordt ook opengesteld 

om cursussen te geven, er worden heel veel dingen 

gegeven aan mensen die nog niet overweg kunnen met 

de computer. We hebben hier ook een digipunt, ge 

hebt da hier op verschillende plaatsen in antwerpen, 

een organisatie van de stad die ervoor zorgt om 

internet toegankelijker te maken, er zitten dan ook 

mensen bij die u direct kunnen helpen, terwijl in de 

bibliotheek van de mensen niet wordt verwacht dat ze 

meteen mensen gaan helpen, we geven hier geen les, 

tenzij da ge is ne keer tijd over hebt. Er zijn dus heel 

veel acties en initiatieven om mensen vertrouwd te 

geraken met de omgeving, de collectie is ook meer 

toegespitst op die doelgroepen:  heel veel 

taalcursussen, eenvoudige leesboeken, 

woordenboeken, en zo allemaal, luisterboeken, 

daisyboeken, da zijn speciale luisterboeken voor 

blinden en slechtzienden. 

Wa ook nieuw is, is da we een dienst aanbieden, 

bibliotheek aan huis, wij hebben een aantal collega’s 

die samenwerken met vrijwilligers die zich aanmelden 

bij de bibliotheek om boeken te gaan ronddragen bij 

mensen aan huis. Die komen regelmatig naar hier, er 

 

Ontmoetingsplaats 

 

 

 

 

Focus op achtergestelde 

bevolkingsgroepen 

 

 

 

 

 

Lage drempel 

Samenwerking organisaties 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursussen in bib 

 

 

Computerlessen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collectie gericht op doelgroepen 

 

 

 

 

 

Bibliotheek aan huis 

 

 

 

 



is dan een contactpersoon in de bibliotheek, zodat er 

toch wat gecontroleerd wordt en die vrijwilligers die 

brengen dan boeken aan huis.  Da’s voor mensen die 

oud zijn of minder goed te been zijn en da loopt echt 

heel goe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In welke mate ondervindt de bibliotheek concurrentie? 

Of van andere informatievoorzieningen, zoals het 

internet? 

 

 

we merken wel dat er een verschuiving is in 

uitleencijfers van non fictie materialen, mensen 

zoeken meer en meer informatie op internet, da’s in de 

bibliotheken in ’t algemeen, maar bij ons hier in 

Permeke is het wel opvallend da wij een bepaalde  

doelgroep onderhouden die niet zo vertrouwd zijn met 

computers en dus worden de non fictie nog wel 

uitgeleend. Echt heel hoogstaand materiaal bieden wij 

ook niet meer aan en die verdwijnen uit onze 

collecties. We hebben reisboeken, computerboeken, 

kookboeken, rijbewijsboeken zeker niet vergeten en 

ook de oefeningen, boeken over lichaam en 

gezondheid, het spirituele en die blijven wel heel 

populair. 

Wij hebben meer en meer een sociale taak om de 

digitale kloof te dichten, mensen moeten begeleid 

worden. Er komen ook veel studenten, heel veel 

allochtone jongeren, heel veel meisjes, die hier komen 

studeren die misschien thuis hun eigen nie kunnen 

concentreren op woensdagmiddag komen ze hier 

samen studeren dus da’s ook zeker een doelgroep waar 

da we er ook voor zijn.  

De oudere mensen van de lange nieuwstraat die 

verschuiven zich naar districtsbibliotheken en die 

komen nie echt naar hier, die gaan naar Deurne en 

Berchem en in het begin met de verhuis naar hier 

daarover kloegen die vooral over het aanbod. Maar we 

hebben keuzes moeten maken en de collectie werd 

gericht op de doelgroep. Er was in de lange 

nieuwstraat een verouderde collectie en we hebben 

beslist ons te focussen op iets anders, maar voor die 

bepaalde groep van mensen. 

Vroeger waren wij ook een cob en hadden wij ook een 

ondersteunende functie in de provincie en nu is da 

afgeschaft en zijn we lokaal moeten gaan werken, zijn 

Uitleencijfers non fictie 

 

Internet 

 

 

 

 

 

Collectie 

 

 

 

 

 

Focus op achtergestelde 

bevolkingsgroepen:  sociale rol 

bib 

 

 

 

 

 

Veranderd aanbod tgo vroeger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budget 

 



de budgetten ook veranderd, vroeger was er zowiezo 

meer geld, konden we alles kopen 

 

 

 

 

Komt da uit stad dan, het budget voor bibliotheek 

onder de tak cultuur? 

 

  

Ja, we krijgen nog veel geld zenne maar er gaat veel 

geld naar de modernisering, ICT, veel nieuwe 

gebouwen want alles is verouderd. We zouden een 

nieuw gebouw krijgen in wilrijk, daar zijn ze mee 

bezig. Er was ook sprake van een nieuw gebouw in 

borgerhout maar da is efkes stilgelegd. 

budget 

  

Hoe kan de bibliotheek aantrekkelijker gemaakt 

worden? 

 

  

wij doen heel veel activiteiten in Permeke, veel 

tentoonstellingen, veel literaire avonden, da wordt 

gepromoot via de website via affiches, dikwijls ook in 

districtsbibliotheken, in samenwerking met de 

cultuurraad, ook in samenwerking met scholen 

proberen we nu te werken; in Permeke loopt da 

allemaal goe, wij doen natuurlijk ook mee met de 

nationale acties, jeugdboekenweek, de zomer van de 

vlieg, en da volgen we ook allemaal mee op 

Wij proberen ook ons soms te laten zien op plaatsen 

waar het minder evident is, er is ook maandelijks een 

boekenplein hier op het Coninkxplein, twee maal per 

jaar uitverkoop van de boeken ook, en we krijgen ook 

vragen van externen, de zomer van antwerpen is ook 

vragende partij da wij daar iets doen, met een standje, 

dus zo proberen we wel naarbuiten te komen. Vorig 

jaar heb ik op de cultuurmarkt gestaan met de bibbus, 

das direct heel indrukwekkend, daar hebben we 

spellekes enzo gedaan da zijn heel goei manieren om u 

kenbaar te maken ... Hier in Permeke hebben we ook 

een auditorium, we organiseren veel dikwijs in 

samenwerking met andere partners  

We komen ook regelmatig op tv, den ATV loopt hier 

wel geregeld ne keer binnen. 

Wa kunt ge nog doen, ... balpennen uitdelen enzo 

De grote actie van de stad met de A, daar sluit de 

bibliotheek natuurlijk nauw bij aan, kzou zo nog 

dinges kunnen laten zien (toont een onderlegger voor 

op tafel) op mijn ijskast hangen ook magneetjes da wij 

ook eens hebben uitgedeeld 

Activiteiten bib 

 

 

Samenwerking scholen 

 

 

Nationale acties bib 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zichtbaarheid bib vergroten 

 

 

 

 

 

 

Zichtbaarheid bib vergroten 

 

 

 

 



Onze bibliotheekzaksjes ook, delen wij ook gratis uit, 

die ziet ge ook heel veel; ge wordt wel gezien zo eh 

 

Hoe belangrijk is klantentrouw voor de openbare 

bibliotheek?  Hoe belangrijk is het dat mensen niet 

afhaken na een keer naar de bibliotheek te gaan?  En 

hoe wordt dat zowat opgevolgd? 

 

 

 

 

Goh, wij hebben daar wel eens nekeer naar gekeken, 

kwestie van die doelgroepen, er wordt wel eens naar 

die cijfers gekeken en geprobeerd van te kijken 

waarom da da verandert of waarom da er wa 

verschuivingen zijn, ma ik weet d’r nie zo heel veel 

van. 

Er worden nog nie echt enquetes uitgedeeld ofzo maar 

de cijfers worden wel in het oog gehouden. De 

adolescenten zijn wel de moeilijkste doelgroep, we 

hebben dan intern daar wel over gediscussieerd en een 

apart hoekske voor adolescenten in de bibliotheek 

ingericht. We zijn naar scholen gegaan om daar te 

praten over de bibliotheek om zo de bibliotheek en 

boeken wa te promoten. 

Deze zomer hebben wij ook wel iets gedaan voor 

trouwe klanten omda we zagen da die mensen al 

zolang bij de bibliotheek waren en dan kregen ze een 

zakske als kadoo met zowa prullekes da zijn allemaal 

zo van die cijfers die ge uit brocade kunt halen 

 

 

 

 

 

 

 

Aandacht voor doelgroepen 

 

 

 

 

Samenwerking scholen 

 

 

Trouwe klanten 

 

 

 

Data klanten 

Worden personeelsleden van de bibliotheek opgeleid?  

Op welke manier?  Over welke kennis beschikken zij? 

 

 

normaalgezien wel eh, alle nieuwe medewerkers 

krijgen een opleiding in brocade, tsysteem waarmee 

we werken, ZIZO, ons plaatsensysteem, en op 

regelmatige basis, in hoeverre da ge het kunt 

organiseren worden er ook interne opleidingen 

uitgeschreven. Er is een traject geweest onlangs van 

vier dagen da iedereen heeft moeten volgen. Er wordt 

echt wel werk van gemaakt, het is belangrijk da 

iedereen bijblijft en soms ook opfrissingscursussen. 

Da is soms ook moeilijk want er zijn meer 

openingsuren, minder mensen, meer taken en dan is 

het soms moeilijk omdat we zo lang openzijn om wa 

vrije momenten te vinden. Vroeger hadden wij 

regelmatig een voormiddag vrij en dan was het 

gemakkelijker dus als ge nu iets wilt doen moet ge da 

Opleiding personeel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezetting personeel 



al heel goe afspreken en tis nie da we met teveel volk 

zitten, helemaal nie. 

 

 

 

Hoeveel mensen werken er zo ongeveer?  

  

Hier in Permeke een 45tal maar heel veel werken er 

ook halftijds, mensen die ook LBO hebben, zo 

dagelijks als het goed meevalt twintig als het slecht 

meevalt zeven. Soms zitten we hier maar met zeven en 

das echt wel het minimum want dan kunt ge niets 

anders doen heel de tijd over en weer lopen maar da 

betekent nie da als er twintig man is da die allemaal in 

de bibliotheek zitten eh want dan kunnen die wa 

collectiewerk doen want de oorspronkelijke idee was 

da ter alleen maar publiekswerk zou zijn en da al de 

rest, collecties, centraal zou gebeuren, op de luchtbal 

tegenover de metropolis maar er moet ter plaatse ook 

altijd wat gebeuren.  De materialen komen hier toe, er 

moet nagekeken worden of alles klopt, of da ze de 

juiste etiketjes hebben da moet toch nog nagekeken 

worden, zitten er nog cassetjes bij .... 

en waar dan veel werk in kruipt is het proper houden 

van een collectie, beschadigingen enzo, ge ziet daar 

mijn bureau, ik moet dan zien of da slijtage is van het 

boek of da het door de lener werd veroorzaakt, mensen 

denken da alles automatisch gebeurd en da wij der nie 

naar kijken eh maar der wordt wel naar gekeken 

zenne. 

 

Bezetting personeel 

 

 

 

 

 

 

 

Collectiewerk vs publiekswerk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wordt er data verzameld rond de klant van de 

bibliotheek?  Hoe gebeurt dat? 

 

ja er is een klachtensysteem, da gebeurt allemaal 

digitaal tegenwoordig, mensen kunnen opmerkingen 

maken, suggesties doen, klachten en dan komt da bij 

ons klantendienst terecht en die proberen die zo goed 

mogelijk te beantwoorden en anders wordt da 

doorgestuurd, en daar komen ook positieve 

opmerkingen natuurlijk 

Voor degene die nie vertrouwd zijn met het digitale 

kunnen ze hier aan de balie formuliertjes vragen voor 

aankoopsuggesties, klacht, of een suggestie en da 

gebeurt ook wel. 

Die klantendienst is wel heel goe die vangt heel veel 

op, da’s ook een gratis nummer een 0800 nummer 

 

 

 

Klachtensysteem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klantendienst 

  



Wordt daar veel gebruik van gemaakt?  

  

Ja zeker en vast, da’s ook heel drempelverlagend, een 

telefoonnummer da’s gratis en das voor ons ook goe 

want da neemt wa druk weg voor ons, 1 keer per week 

moeten we wel de balie doen en klachten en 

suggesties opvangen maar het gebeurt soms ook da we 

da nie kunnen en dan zeggen we dat het beter is 

contact op te nemen met de klantendienst en het is 

soms ook beter da de mensen zo’n ventilatiekanaal 

hebben 

 

Lage drempel 

Hoe wordt kwaliteit van dienstverlening opgevolgd, 

gemeten, verbeterd?  Wat wordt er ondernomen om de 

werking van de bibliotheek te verbeteren?   

 

 

da kan ik eigenlijk moeilijk zeggen, ik weet nie welke 

cijfers ge uit ons systeem kunt halen k weet niet dat er 

objectieve metingen zijn. In deurne loopt er nu wel 

een enquete, da’s iets van de provincie. 

Door de statistieken die we trekken en vergaderingen 

van cultuurraden en andere partners die suggesties, da 

doen we eigenlijk meestal.  Als iemand daar extern 

mee afkomt krijgt ge een andere kijk op uw eigen 

werking en ge leert er dan veel uit.  Dan probere we 

zowa samen te werken en kijken wat de noden zijn en 

hoe we elkaar kunnen aanvullen en op die manier 

krijgt ge de er wel een goei zicht op  

 

Opvolging kwaliteit 

 

Enquete 

 

Statistieken 

 

Externe opinies 

 

 

samenwerking 

Worden de actieplannen van de bibliotheek opgevolgd 

en bijgestuurd? 

 

 

das inderdaad een goede vraag, das een 

bestuursakkoord eh, dus daar wordt niks aan 

veranderd, dat is opgemaakt en van daaruit zijn er 

concrete zetten gedaan, specifiek voor de bibliotheek 

werden er een aantal doelstellinge geformuleerd, die 

grote lijnen zijn gezet door de directie en dan is er wel 

een moment geweest waarop de andere mensen van de 

bibliotheek inspraak kregen om doelstellinge concreet 

te maken, er zijn werkcellen geweest, denktanken en 

dan zijn er operationele doelstellingen uitgekomen die 

de dingen heel concreet formuleren, das allemaal 

opgelijst en dan worden daar acties tegenover gesteld 

die wij dan weer verder moeten uitwerken in 

taakafspraken.   

Bestuursakkoord 

 

 

 

Strategische doelstellingen 

 

 

Operationele doelstellingen 

 

 

Acties 

 

Taakafspraken 

 



  

Maar is er een terugkoppeling, een aanpassing op 

basis van een opvolging, wordt er nog eens gekeken 

naar die actieplannen? 

 

 

Het beleidsplan is gemaakt voor zes jaar en daar wordt 

nie echt aan veranderd maar de taakafspraken kunnen 

wel bijgestuurd worden zolang da da past in de 

strategie van het hoger niveau, jaarlijks moet ook 

iedereen geëvalueerd worden op basis van 

taakafspraken, die worden altijd gekoppeld aan 

processen, procesmodellering, en dan moeten wij der 

percentage aan geven. Hoeveel percent van werktijd 

wordt er aan een bepaalde taak besteed, en da wordt 

bijgestuurd, in hoeverre is da realistisch, in hoeverre 

vinden we bepaalde dingen belangrijk en dan hebt ge 

echt een tool om dingen uit te werken 

In het begin was da veel altijd, da extra werk, 

cijfertjes, zien da ge de realiteit niet verliest maar da 

kan schoon hand in hand gaan omda ge een instrument 

hebt waarmee ge ziet of da ge goe bezig zijt 

 

Beleidsplan ongewijzigd 

Taakafspraken bijgestuurd 

 

 

Jaarlijkse evaluatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hebt u ooit nagedacht over hoe de klant een 

bibliotheekbezoek ervaart, wat daar voor hem of haar 

storende en aantrekkelijke elementen in zijn en hoe die 

kunnen worden weggenomen?   

 

 

hier in Permeke zeker, het is altijd de bedoeling 

geweest dat het hier een ontmoetingsplaats wordt, er 

hangt vanalles tegen de muren, er zijn 

tentoonstellingen, de opstellingen van de materialen is 

ook gezet da da nie te stijf overkomt, de 

bovenverdieping is traditioneel, het mag niet allemaal 

dolle pret zijn, mensen willen ook rustig kunnen 

zitten, daar zijn we der ook voor, das een belangrijke 

functie maar langs de andere kant proberen we ook 

door opstelling van het materiaal de mensen in contact 

te brengen met andere dinges die ze anders niet 

zouden zien, er zijn ook heel veel dingen te doen, da 

loopt soms allemaal wa door elkaar, een drankje en 

hapje da moet hier ook echt kunnen, da zijn alle 

positieve dinges, we hebben ook een auditorium waar 

concerten of optredens worden gegeven, we hebben 

ook een huisorkest, mensen worden uitgenodigd en da 

wordt echt gepromoot. 

Ma natuurlijk, de negatieve kanten van de bibliotheek 

 

Ontmoetingsplaats 

 

Verschillende 

mogelijkheden:plezier, stilte, 

studeren 

 

 

 

Opstelling materialen 

 

 

Geen traditionele bib 

 

 

 

Promotie 

 

Negatieve kant: buurtoverlast 



is toch echt wel de overlast op het plein hier, der zitten 

heel veel daklozen druggebruikers,  in het begin is 

veel samengewerkt met de politie, en die komen hier 

nog dagelijks een keer binnen, zeker in de winter zorgt 

da plein voor overlast, de daklozen die komen dan 

binnen zitten eh, maar er wordt wel actief tegen 

gesproken, we hebben ook toezichters in de 

bibliotheek en da is ook echt wel nodig. Het is altijd 

een beetje aftasten wat is de grens, vanaf da we 

merken dat de klanten er last van hebben gaan we er 

echt tegenin en zetten we ze buiten maar als ze 

niemand lastig vallen dan staan we ’t soms wel toe, als 

ze nie teveel stinken ook nie want ... 

 

 

 

 

Overlast daklozen 

 

 

Toezicht 

 

 

 

Wegnemen overlast 

Heeft de bibliotheek Permeke meegedaan aan de 

imagocampagne van Locus?  Waarom, Waarom niet?  

En wordt er veel rekening gehouden met de 

initiatieven van Locus? 

 

 

wij zijn vooral verbonden aan de huistaal van de stad 

eh, met de A, ma da logo (van locus) da’s inderdaad 

zo’n logo da ge overal ziet maar ik weet niet zeker da 

wij het toepassen. Da’s een overkoepelende 

organisatie, vroeger vcob, en da’s wel goe da da 

bestaat zenne, er zijn wel een aantal mensen die zo af 

en toe naar die vergadering gaan maar er wordt hier 

vooral intern veel beslist, er wordt naar geluisterd 

maar niet echt veel rekening mee gehouden, tis vooral 

nuttig voor de wa kleinere bibliotheken 

 

Promotiemateriaal  

 

 

 

Betekenis Locus 

 

 

 

 

Ok, hartelijk bedankt voor uw tijd. ’t Zou heel goed 

zijn moest u mij nog een paar cijfers en een actieplan 

of een beleidsplan ofzoiets kunnen sturen, da’s 

gewoon om eens een keer naar te kijken hoe die 

doelstellingen geformuleerd worden enzo. 

 

 

 



Bijlage 2:  Observatie Openbare Bibliotheek Permeke (Antwerpen) 

Bij het aankomen aan de bibliotheek wordt men verwelkomt door grote rode letters A op 

de ramen van de bibliotheek.  Er staan ook rode plastieken zeteltjes buiten bij het 

fietsenrek.  De letter A is kenmerkend voor de stad Antwerpen en overal in het 

stadscentrum en op openbare plaatsen te bemerken.  Bij het binnnegaan van de 

bibliotheek ziet men onmiddellijk de infobalie links en recht voor zich een blauw bord 

met witte letters die aangeeft wat waar in de bibliotheek te vinden is.  Ook links, tegen 

het raam bevinden zich verschillende computersschermen en blauwe bordjes met witte 

letters “uitlenen”.  Naast deze uitleencomputers bevinden zich twee betaalautomaten.  

Dat wordt kenbaar gemaakt door het grote blauwe bord, witte letters, witte pijl dat zegt 

“betalen”.  Rechts van de inkom, lichtjes achter een hoek bevinden zich machines voor 

het inleveren van boeken (aangeduid door blauw bord, witte letters “inleveren”).  Ik zie 

een vrouw naar de automaten staren, er een boek insteken, weer uithalen en vragend 

kijken naar de machine.  Naast de uitleencomputers en betaalautomaten staan grote rode 

bussen waarin mensen papiertjes wegkomen die uit de automaten komen.  Vanuit mijn 

ooghoeken naar rechts kijken zie ik achter de machines om geleende werken in te leveren 

lockers.  Ik wend me tot de balie, vraag of ik een locker kan huren en dit is geen enkel 

probleem.  De vrouw vraagt of ik lid ben van de bibliotheek, ik zeg ja maar dat ik mijn 

pasje niet bij heb.  (Ik ben wel degelijk lid van de bibliotheek, maar had mijn lidkaart niet 

bij)  Dat is geen enkel probleem en op vertoon van een andere kaart krijg ik een sleutel 

voor een locker.  Wanneer ik voor de lockers sta, zie ik links de deur naar de 

jeugdafdeling en ook de toiletten (die overigens ook aan de inkom met een pijltje 

gesignaleerd stonden). 

De kleuren in de bibliotheek zijn vrolijk, rood, blauw, en een lichte bruine kleur voor het 

meubilair.  De stoelen en zetels die her en der zijn terug te vinden zijn rood.  De kasten 

van de boeken, waarvan sommige zich op wieltjes bevinden, zijn donkergrijs en rood.  

Op de rode muur links van de inkom is een gedicht geschilderd ondertekend door Bart 

Moeyaert.  Aan een andere muur rechts hangt een grote rode letter 4 met daarnaast de 

slogan “’t stad is van iedereen”.  Op elk papiertje, foldertje, instructie van de bibliotheek, 

enz. is dezelfde letter A terug te vinden.  Aan de inkom staan ook rode winkelmandjes. 

Aan de infobalie zitten drie medewerkers.  Voor de infobalie is een koord met paaltjes 

gespannen om een wachtrij te begeleiden.  Aan de ene zijde van dit koord staat een 

paaltje met een bordje met daarop de instructie:  “Wacht u even hier”.  Aan de andere 

zijde van de koord staat een bordje “Dit is het einde van de rij.  U kunt uw beurt 

afwachten aan de andere kant.  Nog naast de infobalie staat een tafel waarop allerlei 

flyers liggen over evenementen die te maken hebben met cultuur.  Boven deze tafel hangt 

een baluwe bord dat aangeeft wat waar in de bibliotheek te vinden is.  De letters zijn 

redelijk klein. 

Rechts van de infobalie, bijna recht voor de inkom bevinden zich vitrinekasten waarin 

boeken en boekenkaften tentoongesteld staan.  Dat is tenminste wat ik kan zien, verder 

kan ik niet opmaken wat dit precies voorstelt. 

Bij het binnenkomen van de bibliotheek ziet men overal boekenrekken.  Op het eerste 

zicht kan ik niet goed opmaken waar ik moet beginnen zoeken als ik een boek nodig heb. 



Aan elk boekenrek, klein of groot, hangt een sticker met een symbool die het thema van 

dat boekenrek aangeeft.  Er hangt ook een lijst aan met de verschillende onderwerpen 

binnen het thema dat door het symbool wordt aangegeven.  Ik veronderstel dat een 

voetbal het thema sport voorstelt.  Bij het bekijken van de lijst en het boekenrek blijkt het 

inderdaad om sport en spel te gaan.  De lijsten, de stickers op de boeken en 

tussenschotten tussen de boeken geven aan over welk subthema dat deel van de 

boekenkast en het desbetreffende boek gaat.  Nu zie ik ook dat boven de infobalie een 

televisiescherm hangt waarop de verklaring van de verschillende symbolen staat.  Naast 

de symbolen op de zijkant van de boekenrekken (die het eerst zichtbaar is) staat de 

verklaring van het symbool (bv sport en spel) ook voluit geschreven in het boekenrek 

(wanneer men recht voor de boeken staat). 

Bij wat rondwandelen in de bibliotheek zich ik dat zich achter de balie de strips uitgesteld 

staan.  Er staat ook een computer waarop de catalogus kan geraadpleegd worden.  Bij nog 

verder rondwandelen zie ik opnieuw een blauw bord met witte letters “muziek en beeld” 

waar dvds, videos en vds teruggevonden kunnen worden, gerangschikt volgens thema en 

vervolgens per artiest.  Er staan nog meer computers (met catalogus) en rode zetels in de 

zaal verspreid.  Op elke tafel met computer staat een wit blad die de symbolen van de 

verschillende thema’s duidt en het is tegenlijk ook een grondplan van de 

benedenverdieping en eerste verieping van de bibliotheek.  Dat blad (zie onderaan) is de 

eerste echte duidelijke weergave van waar ik de dingen snel kan terugvinden. 

Op de benedenverdieping vinden we dus zowel muziek en beeldmateriaal, strips, 

jeugdboeken én fictie terug.  Deze twee laatsten had ik niet meteen opgemerkt.  Tussen 

het deel met de streekromans ed staat ook een grote tafel waarop enkele boeken liggen en 

dus iets meer in de aandacht staan dan de boeken tussen de rekken.  Vlaknaast de 

afdeling muziek en beeld staat ook nog een balie waarachter twee 

bibliotheekmedewerkers zitten. 

De afdeling jeugdboeken is in een ruimte apart van de grote ruimte op de 

benedenverdieping.  Er staat ook een computer om uit te lenen en er is een balie met twee 

bibliotheekmedewerkers.  Er staan verschillende boekenrekken in dezelfde kleuren als 

alle boekenrekken in de rest van de bibliotheek.  Tussen de boekenrekken staan ook 

enkele rode krukjes, vier grijze tafels en acht rode stoelen.  Er lopen verschillende 

kinderen rond op de afdeling maar het is er russtig.  Ik hoor ook een radiogeluid of cd die 

zich afspeelt.  Er hangen grote kindertekeningen aan de muur en grote foto’s van mensen.  

Ik herken er Marc De Bel en veronderstel dat de andere mensen op de foto’s ook bekende 

jeugdschrijvers zijn.  In een hoek staat een kartonnen figuur van Suske en Wiske.  Recht 

voor de deur van de jeugdafdeling, tegen een houten wand liggen twee roze tapijten en 

kleurrijke zitzakken waar enkele kinderen zitten te lezen.  Op de houten wand hangen 

verschillende posters en ook twee plakkaten met informatie over de bibliotheek.  Het 

eerste plakkaat geeft aan “zoeken op leeftijd”.  Er is een kleurencode voorzien voor elke 

leeftijd.  Dezelfde kleurencode vind ik terug op de boekenrekken.  Het tweede plakkaat is 

één vol symbolen en de uitleg van deze symbolen “zoeken op genre”.  Ik vind dezelfde 

symbolen terug op de boeken in de boekenrekken van de jeugdafdeling.  Verder is er nog 

een “sector” informatie jeugd terug te vinden in de jeugdafdeling.  Daar staan, in een 

rechthoek alle non-fictie boeken voor de jeugd, gerangschikt volgens thema:  weetjes, 



beroemde personen, wetenschappen en techniek, verkeer, natuur, planten, dieren, aarde, 

heelal, enz.  Er staan op deze specifieke boekenrekken de namen van de categoriën of 

thema’s vermeld.  Ook staan er enkele bordjes waarop de lijst van deze non-fictie 

thema’s wordt opgesomd.  Op de achterkant van dit bordje, dat ik slechts louter door 

toeval heb omgedraaid, staat er een overzicht van de “ZIZO-rubrieken” zoals deze 

thema’s blijkbaar worden genoemd.  Onder elke rubriek staat er dan nog een 

onderverdeling van de verschillende onderwerpen die onder dat thema gerangschikt 

staan.  De verschillende rubrieken zijn ook aangeduid in een verschillende kleur die ik 

terugvind op de rug van de boeken in de rekken. 

De personeelsleden van de jeugdafdeling zijn, ondanks de stilte, vlijtig en al fluitend aan 

het werk.  Een vrouw neemt heel veel tijd om een moeder met haar twee kinderen te 

helpen boeken te ontlenen. 

Een ander rek op de jeufdafdeling is gevuld met cd, cdroms, dvds en videos. 

De jeugdafdeling heeft ook een klein tussenverdiep waar men naartoe kan achter de 

houten wand waartegen de zitzakken staan.  Naar dit tussenverdiep kijkend zie ik 

vlaggetjes aan het plafond hangen.  Op dit tussenverdiep bevinden zich een lange bureau 

met daarop vijf computers die toegang verlenen tot internet.  De bordjes bij de computers 

geven het volgende aan: “meld je eerst aan bij de balie, je mag maximaal 1 uur op de 

comuter, enkel voor kinderen onder de 12 jaar”  Het tussenverdiep is een open verdiep en 

ik kijk uit op de hele jeugdafdeling, de tekeningen op de muur, de foto’s, de boeken, de 

kinderen.  Op de tussenverdieping bevinden zich verder nog twee heel grote 

knuffeldieren, een krokodil en een beer, twee hele kleine stoeltjes waarop een ‘nijntje’ 

knuffel zit en nog rode banken en stoelen.  Verder zijn er ook nog boekenrekken die 

aangeduid zijn met thema’s, net zoals beneden.  Er zijn ook nog foto’s van jeugdauteurs 

die aan de muur hangen.  Vanuit het tussenverdiep kan ik ook de balie zien.  Achter de 

balie staat nu een jongeman, er hangen drie plakkaten achter de balie.  Twee zijn dezelfde 

als die aan de eerder beschreven houten wand.  Eer derde plakkaat zegt “thema’s 

prentenboeken” en geeft de symbolen en uitleg voor d everschillende prentenboeken-

thema’s weer.  Daarnaar kijkend besef ik dat op de tussenverdieping alle thema’s van 

prentenboeken staan en er dus geen leesboeken maar prentenboeken op deze verdieping 

staan, voor de allerkleinsten.  Nog achter de balie hangt er een rijtje met verschillende 

koptelefoons.  De muziek die ik eerder horen komt van achter de balie en komt voor mij 

storend over, maar misschien niet voor de kinderen. 

Het is 16u30 op het ogenblik van mijn observatie in de jeugdafdeling.  Met mondjesmaat 

komen steeds meer kinderen de afdeling binnen en de rust die ik hier enkele minuten 

geleden ervaarde is volledig weg. 

De vlaggetjes die aan het plafond hangen gaat over de verschillende rechten van het kind, 

geillustreerd met tekeningen.  Onder elk recht staat er “jeugdboekenweek”, “recht op 

boeken” 

De jeugdafdeling en benedenverdieping van de bibliotheek verlatend, neem ik de grote, 

brede, rode trap waar een blauw bord met witte letters “cyberhelling” bovenhangt.  Op 

deze trap zijn bureaus te vinden met computers.   Aan de andere kant van die computers 



zijn er rode stoelen en een balie, waarachter niemand zit.  Verderop naar boven op de trap 

staan er dezelfde glazen vitrinekasten als vlakbij de inkom van de bibliotheek.  Eens 

bovengekomen bevind ik me in een meer gestructureerde ruimte dan beneden met heel 

veel boekenkasten.  Grote duidelijke symbolen en letters op de boekenkasten geven aan 

wat ik waar kan vinden.  De thema’s staan er ook telkens opgeschreven.  En aan de 

zijkant van de boekenkasten hangen net zoals op de benedenverdieping lijsten met 

verdere opdeling van de verschillende dingen die men kan terugvinden binnen het 

desbetreffende thema. 

Het eerste waarop ik bots is een grote tafel met “nieuwe aanwinsten”.  Er staan ook veel 

tafels en stoelen waar mensen zitten te studeren.  Tevens zijn er een tiental computers om 

de catalogus te raadplegen.  Bij het bovenkomen bevindt zich aan de rechterkant achter 

de boekenrekkens de “leeszone” zo vertellen mij het blauwe bord met witte letters.  In die 

leeszone staan rode krukjes en houten bureaus.  Voor de lange rij bureaus in de leeszone 

is het raam dat naar buiten kijkt.  De muren en het plafond in deze ruimte is grijs.  Er 

hangt behalve de grote A niets aan de muur.  Aan het plafond is een metalen constructie 

te zien en de ramen in het plafond doen denken aan een serre of een soort magazijn.  Er is 

ook een projector en een scherm (weliswaar niet opengeklapt) in het midden van de 

ruimte, zo zie ik wanneer ik het plafond observeer.  De ganse ruimte wordt doorkruist 

door een gigantische metalen, zilverkleurige luchtkoker, waarop veel stof ligt. 

De leesruimte van dichterbij bestuderend leert mij dat daar ook kranten en tijdschriften 

geraadpleegd en gelezen kunnen worden in rode zeteltjes.  Er hangt een erg onaangename 

geur, waarvan ik niet zeker ben of deze door de zeteltjes veroorzaakt wordt.  Naast de 

leeszone bevindt zich een trap en de lift naar beneden. 

De hele bibliotheek is opgedeeld in zone’s, niet in aparte ruimten, met uitzondering van 

de studieruimte, leslokaal en jeugdafdeling. 

De balie op deze verdieping staat ook in het midden van de ruimte en men kan volledig 

rond de balie heen lopen.  Er zit één bibliotheekmedewerker aan te werken.  Er staat ook 

een kopieermachine.  Na verder doorlopen in deze ruimte zie ik nog een andere balie met 

een ander medewerker.  De medewerkers zijn, na een tijdje kijken, vrij vaak bezig met 

het op orde plaatsen van boeken die op een karretje staan die naar hen werden gebracht. 

Wanneer ik verder door de ruimte loop kom ik bij een deur die naar de “studieruimte” en 

“leslokaal” leidt.  Deze blijkt een en hetzelfde lokaal te zijn.  Er staan een tiental 

computers, allemaal bezet.  Het is er heel stil.  Symbolen geven aan dat eten en drinken 

en GSM gebruik verboden is.  Achteraan zit een medewerker van de bibliotheek.  De 

muren zijn felgroen geschilderd en er hangen grote zwart wit foto’s van personen, 

waarvan geen mij bekend voorkomt.  Er staat ook een aparte computer ter raadpleging 

van de catalogus en er hangen enkele papieren met instructies aan een pilaar over het 

reglement met betrekking tot internetgebruik.  Verder staan er ook nog andere tafels 

waaraan mensen kunnen studeren, lezen of met eigen laptop werken.  In heel de 

bibliotheek is er gratis draadloos internet. 

Uitzonderlijk van deze studieruimte is het op deze verdieping van de bibliotheek op dit 

ogenblik redelijk rumoerig. 



Om mijn observatie te beïndigen besluit ik te vragen aan een medewerker waar ik 

informatie kan vinden over het beleid en de organisatie van de bibliotheek aangezien ik 

deze niet op internet kon vinden.  De vrouw heeft mijn vraag niet helemaal goed 

begrepen en begint te zoeken met mij in de catalogus naar boeken en tijdschriftartikels 

over bibliotheeksbeleid, ik laat haar doen, want uiteindelijk komen er nog een paar 

interessante werken uit die ik kan gebruiken voor de thesis.  Ze neemt wel heel veel tijd 

voor mij en komt vriendelijk over.  Wanneer ik haar specifiek vraag naar de 

beleidsdocumenten over de bibliotheek Permeke zegt ze dat ze dat niet weet, geeft mij de 

gegevens van de hoofdbibliothecaris en zegt dat ze ook niet weet of die documenten wel 

publiek zijn.  Ze wenst me veel succes met de thesis. 

!



Bijlage 3:  Interview Openbare Bibliotheek Kortrijk (Centrum) 

Geïnterviewde:  Bibliothecaris, Carole Vanhoutte 

1
e
 kolom:  interview 

Interviewer:  cursieve tekst 

Geïnterviewde:  standaardtekst 

2
e
 kolom:  codering 

Misschien eventjes een korte schets geven van waar ik 

mee bezig ben; dus mijn thesis gaat over de 

beleveniseconomie, da’s een term die zowa een 

evolutie wilt aangeven van onze economie; dus ’t zijn 

auteurs en onderzoekers die stelle da we nu nie meer 

in een gewone diensteneconomie bezig zijn ma 

eigenlijk naar een beleveniseconomie evolueren, waar 

da het dan nie zo ma ga om diensten aanbieden maar 

echt wel meer dan da, belevenissen voor de klanten; 

en ik studeer nu overheidsmanagement aan de Ugent 

en mijn onderzoek gaat er eigenlijk over te kijken of in 

de publieke sector ook zo’n soort evolutie bezig is, en 

ik onderzoek da specifiek in openbare bibliotheken 

Inleiding  

  

Ahja ok da’s duidelijk  

  

Kan u misschien eventjes uw naam en euhm kort 

toelichten wat u vooral doet, waarmee u bezig bent 

hier in de bibliotheek? 

 

  

Ja mijn naam da weet je al, Carole Vanhoutte, ik werk 

zelf maar tamelijk recent in de bibliotheek, maar twee 

jaar, ik kom uit de HR sector van de publieke sector, 

zowel federaal als tien jaar terug in Kortrijk begonnen.  

Sinds twee jaar werk ik dan in de bibliotheek, van 

opleiding ben ik historicus en dan extra opleidingen 

gevolgd om in de HR te werken, dus ergens nog wel 

de link met boeken me geschiedenis te studeren.  We 

zijn hier één van de bibliotheken van de 

centrumsteden, gemiddeld in deze bibliotheek alleen 

al hebben we 500 à 600 mensen per dag, met filialen 

erbij 700 zeker die we zien en bedienen.  Ons aanbod 

is naast boeken ook dvds en muziek en recent ook 

games, gratis internet, waar men zelfs niet voor moet 

registreren, we hebben echt gekozen voor heel 

laagdrempeligheid, zeker voor internet.  We hebben 

 

 

HR 

 

 

 

 

 

 

Grootte bibliotheek 

 

Aanbod bibliotheek 

 

Gratis internet 

Lage drempel 

 



ook een bewaarcollectie.  We zijn voornamelijk bezig 

met aanbieden van literatuur maar we hebben via 

schenkingen veel manuscripten eigenlijk. 

Onze sterkte hier momenteel is vooral onze 

muziekafdeling, we zijn in vlaanderen toch wel sterke 

speler wat da betreft, we hebben ook LP collectie van 

radio 2 geërfd. Dus we zijn nog bezig met die op cd 

uit te lenen; als er iemand specifiek op zoek is naar 

muziek die we alleen op LP hebben, dan digitaliseren 

we die. 

We zijn ook bezig met esperanto, dat draait volledig 

op vrijwilligers, we zijn daarin tweede grootste 

bibliotheek in Europa toch, na Wenen. En da zijn 

voornamelijk wat tentoonstellingen. 

Verder zijn we heel sterk op web 2.0 aanwezig, we 

gebruiken ook facebook en netwerken als 

marketinginstrument, al onze activiteiten kunnen 

gezien worden via website ook, we proberen ook 

kinderen en jeugd op zo manier aan te trekken; en daar 

zijn we echt voortrekkers in en wordt ook wel ne keer 

ons advies voor gevraagd. 

We hebben nog geen rfid, weet ge wa da is? da is de 

automatische verwerking, zoals ze in Antwerpen 

onder andere hebben, we hebben dat nog niet en da 

maakt da er altijd veel volk moet staan achter de balie 

natuurlijk. 

Theeft vooral te maken da we bezig zijn met de 

plannen voor een nieuwe bibliotheek, waar we bezig 

zijn met levenslang leren, met partners, de keuze is 

ook gemaakt om dicht bij het station te gaan vestigen.  

We hebben daarvoor een internationale 

ontwerpwedstrijd gelanceerd, waarbij we dan 

uiteindelijk gekozen hebben voor een architect die 

alles wil verwezen samen met het muziekcentrum en 

het conservatorium, en da zou een sterke 

samenwerking zijn maar het kostenplaatje is daardoor 

verdubbeld en nu is men op zoek naar subsidies en 

budgetten en daarom is dat nu in tijd wat uitgesteld ma 

gaan we dus niet investeren in automatisering want da 

zou allemaal dan in da nieuw gebouw moeten komen.  

Ik sta d’r wel honderd procent achter, zo’n integratie 

van cultuurcentra. 

Bewaarcollectie 

 

 

Sterke muziekafdeling 

 

 

 

 

 

 

Esperanto 

 

 

 

Marketing:  Web 2.0 

 

 

 

Aantrekken jeugd 

 

 

Geen rfid Automatisering 
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geïntegreerd cultuurcentrum 
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Eventjes kort tussendoor, geldt het beleid voor de 

centrale bibliotheek hier dan, ook voor de 

deelgemeenten van kortrijk? Zo Bellegem enzo? 

 

  

Ja dus naast de hoofdbibliotheek zijn er nog 11 

buurbibliotheken (filialen) iedere deelgemeente heeft 

er één en dan in Kortrijk centrum zijn er nog 4. Eind 

juni zal er al één sluiten, da was vroeger een 

bibliotheek in een secundaire school, die school was 

enorm verwend natuurlijk, maar de uitleencijfers 

gingen der op achteruit, want de jongeren lezen meer 

op internet, zeker als ze verslagen ofzoiets moeten 

maken. Da is me goed uitgekomen da we dan één 

werking kunnen schrappen want het is nefast want we 

hebben nie meer budget en personeel maar elke keer al 

die buurtbibliotheken openhouden is moeilijk in de 

planning, zeker omda we ook lange openingsuren  

hebben. 

Veel filialen 

 

 

Sluiting filiaal 

 

 

 

 

 

Rendabiliteit 

 

  

En zitten der dan nog veel boeken in die 

buurtbibliotheken? Zijn die groot in vergelijking dan 

me hier? 

 

  

Jaja, er zit wel nog heel veel collectie daar, een derde 

van het budget gaat naar die filialen maar zij staan ook 

nog voor een derde van de uitleen, maar ze staan voor 

twee derde van de openingsuren en da moet 

evenrediger, want da is zo nie vol te houden. 

Rendabiliteit 

 

  

Hoe wordt de rol van de bibliotheek hier in Kortrijk 

gezien, wat zijn de voornaamste doelstellingen?  Wat 

zijn de doelgroepen van de bibliotheek? 

 

 

Wel, de rol van de bibliotheek is voor een stuk door 

een decreet bepaald eh, geletterdheid, ter beschikking 

stellen van informatie, zowel digitaal als in papieren 

vorm, euh de bibliotheek krijgt ook meer en meer een 

ontmoetingsfunctie en wat wij expliciet ingeschreven 

hebben is dat we een belevenisbibliotheek willen 

worden, waarbij mensen dingen ontdekken.  Eh 

bevoorbeeld cursussen photoshop, of dat er toevallig 

een affiche van ballet Bejart ergens hangt, en er staan 

dan boeken bij van ballet en kunst bijvoorbeeld, zodat 

ze dat kunnen ontdekken.  We willen de beleving 

stimuleren. Er gaan ook workshops door in de 

Doel bib: informatie 

 

 

Doel bib: ontmoeting 

 

Doel bib: belevenisbibliotheek 

Doel bib: ontdekken 

 

 

 

Doel bib: beleving stimuleren 

 



bibliotheek, dus ’t heeft niet meer alleen een 

uitleenfunctie maar ’t is een plaats waar verhalen 

zitten en waar je ze kan beleven, een plaats waar mag 

gepraat worden, eh want ge moogt hier praten en 

discussiëren, maar waar er natuurlijk ook nog een 

plaats is waar men stil kan werken als men nood heeft 

aan. stilte 

De gidsfunctie in de informatie is ook heel belangrijk, 

dat zal de toekomst van de bibliotheekmedewerker 

zijn eh, een gidsfunctie. 

De bibliotheek, waarom komen mensen er, nu moet 

het een plaats worden waar men graag komt lezen, ’t 

idee van ‘ik zit al gans de dag voor mijn pc, ik ga nog 

eventjes naar een plaats om te voelen wat er leeft, 

informele kennisdeling, een marktplaats, ...’ 

Mijn voorganger beschreef het zelfs als een huiskamer 

 

 

Niet alleen uitleenfunctie 

 

 

Discussie ruimte 

Stille ruimte 

 

Doel bib: gidsfunctie 

 

 

 

Welke acties worden er allemaal ondernomen om 

daaraan tegemoet te komen, aan deze doelstellingen? 

 

 

We hebben de poppenkast, een gametoernooi, da is 

ook omdat we samenwerken met een organisatie die 

die poppenkast gebouwd heeft, da waren deeltijds 

lerende jongeren, en ik heb met stijgende verbazing 

moeten vaststellen da er meer dan 100 kinderen op af 

kwamen, het hoeft helemaal nie duur en hip te zijn eh 

We hebben ook een concept boterhammen in de bib, 

een zestal keer per jaar, nodigen wij een auteur uit, 

geen zware literatuur, meer edutainment, waar mensen 

kunnen luisteren en samen eten dan, ook altijd wel een 

succes. 

En dan is er bib unplugged, een muziekgroepje da 

komt optreden da kan zijn een klein folkgroepje, 

mensen uit conservatorium, een jazzgroepje, daar 

komt niet zoveel volk op af maar ’t is een manier van 

iets anders te beleven, om elkaar te bevruchten. Dat 

zijn geen grote groepen maar dat is ook niet de 

bedoeling, dat moet nog allemaal groeien; op den duur 

zou ge eigenlijk moeten bekomen dat een leerling uit 

‘t conservatorium komt om ne keer te repeteren, 

vrijblijvend voor een klein publiek een keer komt 

spelen, zonder da je daar moet achterzitten met een 

hele organisatie, maar da da zowat spontaan gebeurt. 

We hebben nog een hele weg te gaan want we willen 

alles integreren maar nu is ’t vaak nog dat de 

schouwburg alleen kijkt naar schouwburg, ‘t 

Actie: poppenkast 

Actie: gametoernooi 

 

 

 

 

Actie: boterhammen in de bib 

 

Edutainment 

 

 

Actie: bib unplugged 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



conservatorium kijkt alleen naar ‘t conservatorium, 

maar ik ben echt voor geïntegreerde cultuurhuizen 

 

Bestaat dat eigenlijk al? 

 

Mja in Turnhout heb je zoiets bijvoorbeeld, dat ze toch 

in hetzelfde gebouw zitten, niet echt door elkaar, maar 

’t is een eerste stap op in hetzelfde gebouw te zitten 

eh, ook in Beveren.  Nederland doet dat ook meer en 

meer. 

 

Geïntegreerd cultuurcentrum 

Op welke manier worden de doelstellingen opgevolgd, 

geëvalueerd, bijgestuurd? 

 

  

We hebben een beleidsplan geschreven, da wordt 

jaarlijks omgezet in jaaractieplannen en dan maken we 

een keuze hoe we dingen concreet gaan uitwerken. Op 

het einde van het jaar schrijven we een jaarverslag en 

tussentijds wordt er wel eens gerapporteerd aan het 

college 

 

Evaluatie:  Jaarverslag en 

tussentijdse rapportering 

Kan u wat vertellen hoe u met de bibliotheek aan 

marketing doet? 

 

marketing 

We gebruiken Facebook, en een nieuwsbrief da we 

naar zeker 5000 man sturen, we hebben ook een blog 

die heel veel bezocht wordt, maar echt 

kostenrelationship marketing doen we te weinig maar 

ik geloof daar wel in, da da ook werkt voor een 

bibliotheek.  Momenteel loopt wel een project in 

westvlaanderen Delphi, da’s een project ondersteund 

door Winob, van de provincie West-Vlaanderen.  Het 

gaat over begeleiding van bibliotheken  naar een 

eerder vraaggerichte bibliotheek terwijl we van een 

tijd komen waar de bibliothecaris vroeger alles het 

beste wist, of da zo dacht, en dus volledig besliste wat 

er aangekocht moest worden, hoe de collectie moest 

aangeboden worden enzovoorts.  De bibliotheek in 

Middelkerke is daar ook heel hard mee bezig met die 

vraaggerichte bibliotheek.   

Zelfs de indeling in de bibliotheek werd veranderd 

vanuit de idee: hoe kunnen mensen de bibliotheek 

beter beleven, soms heb je gewoon geen plaats; soms 

is het veel interessanter om cd, boek, dvd samen 

zetten, vroeger moest da apart worden gezet want da 

moest allemaal in categoriën. Maar eigenlijk zou et 

Facebook 

Nieuwsbrief 

Blog 

Te weinig kostenrelationship 

 

 

Project Delphi 

 

 

Vraaggerichte bibliotheek 

 

 

 

 

 

 

Belevenisbibliotheek 

 



ikeamodel, het retailmodel eh, moeten geïntegreerd 

worden in de bibliotheek.  Er is al een grote evolutie 

gemaakt in de bibliotheken ze, ge kunt al via internet 

boeken reserveren, verlengen, enzovoort. 

 

Hoe belangrijk is klantentrouw voor de bibliotheek?  

Hoe belangrijk is het dat mensen blijven weerkeren 

naar de bibliotheek? 

 

 

Mijn medewerkers zeggen da vaak, we moeten meer 

doen voor het trouw publiek, verwendagen, als die er 

zijn, kan wel iets betekenen zo.  Communicatie naar 

het trouw publiek moet ook goed onderhouden 

worden, da zijn voor mij wel heel essentiële zaken, 

laagdrempelig blijven, doelgroep gericht denken. 

 

Verwendagen 

 

 

 

 

Lage drempel 

Worden personeelsleden van de bibliotheek opgeleid?  

Op welke manier?  Over welke kennis beschikken zij? 

 

Het is zo dat de bibliotheeksector komt van een 

decennialange traditie dat goede medewerkers worden 

klaargestoomd in de bibliotheekschool, ik ben tamelijk 

nieuw ik zou daar van afstappen, ik geloof daar echt 

niet in, ik vind het heel belangrijk dat men open ogen 

heeft naar de toekomst toe, als we bezig zijn zoals nu 

gaan we het niet halen. Heel veel medewerkers hebben 

ook nooit ergens anders gewerkt, ik ben nu iemand die 

bewust regelmatig veranderd heeft van stoel.  Pas op 

de mensen hier, da zijn allemaal goeie medewerkers 

maar veel te weinig innovatief. Iedereen kan hier 

werken, het is de houding da telt, het is wel altijd 

nodig om een aantal specialisten hebben maar het is 

belangrijk da ge voeling houdt met wat de 

maatschappij is, wat er echt leeft en waar er nood aan 

is, op de bibliotheekschool wordt er nog teveel 

gedacht vanuit de bibliotheek van vroeger en das 

jammer. 

Gemiddelde leeftijd hier is 48 jaar; das een oudere 

populatie, de helft gaat over tien jaar met pensioen, ze 

zijn niet mee met de evolutie rond het digitale luik en 

de sector evolueert enorm, het ebook komt eraan, het 

papieren boek zal ooit wel verdwijnen en naar 

catacomben verhuizen dus we moeten mensen hebben 

die contactvaardig zijn, die de databank kunnen 

ontsluiten, die mensen kunnen begeesteren in 

literatuur, die kunnen schrijven, ontsluiting is 

 

 

 

 

 

Bibliotheekschool 
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Attitude personeel 

Specialisten 

 

Noden maatschappij 

 

Bibliotheekschool 
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Digitalisering 

 

 

Vaardigheden personeel 

 

 

 



belangrijk, naast puur databanken zullen ook recensies 

nodig zijn bijvoorbeeld en dat is een ander profiel van 

mensen dat er nu klaargestoomd wordt in de 

bibliotheekschool. Ik heb er een beperkt aantal die 

zich bewust zijn van de evolutie en die stuur ik zoveel 

mogelijk naar opleidingen en die gaan er gedwee in 

mee maar een aantal zullen langzaamaan uitstromen. 

Alle nieuwkomers moeten uit een nieuw perspectief 

komen, het puur baliewerk da gaat verdwijnen, het 

marketinggebeuren moet worden uitgebouwd en daar 

zijn andere profielen voor nodig, de belevenis wordt 

belangrijk, de inrichting van uwe winkel moet anders 

he. 

Er worden impulskes gegeven maar het is niet genoeg, 

het digitale luik is ook iets wat gigantisch op ons 

afkomt en ik ga daar specialisten voor nodig hebben.  

Ook voor de bibliothecaris, die nu die nu geweldig 

mag beslissen over aankopen, er zou zoals in 

Nederland stilaan nood kunnen komen naar een 

centraal aankoopbeleid.  Nu is er een heel proces van 

bij de aankoop van een werk, naar beveiligen, 

barcode, in catalogus steken, da veel tijd neemt en op 

termijn misschien gecentraliseerd zal moeten worden.   

Er is nu ook hier een discussie over openingsuren 

maar verandering is zo moeilijk om door te voeren he. 

Tussen 9 en 10 moeten de meeste kleintjes niet open 

zijn, maar men heeft nog altijd het beeld dat men 

zoveel mogelijk moet open zijn maar er moet echt wel 

nagedacht worden over de efficiëntie en ik ben ervan 

overtuigd da da goed is da we daarover nadenken. 

Die filialen, die buurtbibliotheken hier, zijn belangrijk, 

ze hebben ook een goeie schoolwerking,want de 

scholen komen niet allemaal naar de centrale 

bibliotheek, ’t is ook soms interessant naar 

buurtwerking toe, maar ‘t kan geen zware 

bibliotheekwerking worden terwijl de plaatselijke 

bibliothecarissen dat juist wel willen, Maar ik kan 

natuurlijk die mensen niet verliezen want ze zijn ook 

heel belangrijk, ze gedragen zich als ambassadeurs 

van hun bibliotheek nu en tis al twee jaar da we 

geprobeerd hebben een filiaal te sluiten maar da’s zo 

moeilijk want zo alles is zo stug en we kunnen de 

mensen daar ook niet verliezen want die kennen heel 

veel van leesclubs en kunnen nog een belangrijk rol 

spelen, maar die filialen zijn soms niet meer rendabel 

genoeg en dan zijn da moeilijke discussies natuurlijk. 
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En het kostendenken in de bibliotheek, want u spreekt 

over het rendabel zijn, hoe denkt u daarover? 

 

Voor een stuk zegt men dat het een basisbehoeften is 

eh , de bibliotheek, en ik ga daar zeker ook mee 

akkoord, voor een stuk is dat ook zo, ik zou niet willen 

dat de situatie gaat zoals in Nederland 50, 60 euro 

lidgeld daar, dan vind ik de drempel te hoog, maar 

soms moeten we ons wel de vraag durven stellen 

moeten we een bibliotheek hebben op elke hoek?  

Nederland is op dat vlak anders georganiseerd, ik denk 

niet dat de vlaming daar klaar voor is, wij zijn dat 

zolang gewoon; da zijn dan onze franstalige roots een 

beetje eh, die socialitische inslag, maar het 

kostenbewustzijn mankeert soms wel met momenten. 

Ik heb er nochtans ook in de overheid vaak op 

gehamerd, vaak in andere sectoren ook zijn mensen 

niet bewust hoeveel een personeelslid bijvoorbeeld 

kost, in projecten is dat ook zo dat een personeelslid 

vaak niet wordt meegeteld maar dat is wel iedere keer 

een kost eh 
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Lage drempel 

 

 

 

 

 

 

Weinig Kostenbewustzijn 

 

 

 

 

 

 

Wordt er data verzameld rond de klant van de 

bibliotheek? Rond de noden?  Op welke manier, hoe 

wordt die data verwerkt, wat gebeurt er allemaal 

mee? 

 

Wel tis zo dat de software zelf een schat aan gegevens 

bevat, tot zelfs de leenhistoriek, wij vragen of wij da 

mogen bijhouden, wij gebruiken dat nog niet maar we 

zouden dat kunnen gebruiken voor marketing. We 

hebben ook alle leeftijden, vanwaar mensen komen en 

met die gegevens doen we wel iets, opleidingsniveau 

hebben we niet , tis vooral plaatsgebonden en wat de 

mensen meenemen, uitlene. Naar internet toe 

registreren we niets, da’s ’t gevolg van de 

laagdrempeligheid natuurlijk maar we hebben daar 

bewust voor gekozen. 

 

 

 

 

 

 

Uitleengegevens 
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Lage drempel 

Hoe wordt kwaliteit van de dienstverlening en van de 

bibliotheek gemeten en verbeterd? 
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Hoe wordt kwaliteit van de dienstverlening en van de 

bibliotheek gemeten en verbeterd? 

 

Wel bijvoorbeeld bij activiteiten wordt de 

participatiegraad wel bijgehouden en naar het aantal 

uitleningen wordt wel gekeken, ook als er op een 

bepaald moment nooit meer een filosofieboek gelezen 

wordt, moeten we ons vragen stellen, is er geen 

interesse meer voor, moeten we daar wel conclusies 

uit trekken 

Vorig jaar hebben we ook beslist het lidgeld te 

verlagen en geen geld meer voor cds en media, en nu 

kijken we wel naar wat dat voor verlies is geweest, 

wordt er meer uitgeleend omwille van die lage prijs, 

wa voor gevolgen heeft die beslissing enzovoorts 

Ook naar procedures toe, hebben we een hele 

beveiliging voor de kassa uitgewerkt 

Klachtenmanagement is ook belangrijk, er is een 

centraal systeem en het kan aan de balie ook en we 

besteden daar ook de nodig aandacht aan. 

We hebben ook de processen uitgetekend, 

afsprakenprocedures bijvoorbeeld zijn uitgeschreven 

en da staat allemaal op het intranet 

Ook het aanbieden van opleidingen is voor mij echt 

kwaliteitszorg, ook wat vervangingen betreft, het is 

belangrijk bij aanwerving dat er naar de kwaliteit van 

het personeel wordt gekeken en vaak intern zorgt dat 

wel voor wenkbrauwenfrons omdat er vroeger vooral 

snel mensen werden aangeworven maar ik probeer er 

toch op te letten, desnoods duurt het wat langer, dat ik 

toch een voldoende gekwalificeerd iemand heb 

Maar in de publieke sector is ’t moeilijk verandering 

door te voeren, met de bibliotheekscholen ook, en ze 

eisen dat met aanwervingen, toch hebben ze dat 

gedaan voor lange tijd da men echt op een 

bibliotheekschool opleiding had gevolgd, en die 

opleiding, ik geloof daar echt niet in... 
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klachtenmanagement 

 

 

Administratieve organisatie 
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aanwervingen personeel 

 

 

 

 

 

Verandering moeilijk 

bibliotheekscholen 

 

 

 

 

 

Hartelijk bedankt voor al uw toelichtingen.  Er zit veel 

waardevolle informatie bij en ’t heeft me zeker goed 

vooruit geholpen. 

 

 

 

Als u nog verdere vragen hebt, aarzel nie, stuur een 

mailtje, geen enkel probleem. 

 

 



Bijlage 4:  Observatie Openbare Bibliotheek Kortrijk 

De centrale openbare bibliotheek van kortrijk bevindt zich schuinstegenover het stadhuis 

in de Leiestraat.  De ingang is heel opvallend.  Het vooraanzicht zijn grote glazen ramen 

waarop een herkenbaar bibliotheeklogo staat en wat tekst om de aandacht van de 

bezoeker te trekken “De Bib.  Het Leven van A tot Z.” Staat er geschreven.  “Welkom”.  

Er staat ook een rood logootje met boekenmannetje op en de tekst “De Bibliotheek.  Een 

wereld van verwondering”.  Ook de openingsuren staan op het glas geschreven en aan de 

zijmuur hangt een plakkaat met de kalender van de komende activiteiten in de 

bibliotheek.  Wanneer we door de glazen deur binnengaan komen we in een kleine 

inkomhal waar ik recht voor mij door grote vensters kijk in de kelder van de bibliotheek.  

Daar zie ik een heel rek met spelletjes.  Op de vensters staat geschilderd wat er op de 

verschillende verdiepingen te vinden is.  Op -1 vinden we de jeugdafdeling en de 

spelotheek, op 0 de volwassenenafdeling en op 1 de leeszaal.  Verder zijn er in de 

inkomhal drie gedichten op de grond gedrukt en staan er twee computers om informatie 

over de stad kortrijk op te zoeken.  Naast die computers staat ook een standbeeld van 

Lucky Luke.  Rechts van de inkom bevindt zich de trap die naar de echte ingang van de 

bibliotheek leidt, en waar ook de diefstalbeveiliging staat.  De trap heeft aan de zijkant 

een soort lift voor gehandicapten, waar zij met een rolstoel op kunnen en zo naar de 

bibliotheek geraken.  Ik zie een koppel ervan gebruik maken door de kinderwagen erop te 

zetten. 

Eens de trappen opgelopen, zie ik rechts van mij meer trappen, die naar de 1
e
 verdieping 

leiden en naar de toiletten, zo wordt aangegeven door een pijltje.  Recht voor mij zie ik 

allemaal boeken en de diefstalbeveiliging. 

Ik begeef me eerst naar de eerste verdieping.  Daar bovengekomen zie ik recht voor mij 

de deur waarop “leesruimte” geschreven staat.  Links bevinden zich de toiletten, rechst 

een deur waarop “erfgoed” geschreven staat, maar deze is gesloten.  Nog in dit halletje 

bevindt zich een deur waarop “vestiaire” geschreven staat.  Ik ga de kleine ruimte binnen 

en zie er heel veel lockers.  Op de lockers hangen papieren waarop staat hoe deze in 

gebruik moeten worden genomen.  Er staat bijgeschreven dat meeste lockers niet werken. 

Ik ga de leesruimte binnen en daarin bevinden zich heel veel tafels, computertafels, 

kopieermachines, tijdschriften, kranten en boekenrekken.  Het eerste wat opvalt is het 

geluid van de kopieermachine, er staat een groepje jongeren te kopiëren.  Het is niet 

rustig in de ruimte voor de mensen die er de krant aan het lezen zijn of aan het studeren.  

Ik zie een symbooltje dat het verboden is om hier te bellen.  In een hoek van deze zaal 

bevindt zich de balie waararchter 1 medewerker zit.  Hij helpt de jongeren met de kopies.  

Tegen een wand van deze ruimte bevinden zich rekken met tijdschriften en een rekje met 

kranten.  Op het krantenrekje staat “1 krant per lezer”.  Aan de andere wand staan een 

tiental boekenrekken en aan de middelste hangt een plakkaat “overzicht der rubrieken”.  

Dat overzicht leert mij dat het hier om informatieve boeken gaat en niet om fictie.  Aan 

dezelfde kant van de balie bevindt zich een rechthoek van tafels en acht computers 

waarrachter mensen zitten te surfen op internet.  Daarnaast staan ook de 

kopieermachines.   Verder is de ruimte volledig opgevuld met tafels en stoelen.  Het is 

warm in de ruimte.  Ondanks de weinige ramen en de grijze kleur van het plafond en 



muren is de ruimte fel verlicht met kunstlicht en kan men voldoende goed zien om 

werken te raadplegen, te lezen of te studeren.  Boven de deur van de leeszaal hangt een 

klok.  Wat ik hier niet terugvind, zijn instructies over hoe gebruik te maken van de 

computers of kopieermachines. 

Op het gelijkvloers vinden we de volwassenafdeling.  Dit wordt aangegeven op de deur 

met grote witte letters, dezelfde manier als boven met de leeszaal.  De hele ingang tot de 

ruimte is volledig in glas, dus het geeft een hele open indruk.  Het eerste wat ik zag, nog 

voor het binnengaan van de ruimte was door het glas een gigantische poppenkast.  

Daarop hangt een kleurrijk papier met “poppenkast woensdagnamiddag /14-15u /4 tot 8 

jaar gratis/ inschrijven!  Ik zie naast de poppenkast een rek staan met 

“overheidsinformatie” en daarnaast staat een televisie.  De televisie staat aan.  Voor de 

poppenkast en televisie bevinden zich roze zeteltjes en een salontafeltje.  Wat verder 

staan nog wat stoelen en twee tafels waarop kranten liggen.   

Wanneer ik de ruimte, de volwassenafdeling, binnenga, bekijk ik eerst deze ruimte.  De 

poppenkast fleurt het geheel zeker op.  Vlakbij de poppenkast bevinden zich de eerste 

boekenrekken met “nederlandstalige romans”.  De boekenrekken zijn blauwgekleurd.  

Aan de zijkant van elk boekenrek staat een grijs plakkaat met blauwe letters waarop 

geschreven staat over welke boeken het gaat, zo hier ‘nederlanstalige romans”  Achter 

deze boekenrekken zie ik een hoopje stoelen op elkaar gestapeld.  Voor elk boekenrek 

staat ook een rode kubus, om op te zitten.  Aan één van de boekenrekken hangt een 

plakkaat met symbolen en daarnaast een verklaring van die symbolen.  Het gaat over de 

types van boeken.  (Thrillers, Detectieve, Dokter, ...)  De symbolen kunnen worden 

teruggevonden op de rug van de boeken in de rekken. 

Aan de linkerkant van de deur naar de afdeling bevinden zich de poppenkast, zeteltjes, tv, 

boekenrekken.  Onmiddellijk rechts bij het binnenkomen zie ik een boekenrek waarboven 

hangt  “gelezen en goedgekeurd”  Wat verder staat heel duidelijk zichtbaar de balie, 

waaraan 1 medewerker mensen helpt bij het uitlenen en inleveren van boeken.  Er staat 

bij de balie ook 1 machine om boeken in te leveren en uit te lenen. 

Recht voor de balie bevinden zich meer boekenrekken.  Daarop staat op sommige wat er 

in de boekenrekken te vinden is.  Als het niet op de zijkant staat, staat het wel aan de 

binnenkant van het rek (als met er frontaal naar kijkt).  Zo zijn er franstalige romans, 

engelstalige romans en dan beginnen de boekenrekken met informatieve boeken.  Naast 

de balie staan er nog enkele tafels en wat verder is er een rechthoek van tafels en acht 

computers te vinden.  Boven de computers hangt een plakkaat waarop geschreven staat 

“magazijnboeken worden om het half uur opgehaald door het baliepersoneel (boeken met 

M MG MX RM voor het nummer” Tegen de muur staat een boekenrek met enkele 

boeken tentoongesteld waarboven een plakkaat hangt “nederlandstalige romans, 

informatieve boeken en anderstalige romans.  In één van de hoeken van deze ruimte 

bevindt zich een hoek waarvan de muren volledig rood geschilderd zijn en er hangen 

tekeningen van portretten op de muur.  Er staat voor deze muur ook een vitrinekast. 

Tussen de boekenrekken waarop staat “informatieve boeken” hangen plakkaten waarop 

de rubriek (hetzelfde als op de eerste verdieping) geschreven staat.  Alle plakkaten zijn 

overigens wit met rode letters.  Achteraan de ruimte hangt op een pilaar een pijltje dat 



aangeeft waar toiletten zijn.  Achteraarn de ruimte bevinden zich ook rode karretjes met 

houten bakken waarin strips gerangschikt staan.  Er hangen enkele posters/tekeningen aan 

de muur vlakbij de strips.  Pas met het naar de strips lopen, loop ik langs de muur met 

verschillende tekeningen van portretten en zie ik een man zitten in een hoekje die aan het 

tekenen is.  In de vitrinekasten rondom hem staan stripverhalen tentoongesteld.  Een tafel 

die vlakbij hem staat geeft uitleg over wat die man daar aan het doen is, en er ligt ook een 

gastenboek. 

Als ik naar de plaats van de strips loop zie ik dat er nog enkele zeteltjes zijn om wat te 

lezen.  Daar hoor ik een oorverdovend, vreselijk lawaai, waarvan ik niet meteen kan 

uitmaken wat het juist is, maar het lijkt dat ze ergens bezig zijn met verbouwing en het 

geluid komt tot in de bibliotheek, want het raam staat open.  Vlakbij de strips zie ik ook 

een rek “verkoop”.  Wandelend door de boekenrekken kom ik nog meer plakkaten tegen 

die aangeven welke boeken ik op die plek kan vinden bv. “reisgidsen”.  Her en der staat 

nog een tafel en stoel tussen de boekenrekken.  Wanneer ik helemaal tot achteraan de 

ruimte wandel zie ik plots in het midden van de ruimte een gat in de grond dat uitkijkt op 

de benedenverdieping.  Als ik daar naar beneden kijk zie ik rekken met DVDs en Cds. 

Tot zover het gelijkvloers.  Ik begeef me door de trap in de inkomhal naar de 

benedenverdieping.  Boven de trap hangt de pijl met spelotheek.  Beneden aangekomen 

bevind ik me onmiddellijk in een andere sfeer.  Overal kleur, overal kinderen, en veel 

meer lawaai.  Ik zie recht voor mij een kleine kamer die ik ook van boven in de algemene 

inkom van de bibliotheek kon zien, de spelotheek.  Daarin zitten vier oudere dames, het is 

me niet meteen duidelijk of ze bij de bibliotheek horen of daar met kun kleinkinderen 

zijn.  In elk geval is dit een ruimte vol speelgoed, vol kleur, vol vrolijkheid.  Daarnaast is 

een deur (glazen) naar de jeugdafdeling.  Er staan enkele computers en veel 

boekenrekken met jeugdboeken.  De derde deur in het halletje beneden is “beeld en 

geluid” en als ik daar binnenga, zie ik dingen die ik nooit in een bibliotheek dacht te 

vinden.  Er staan rode cinemastoelen, een projector, grote boxen, een hele oude jukebox, 

wat plakkaten met informatie.  Verder zijn er de traditionele Cds en DVDs te vinden , 

waarvan met de plakkaten boven de bakken wordt aangegeven welk genre men waar kan 

vinden.  Er is ook een balie met 2 medewerkers waarboven aan de rechterkant van de 

balie een plakkaat “in” hangt en aan de linkerkant “uit”.  In deze ruimte hoor ik ook 

muziek, vrij luid, duidelijk dat het om de muziekafdeling gaat.  Er staan ook nog drie 

computers in de ruimte. 

De openingsuren van de verschillende ruimtes hier staan ook op de deur geschilderd. 

De afdeling jeugd en muziek en beeld worden niet door muren van elkaar gescheiden 

maar wel door glas.  Op de jeugdafdeling zie ik ook een papier hangen met “draadloos 

internet” waarop de naam van het netwerk, login en paswoord geschreven staat.  Aan de 

deur van de jeugdingang staat ook een geschilderd huis in karton.  Er staat binnen ook 

een tafel, en er zijn toiletten, die voor een iets minder aangename geur zorgen in de 

jeugdafdeling.  Vlakbij de toiletten staan er ook informatiebrochures voor jogenren 

(drugs, scheiding, je niet goed in je vel voelen).  Er staat een klein rekje, een beetje 

verstopt waarop staat “nieuwe boeken”.  Naast dit rekje staat een TV met een Wii.  Er 

hangt een blad boven “Nieuw! Nintendo in de jeugdafdeling.  Vraag je Wii-mote aan de 



balie”.  Er zitten twee medewerkers aan de balie.  Overal hoor ik kinderstemmen, maar de 

jeugdafdeling is leeg, het geluid komt van de ruimte ernaast, de spelotheek. 

Op de ruggen van de boeken in de jeugdafdeling staan symbolen die aangeven om welk 

type boeken het gaat.  Er zijn zowel informatieve boeken, als fictie te vinden, waaronder 

ook een klein rekje franstalige en engelstalige boeken.  Naast de boekenrekken, zijn er 

ook bakken te vinden met prentenboeken voor de allerkleinsten.  Tevens bevindt zich 

naast de balie een piepklein tafeltje en twee stoeltjes, duidelijk op kindermaat, en een 

wand met kindertekeningen.  Ook ligt er papier en kleurpotloden op tafel.  Achteraan 

tegen het raam is een zithoek voor de kinderen.  Het is allemaal heel kleurrijk.   

Wat me in eerste instantie opviel in de bibliotheek in Kortrijk, is dat er meer dingen te 

vinden zijn dan boeken, cds en dvds om uit te lenen.  Er zijn zithoeken, en niet de 

traditionele stille kamer, die er wel is, maar het is niet de enige ruimte. 



Bijlage 5:  Interview Openbare Bibliotheek Gent (Zuid) 

Geïnterviewde:  Bibliothecaris, Tine Englebert 

1
e
 kolom:  interview 

Interviewer:  cursieve tekst 

Geïnterviewde:  standaardtekst 

2
e
 kolom:  codering 

Goedemorgen, hartelijk bedankt om wa tijd te maken voor 

mij, ...dus in het kader van mijn thesis werk ik rond de 

beleveniseconomie, da zou volgens auteurs de opvolger 

zijn van de diensteneconomie en de opzet van mijn 

onderzoek is eigenlijk om da te gaan onderzoeken of da da 

ook in de publieke sector het geval is; dan heb ik gekozen 

om da te gaan onderzoeken in openbare bibliotheken en 

wa ik dan doe is door ne keer te gaan observeren in de 

bibliotheek, door nekeer te kijken naar de plannen van de 

bibliotheken en dan aangevuld met wa interviews hier en 

daar. 

 

Inleiding 

De belevenisbibliotheek is een belangrijk begrip 

geworden, wij zitten op een scharnierpunt, we gaan een 

nieuwe bibliotheek bouwen, in de missie zal dit al vertaald 

worden in een aantal belangrijke begrippen, onze ja zeg 

maar, core business blijft natuurlijk de toegang tot 

informatie maar daarnaast gaan we werken rond 

levenslang leren, ontmoeten, en beleven. Dat staat 

beschreven in de huidige beleidsbrief, er is beleidsnota van 

departement cultuur waar wij een onderdeel van zijn, maar 

we hebben ook een eigen beleidsbrief waar da beleven al 

een beetje in uitgewerkt is. Zeker met het ook op de 

nieuwe bibliotheek, nieuw project van stadsvernieuwing 

zijn we bezig met dat idee van beleven. 

Als openbare bibliotheek zijn we ons zeker van bewust, 

dat zeker vanaf da het internet opkwam, dat we een deel 

van onze functie van informatie wel verloren zijn, beetje 

kwijtgespeeld, ook zeker in het ontleengedrag is da goe te 

merken, kant en klaar informatie wordt op internet door 

scholieren gezocht, en vooral het uitlenen van muziek is er 

ook op achteruit gegaan. Non-fictie draait nog altijd heel 

goed, heel veel gebruikers, studenten ook, komen ook van 

buiten Gent. Maar het gebruik, het gedrag van de 

bibliotheekbezoeker verandert en wij willen ook meer zijn 

dan een plaats waar je zomaar komt dingen weghalen en 

Belevenisbibliotheek 

 

 

 

Functie bib:  informatie 

Functie bib:  levenslang 

leren 

Functie bib:  ontmoeten 

Functie bib:  beleven 
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Opkomst internet 

 

Ontleengedrag 

 

 

 

 

 

 

 



terugbrengen, er moet hier iets te beleven zijn, er moet een 

ontmoetingsplaats zijn, het moet een stadsplaats zijn, een 

“third place”, naast thuis en werk/studeerplaats en de derde 

ruimte moet dan de ruimte worden voor het aangenaam 

vertoeven. Er zijn ook maatschappelijke verschuivingen 

die evolueren bijvoorbeeld voor het moment worden 

bibliotheken enorm gevraagd als studieruimte. Wij hebben 

dan ook die studieruimte recent ontwikkeld, vroeger 

hadden we die niet, maar nu stellen we tijdens de examens 

en een beetje daarvoor ook een deel van de bibliotheek 

open als studieruimte. Ons beleven da zit vooral in de vele 

activiteiten, wij doen vanalles, ook de nationale acties, 

jeugdboekenweek, voorlezingen, bibliotheekweek in het 

najaar, jeugdboekenweek is in het voorjaar, verwendag, 

allerlei activiteiten waardoor er iets kan beleefd worden in 

de bibliotheek. 

 

Belevenis 

Ontmoetingsplaats 

 

 

 

 

Studieruimte 

 

 

 

 

Acties beleven 

 

 

 

 

 

Is die belevenis iets algemeen in de bibliotheeksector dat 

begint te groeien? 

 

Jaja, tis zowat een algemeen denken eigenlijk, er is Locus, 

die voor heel Vlaanderen coördineert, en zeker ook de 

landelijke acties, er worden ook studiedagen voor 

georganiseerd, men kan allerlei promotiemateriaal 

aanschaffen, op de verwendag wordt er ook altijd iets 

uitgedeeld aan de mensen die zich op die dag inschrijven, 

want we hebben 80.000 leden 1 hoofdbib en 15 filialen en 

dus die verwendag bij ons da’s met inschrijvingen, er zijn 

bibliotheken waar ze op zo’n dag aan elke bezoeker iets 

geven maar hier in Gent is da nie mogelijk, we zijn met 

teveel daarvoor. 

 

 

 

 

Algemene trend 

 

 

 

Actie: verwendag 

 

Cijfers 

 

 

 

U heeft het hier met de belevenis voornamelijk over de 

hoofdbibliotheek, is die belevenis ook in de filialen 

aanwezig? 

 

Filialen zijn minder bezig met die belevenis, da zijn 

historische dingen eigenlijk eh, die hingen aan parochies of 

gekoppeld aan scholen, die hebben er ook zo de ruimte en 

de mogelijkheden niet voor. 

We doen ook wel veel inspanningen voor probleemwijken, 

zoals bijvoorbeeld de Bloemekenswijk daar is het wel 

belangrijk voor ontmoeten en beleven in het kader van 

wijkwerking.  Voorbij de zwijnaardsesteenweg, ook een 

probleemwijk, daar zitten we in een nieuw klein 

bibliotheek, om samen te werken met de wijk en dan 

 

 

 

 

Rol filialen 

 

 

 

Rol filialen: 

probleemwijken 

 

 

 

Rol filialen: samenwerking 



overlapt ontmoeten, leren en beleven wel hoor. We doen 

heel veel in samenwerking met de wijk, internetcursussen 

onder andere, vanalle activiteiten. 

Je moet eens naar Leuven gaan, daar hebben ze onlangs 

ook een volledige organisatiedoorlichting gedaan en 

hebben ze bibliotheek geherconcipieerd naar een 

belevenisbibliotheek, Dany De Sadeleer is daar de 

bibliothecaris en daar hebben ze zelfs de functies van 

personeel ook aangepast, veranderd naar het concept van 

die belevenisbibliotheek... 

 

wijk 

 

Computercursussen 

 

 

Bibliotheek Leuven 

Hoe zit het met marketing hier in de bibliotheek, en met de 

prijzen voor de bibliotheek, is er een beetje een 

kostenbewust denken? Wat zijn daar zoal de ideeën over? 

 

 

2009 hebben wij alles volledig gratis gemaakt, lid zijn was 

al gratis maar sinds 2009 ook voor de audio-visuele 

materialen en dan heeft dat wel een boost gekend. Maar 

ons boetes ja die zijn wel redelijk hoog, tis wel 30 cent per 

volwassene per uitleendag, de mensen hebben wel heel 

veel mogelijkheden om te verlengen, via internet, via gent 

infolijn, kan je tijdens de openingsuren de boeken niet 

terugbrengen, kan men ze in de terugbrengbus steken, dus 

op die manier ja wel... 

we willen ook dat mensen aangespoord worden om 

verantwoordelijkheid te nemen, het uitlenen via de 

automatische uitleencomputers, kijken is alles volledig, is 

het materiaal in orde, mensen moeten zich bewust worden 

voor de verantwoordelijkheid van de materialen die ze 

meenemen 

 

Lidgeld/prijzen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verantwoordelijkheden 

klant 

 

 

Kan u enkele cijfergegevens over de bibliotheek geven?  

Hoeveel ontleners? Hoe groot is de collectie, dat soort 

dingen? 

 

80.000 leden, 2500 bezoekers per dag in de 

hoofdbibliotheek; we zijn daarmee de meest bezochte 

culturele instelling in Gent, na het SMAK, die hebben er 

ook heel veel.  Vroeger waren wij een kastbibliotheek tot 

lang eigenlijk ze, en dan zijn we gelukkig een openkast 

bibliotheek geworden, eerst op de kouter, dan vanaf 1992 

hier. Maar hier is te weinig ruimte, zeker voor die andere 

funties van leren, onmoeten, beleven die we nu eigenlijk 

willen voor de bibliotheek.  Er is te weinig 

circulatieruimte, er is te weinig ruimte om dingen te 

organiseren. Op een verwendag heeft de gewone 

 

 

 

 

Cijfers 

 

 

 

 

 

Ruimte voor beleven 

 

 

 

 



bibliotheekgebruiker, ja die wordt dan gestoord want dan 

zijn er eigenlijk teveel mensen 

Jaarlijks komen er zo’n 28.000 materialen erbij bij de 

collectie en er verdwijnen er dan ook weer eh, ! daarvan 

staat in open kast en we hebben 1,5 miljoen uitleningen per 

jaar 

Er zijn ook 0,5 miljoen raadplegingen per jaar en de 

oppervlakte van de bibliotheek is 7000 m2. In de nieuwe 

bibliotheek zal dat het dubbel zijn. We willen een soort 

“agora” daar. We gaan samen daar met het IBBT, een 

instituut dat bezig is met media, samenwerken.  Zij zijn 

nog niet gekend bij het grote publiek maar willen dat wel 

bereiken en gaan daarom met ons samenwerken, in 

hetzelfde gebouw dan de bibliotheek, dat maakt dat er een 

aantal ruimtes zullen gedeeld worden, dat zij ook dingen 

kunnen presenteren, en de medialabs die er zullen komen 

dat is om dingen die zij maken te presenteren.  Heel leuk 

ook voor kinderen die dingen die zij ontwerpen, da gaat 

ook interactief zijn; 

In heel de bibliotheek, er zijn besparingen bij de stad, 

werken we nog met 125 mensen, niet allemaal voltijdse 

functies, maar 98 VTE, mensen zijn met pensioen gegaan 

en de vacatures zijn nie allemaal ingevuld geweest wegens 

besparingen 

 

 

 

 

Cijfers collectie/uitleen 

 

 

 

Cijfers 

 

Nieuwe bibliotheek 

Samenwerking IBBT 

 

 

 

 

 

 

 

Interactiviteit 

 

 

Cijfers personeel 

Wat is de reden voor belevenis in de bibliotheek, wat is de 

drijfveer, waarom is men daarover beginnen nadenken en 

waarom wil men die belevenis daar? 

 

Dat speelt al een paar jaar hoor, persoonlijk voor mij heeft 

da vooral te maken met het internet, dat zorgt dat het 

gebruik van de bibliotheek verandert, en dan moet je gaan 

nadenken over hoe we de bibliotheek dan wel gaan 

gebruiken, waarvoor die er is.  er zijn ook heel veel 

denkmomenten en daarop ga je nadenken over de functie 

van de bibliotheek in de maatschappij. Er is ook onlangs 

een infodag geweest in leuven, met museum M en dan met 

de bib, met Dany. Dus dat concept gaat ook hangen in de 

musea, daar in leuven zien ze het museum als een 

belevenisplek, dus ik denk ook dat dat beleven iets is da 

niet alleen voor de bibliotheek is, maar voor de cultuur in 

het algemeen 

 

 

 

 

 

Belevenisbibliotheek: 

oorzaak 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beleven in culturele centra 

 

 

Op welke manier worden de doelstellingen van de 

bibliotheek opgevolgd.  Zijn er metingen? Evaluaties? 

Bijsturingen? Hoe gaat men daar zoal mee om? 

 

 

 



Wij hebben dus een beleidsbrief, maar ieder jaar moeten 

we ook een actieplan schrijven, in overeenstemming met 

de beleidsbrief en in overeenkomst met de strategische 

doelstellingen van de stad, maar die koppeling, omdat dat 

eigenlijk verregaand is, wordt gemaakt door de 

directieassistent en dan kijken we vooral volgens de 

beleidsterreinen welke acties we willen bereiken. De 

organisatie hier zit eigenlijk zo, we hebben de directeur en 

het directieteam van zes mensen en de beleidsterreinen zijn 

verdeeld over het directieteam; activiteiten, ICT, collectie, 

facilitymanagement en filialen, personeel en financiën en 

ikzelf doe dienstverlening en catalografie. Dienstverlening 

is alles wat gebeurt rond gebruikers, uitlenen, ...  en de 

catalogus da is centraal in Vlaanderen. Ja en dan is er de 

provincie, onze materialen gaan automatisch in de 

catalogus van de provincie, maar nu is er eigenlijk vanuit 

bibnet een project bezig, bibliotheekportalen, waarbij de 

Vlaamse catalogus gelinkt wordt aan de provinciale 

catalogus. Bibnet houdt zich bezig met de digitale kant, en 

dan is er ook Locus die zich bezighoudt met culturele 

centra en bibliotheken over ’t algemeen, promomateriaal, 

advies ook vooral. 

 

Doelstellingen 

Actieplannen 

 

 

 

 

 

 

 

Structuur organisatie 

 

 

 

 

 

 

Samenwerking provincie 

 

 

 

 

Wat kan u mij vertellen over de concurrentie van de 

bibliotheek.  Vind u dat de bibliotheek zich wat meer 

marktgericht moet opstellen om haar positie te 

verstevigen?  Hoe kan dit gebeuren? 

 

Dat heeft ook wat te maken met gent die zich profileert als 

stad van kennis en euhm wa ist nu weer, innovatie, ja 

vanuit het gemeentebestuur, we zijn altijd innovatief 

geweest als bibliotheek, we zijn dikwijls pilootproject 

geweest, digileen bijvoorbeeld, een project dat eigenlijk is 

overgekomen van Rotterdam, wij hebben daarvoor een jaar 

proefkonijn geweest, da was geïntegreerd in onze 

catalogus, mensen konden dan cds downloaden en na een 

week waren die dan niet meer beluisterbaar, da waren 

contracten met platenlabels, maar da zijn niet de grote 

platenlabels natuurlijk eh, da loopt voor heel Vlaanderen 

ondertussen, het is vooral klassiek en een beetje jazz, het 

nadeel is natuurlijk in vergelijking met een cd thuis, je kan 

‘m nooit twee keer downloaden  

En tis nog één ding rond de belevenisbibliotheek da ik wil 

zeggen, we willen ook dat de architectuur van de nieuwe 

bibliotheek, dat in de bibliotheek zijn op zich ook een 

belevenis is op zich, het gebouw moet ook innovatief zijn, 
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Pilootprojecten 
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en dan in samenwerking met IBBT wat we belangrijk 

vinden is de creatie, mensen kunnen iets maken, hier komt 

dat nog veel te weinig tot uiting, maar door samengaan met 

IBBT, gaat daar veel meer aandacht aan komen, de 

gebruiker zelf zal kunnen creëeren, maar voor ons 

natuurlijk is het ook wel belangrijk dat er altijd een beetje 

een verwijzing is naar de collectie, we hebben een band 

met onze core business. 

 

 

Samenwerking IBBT 

Worden personeelsleden van de bibliotheek opgeleid?  Op 

welke manier?  Over welke kennis beschikken zij? 

 

In de beleidsbrief staan de aantallen. Als er vacatures zijn, 

ja worden er bepaalde diploma’s gevraagd, alle mensen die 

in een bibliotheek werken, moeten een initiatiecursus in de 

bibliotheekschool gevolgd hebben, waar de basis gegeven 

wordt. Vanaf dat je een leidinggevende functie hebt, ja  

zijn het volgens de diploma’s van de stad, maar dan werd 

ook een bibliotheekschooldiploma gevraagd, da’s een 

graduaatstudie, of de post graduaatstudie aan de 

universiteit in Antwerpen.   

 

 

 

 

Personeel bibliotheek 

 

Opleiding personeel 

Bibliotheekschool 

Opleiding wa moet ik mij daarvan voorstellen? 

In gent is dat op St Amandsberg, destijds was dat drie jaar 

avondonderwijs en een soort thesis, bibliotheekwetgeving, 

informatie en documentatiekunde, informatiebemiddeling, 

... naarmate da we meer ons gaan openstellen voor 

ontmoeten en beleven, vragen wij wel consulenten, niet 

mensen die bibliotheekopleiding hebben gehad, 

bijvoorbeeld als wij willen werken op levenslang leren 

zien wij in da wij educatieve medewerkers moeten hebben, 

ook voor de gevangenisbibliotheek is iemand uit de sociale 

sector aangeworven. We zien ook in, we doen al ons 

drukwerk naar de stadsdrukkerij, maar we zouden graag 

een grafisch medewerker hebben, zodat we meer 

dynamischer zijn; voor ons beleven en ontmoeten, zullen 

we ons niet meer zo mogen focussen op dat 

bibliotheekdiploma want dat zal niet volstaan. 

 

 

Opleiding personeel 

 

 

 

Consulenten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verandering in personeel 

Wordt er data verzameld rond de klant van de bibliotheek? 

Rond de noden?  Op welke manier, hoe wordt die data 

verwerkt, wat gebeurt ermee? 

 

Jajaja er is alleszins een groot gebruikersonderzoek 

geweest door het vcob, we hebben ook een 

afhakersonderzoek gedaan waarbij de leners, die worden 

 

 

 

 

Gebruikersonderzoek 

 

Afhakersonderzoek 



een aantal jaren behouden in ons beheersysteem eh, en de 

mensen die dan na zoveel tijd geen gebruik meer maakten 

van de bibliotheek, en dan hebben we die aangeschreven, 

heel veel mensen waren verhuisd, afgestudeerde studenten 

enzo...er zijn ook een aantal opmerkingen geweest, de 

leenperiode van 3 weken bijvoorbeeld was te kort 

bevonden, omdat er zoveel dingen, vrije tijdsbestedingen 

zijn, en dan hebben we dat verlengd, ook dat er geen 

sprinters werden aangeboden, dus dat hebben we ook 

ingevoerd, er wordt wel altijd gekeken naar de suggesties, 

de mails die binnenkomen, au serieux genomen, sommige 

mensen gaan met klachten naar de ombudsvrouw of gent 

info, die die naar de ombudsvrouw gaan, verschijnen zelfs 

in het jaarverslag, we hebben een blog en zitten ook op 

facebook, zo willen we ook ingaan op de huidige trends en 

weten hoe alles leeft, we hebben sinds 14 dagen ook een 

nieuwe publiekscatalogus, ik weet niet of je er al op 

gezeten hebt? Een catalogus die ook interactiever is; ook 

wat er allemaal te beleven is, staat op de website, we 

hebben een samenwerking gedaan met AA gent, en dat 

staat er ook allemaal op, ge moet maar eens kijken, tips 

van de maand, en “uit in gent” de activiteitenkalender is 

geïntegreerd, dus ’t zijn niet meer alleen materialen van de 

bibliotheek die je er gaat terugvinden, ook activiteiten in 

Gent. 

Als ge wilt ik heb hier de beleidsbrief ook uitgeprint en ik 

heb hier de plannen van de nieuwe bibliotheek, met de 

uitleg derbij gevoegd, dus hoe da we tot het concept daar 

zijn gekomen, hoe da het er zal uitzien, ge moet da maar 

nekeer doornemen, er staat ook een heel stuk van beleven 

in uitgeschreven da da ook een doelstelling wordt, die 

doelstelling van da beleven moet natuurlijk altijd wel een 

beetje teruggekoppeld worden aan onze kernfunctie van 

die informatie beschikbaar stellen eh – tis niet zomaar 

belevenis. En als ge nog vragen hebt, geeft zeker een 

seintje eh, als ge nog informatie zoekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suggesties van klanten 

 

 

 

Ombudspersoon 

 

Blog 

Facebook 

Interactieve catalogus 

 

 

 

 

 

 

Heel erg bedankt voor uw tijd, uw informatie en alle 

documenten! 

 

 

 



Bijlage 6:  Observatie Openbare Bibliotheek Gent (Zuid) 

Inkomhal 

Bij het binnenkomen van de bibliotheek wordt men verwelkomd in een grote inkomhal 

waar reeds verschillende diensten worden aangeboden.  Er staat beveiliging tegen 

diefstal van werken uit de bibliotheek en ook een rolstoel. 

Aan de linkerzijde van het binnenkomen is een balie “Info” waarachter twee 

medewerkers zitten.  Echter de eerste balie die men merkt bij het binnenkomen is er een 

die gevormd wordt rond een blauwe doorschijnende pilaar pal in het midden van de 

inkomhal.  Ik zie het nummer 1 en 3 op panelen.  Er is plaats voor vijf medewerkers 

van de bibliotheek (vijf bureaus met computers) maar er zijn op het ogenblik van de 

observatie slechts 2 medewerkers aan het werk.  Er zijn geen lange wachtrijen.  Na een 

tijd merk ik dat hier de mensen de uitgeleende werken komen terugbrengen.  Aan de 

rechterkant van de teruggeefbalie staan 6 machines waarboven het plakkaat “lenen” 

hangt.  Het is niet duidelijk of enkel hier werken ontleend kunnen worden of dat dit ook 

kan aan de teruggeefbalie.  

Een medewerker van de bibliotheek helpt de mensen bij het uitlenen van werken aan de 

machines.  Aan de linkerkant van de teruggeefbalie (de balie in het midden van de 

welkomhal) staan 4 boekenrekken met daarboven een plakkaat “afhalen reserveringen”.  

Nog aan de linkerkant staan enkele planten, een rek met informatiebrochures over de 

literaire lente in gent, erfgoeddag en enkele andere culturele activiteiten.  Daarnaast 

staan tevens drie betaalautomaten en 1 computer waarboven een plakkaat “internet 

reserveren” hangt.  Onder de drie betaalautomaten bevindt zich telkens een vuilnisbak 

waarin de rekeningetjes van de automaten gegooid kunnen worden.  Ook in een andere 

hoek van deze linkerkant bevindt zich nog een computer die ik niet meteen kon 

opmerken.  In deze hoek bevinden zich tevens plakkaten die aangeven wat op welke 

verdieping van de bibliotheek gevonden kan worden. 

Opnieuw aan de rechterkant van de inkomhal (vanuit het perspectief van het 

binnenkomen vinden we borden en vitrinekasten waarin kindertekeningen 

gepresenteerd worden, de dromen van klas 3A uit Basisschool Klaverdries in Drongen 

uitgeschreven staan.  Er hangt een papier van de bibliotheek op de vitrinekast met 

daarop “wie weet komen hier wel jullie dromen...” Nog aan de borden hangen “dromen 

van bekende gentenaars” en enkele andere tekeningen.  Een medewerker van de 

bibliotheek hangt net een andere tekening aan het bord “droomnacht in de boekentoren” 

met enkele foto’s van kinderen die zich in de bibliotheek bevinden. 

Verder kan in de inkomhal ook een comfortabele bank, waarop ik mij bevind voor de 

observatie, gevonden worden.  Eveneens staan er paaltjes in het midden van de ruimte 

richting de centrale balie, kennelijk om wachtrijen te begeleiden.  De paaltjes met lint 

worden niet door elke bibliotheekbezoeker doorlopen, ook al moet die toch naar de 

centrale balie.  Er staan ook grijze winkelmandjes naast deze paaltjes en een 

infoplakkaatje met drie posters, één die stelt dat de bibliotheek gesloten is op 1 mei, een 

posters over kinderen in de bibliotheek en een advertentie voor lezingen door auteurs.  



Wanneer men door de paaltjes met lint doorloopt, wordt dit informatieplakkaatje 

zonder twijfel opgemerkt. 

Wat de decoratie van de inkomhal betreft, is met dezelfde kleuren gewerkt. Beige 

houtskleur, bordeaux rood, grijs en een fel blauwe glazen pilaar constructie in het 

midden.  Wanneer ik naar boven kijk in de inkomhal zie ik de eerste verdieping van de 

bibliotheek door glas.  In dit glas zit ook dezelfde blauwe kleur als die van de pilaar.  Er 

hangen aan dit glas ook beige kaders met een rode, dunne verlichting door, waarvan ik 

niet meteen kan uitmaken wat het kan betekenen.  Het plafond is blauw en er hangen 

een soort sterrenmotieven in goud aan. 

Wanneer ik door de inkomhal loop naar achter, achter de centrale balie komen we in 

een volgende ruimte terecht.  Dit is een trappenhal waar zich ook drie liften bevinden.  

Dezelfde grijze kleuren als in de inkomhal worden gebruikt.  Bovenop de deur van deze 

trappenhal bevindt zich een rood gekleurd plakkaatje met pijl waarop bibliotheek 

geschreven staat.  Ik volg deze pijl en kom zo automatisch in de eerste zaal met boeken 

tereuct.  Op de muren staat recht voor mij THEMAZAAL geschreven.  Er staan veel 

boekenrekjes kriskras door elkaar.  Boven elk boekenrek staan woorden geschreven:  

België, Historisch, Woning, Biografie, Grootletter, Gezondheid, Vrije Tijd, enzovoort.  

Een kijk op de boeken die op de planken staan, leert mij dat ze niet op chronologische 

volgorde staan en ik kan niet meteen zien hoe ze gerangschikt zijn.  Aan de beide zijden 

van de bijna,volledig cirkelvormige themazaal bevinden zich op de muur verschillende 

woorden in drukletters op rood en blauwe plakkaatjes. 

Er valt ontzettend veel daglicht binnen in deze ruimte die overigens op de woorden op 

de muur na, wit geschilderd is.  Het daglicht valt binnen langs de talrijke ramen. 

Wanneer ik naar boven kijk zie ik boven mij een wit plafond.  Linksboven echter kan ik 

het eerste verdiep zien en zie ik daar op de muur van het eerste verdiep KRANTEN 

geschreven, op dezelfde manier en in dezelfde kleur als hier beneden THEMAZAAL 

staat geschreven.  Ook zie ik bij het naar bovenkijken aan de linkerkant naast kranten 

een rood plakkaat met daarop “fotokopie” en “leesloep”.  Ik kan inderdaad een 

kopieermachine zien staan, daarnaast staat ook een computer.  Ik zie daarboven 

eveneens een bordje “stilte aub”. 

Rechtsboven de themazaal (aan de andere kant van de KRANTEN) zie ik twee tafels, 

waaraan 1 meneer zit te lezen. 

Na verder rondlopen in de themazaal zie ik ook hier hetzelfde bordje “stilte aub” en 

wanneer ik mij opnieuw omdraai richting trappenhal zie ik twee tafels waarop boeken 

liggen.  Deze boeken staan niet in een rek.  Er hangt een papier bij “1 week sprinter, 

niet verlengen”. 

Door de themazaal lopend kom ik in een volgende tussenruimte.  Daarin staat een rek 

met infobrochures over allerlei, aan de rechterkant, is ook een trap en een tafel met 

enkele jeugdboeken.  De deur die zich recht voor mij bevindt is deze die toegang 

verleent tot de Jeugdafdeling.  In tegenstelling tot de lettertypes die daarvoor gebruikt 

werden om de themazaal aan te kondigen, is JEUGDAFDELING in een iets komischer, 



beweeglijker lettertype geschreven.  Aan de linkerkant van deze hal bevinden zich de 

liften 3 en 4.  Naast de liften staat een plakkaat waarop aangeduid staat wat (welk type 

werken) men op welke verdieping kan vinden.  Er staat ook dat de toiletten zich 

bevinden op de 2
e
 verdieping en dat deze enkel bereikbaar zijn via de eerste traphal.  

Internetraadplegingen zijn op elke verdieping mogelijk.  Op het gelijkvloers bevindt 

zicht de kinder en jongerenbibliotheek.  Op de eerste verdieping administratie.  Tweede 

en derde verdieping zijn non-fictie (en daarbij wordt nog gespecifieerd wat de thema’s 

zijn van de non-fictie op beide verdiepingen.  De vierde verdieping is voor literatuur en 

taalkunde.  De vijfde verdieping voor muziek.   

DE JEUGDAFDELING 

De jeugdafdeling is een heel stuk kleurijker dan de rest van de bibliotheek.  Recht voor 

de inkom staat een soort kiosk waarop enkele kinderen zitten te lezen, het fleurt het 

geheel wat op.  Links van inkom is de infobalie (zoals op alle verdiepingen is deze op 

dezelfde plaats).  Ook de cataloguscomputers bevinden zich vooraan in de ruimte links.  

Er zijn pilaren die een middengang vormen en links en rechts daarvan bevinden zich 

boekenrekken.  Niet alleen boekenrekken, ook tafels en stoelen.  De afdeling is heel 

duidelijk geordend.  Het letterschrift dat gebruikt wordt op de pilaren en op de 

boekenrekken om aan te geven waarover de inhoud van de boeken op dat rek gaat is 

kinderlijker, kleurijker, speelser dan in de rest van de bibliotheek.  

Rechts van de inkom staat internet op de muur geschreven en daaronder bevinden zich 

vier computers.  De tafels en stoelen zijn op kindermaat.  Aan de rechterkant van de 

ruimte bevindt zich de non-fictie voor kinderen.  Dat geeft althans de aanwijzing 

“informatie” en “tijdschriften” op de muren en pilaren aan de rechterkant aan.  Bij de 

tijdschriften-muur staat ook een kopieermachine.  Verder staat er boven elk boekenrek, 

dat lager is dan boekenrekken voor volwassenen geschreven over welk non-fictie thema 

dat boekenrek gaat.  Overal hoor ik kinderstemmetjes.  Er hangen aan de pilaren ook 

kindertekeningen.   

Aan de linkerkant van de ruimte bevinden zich naast de balie en cataloguscomputers, 

ook de leesboeken voor kinderen.   Op de pilaren staat geschreven voor welke leeftijd 

de boeken op de desbetreffende boekenrekken geschikt zijn.  Voor de allerkleinsten (tot 

6 jaar) staan de boeken in hele lage bakken geordend.  Het zijn voornamelijk 

prentenboeken.  De boeken voor de kleinsten staan het dichtste bij de inkom.  Daarna 

volgen de boekenrekken van 6 tot 12 jaar en daarna 12+ boeken.  Helemaal achteraan 

de ruimte links zijn enkele zitplaatsen, tafeltjes, stoeltjes en bakken met strips.  Er zitten 

enkele kinderen strips en boeken te lezen.  Er is ook een open keuken achteraan, een 

beetje vreemd in een bibliotheek, men lijkt zich wel thuis te wanen. 

Rechts achteraan de ruimte bevindt zich een “amfitheater”, maar het is gesloten.  Er 

zijn ook kapstokken op kindermaat.  Er staat niet aangegeven welke activiteiten er in 

het amfitheater te beleven zijn. 

 



Ik begeef mij naar de eerste verdieping via de trappen.  Daar bovengekomen bevindt 

zich aan de ene zijde de door het plakkaat beneden aangekondigde administratie.  Op de 

deuren bevinden zich twee verbodstekens en de tekst “geen toegang voor het publiek”. 

Aan de andere zijde bevinden we ons boven de hiervoor genoemde, ontzettend 

verlichte, themazaal.  Er staan hier tien tafels met telkens twee rode stoelen en er zitten 

mensen de krant te lezen.  Aan de ene kant staat op de muur KRANTEN te lezen( wat 

we ook al konden observeren vanuit de themazaal).  Aan de andere kant staat op de 

muur “weekbladen” en “krantenarchief” te lezen.   Allemaal in hetzelfde bordeaux 

rood.  Tussen de tafels door staan ook nog 4 rode zeteltjes en een rek met kranten.  Het 

tapijt dat er op de grond ligt is hetzelfde grijs als het grijs dat elders in de bibliotheek 

wordt gebruikt. 

In tegenstelling tot de stilte die in de themazaal waarneembaar was is het in deze ruimte 

waar de kranten gelezen worden een beetje rumoeriger.  Niet door de mensen die de 

krant lezen, wel omdat er in een ruimte vlakbij gepraat wordt.  Overal hoor je rondom 

het geblader van dunne krantenbladeren.  Aan elke tafel waaraan kranten gelezen 

kunnen worden, hangt een papier “voorbehouden voor het lezen van kranten en 

tijdschriften.  Studeren kan op de afdelingen (verdiepingen 2-5) aan de studietafels 

tegen het raam. 

Aan de ene kant van de ruimte waarin kranten kunnen gelezen worden bevindt zich de 

trappenhal (en liften 3 en 4) en de administratie.  Aan de andere kant bevindt zich de 

andere trappenhal (en liften 1 en 2) en het leescafé.  In het leescafé is het wat 

rumoeriger en dit rumoer is ook hoorbaar in de ruimte waarin kranten kunnen worden 

lezen.  Bij het binnenkomen van het leescafé staat een board waarop enkele suggesties 

om te eten en drinken geschreven staan.  Er staat ook een ander bord waarop een 

cartoon getekend staat die aangeeft dat je in het leescafé de werken uit de bibliotheek 

kan lezen.  Het leescafé geeft door zijn glazen ruit uitzicht op de inkomhal.  Dit is geen 

helder uitzicht want het glas is blauw (zoals beschreven wat te zien was vanuit de 

inkomhal wanneer men naar boven keek).  Bij het binnengaan van het leescafé bevindt 

zich rechts een witte toog.  In de ruimte zelf staan allemaal witte tafels en stoelen en 

enkele planten.  Het plafond is blauw en er hangen een soort sterrenmotieven in goud 

aan, net zoals in de inkomhal. 

 

 

Ik ga naar boven via de eerste trappenhal (liften 1 en 2) en kom plots in een andere 

sfeer terecht.  Links van mij bevinden zich toiletten en een glazen kamertje waarin 

enkele kartonnen dozen gestapeld staan.  Rechts van mij bevindt zich een witte deur 

waarop een plakkaatje verboden te roken hangt, overigens zeer vreemd want het eerste 

wat mij opviel wanneer ik naar boven liep was een sigarettengeur.  De witte deur is 

gesloten.  Bovenop de deur hangt naast het verboden te roken ook de naam van de zaal 

die erachter ligt “achilles mussche zaal”.  Een geel papier op de deur geeft aan dat die 

een stille studiezaal is, ook de openingsuren staan erop.  De zaal is echter enkel open 

van 3 mei tem 3 juli en kan ik dus nu niet observeren.  De trap nemen naar het derde 



verdiep is vanuit deze trappenhal niet mogelijk.  Ik besluit de lift te nemen waarin ook 

enkel verdiepingen 0, 1 en 2 mogelijk zijn om naartoe te gaan.  Kennelijk is er vanuit 

dit deel van het gebouw geen toegang tot de hogere verdiepingen. 

Ik ga naar trappenhal twee en neem daar de lift naar het tweede verdiep.  Ik was er 

vanuit trappenhal 1 reeds naartoe geweest maar toen kwam ik alleen de toiletten en een 

gesloten studiezaal tegen.  Trappenhal 2 geeft aan dat er op het tweede verdiep ook 

boeken moeten staan, namelijk non-fictie. 

Eens bovengekomen op het tweede verdiep is er enkel een deur mogelijk naar de ruimte 

waarboven het plakkaat “non-fictie” hangt.  Opnieuw net zoals in de rest van de 

bibliotheek is dit in hetzelfde kleur, lettertype, enz. kenbaar gemaakt.  Naast de liften en 

de trap en de deur is er ook een plakkaat te zien waarop alle verdiepingen staan en wat 

men op de verdiepingen vindt.  Het verdiep waarop ik mij bevindt is in het bordeaux 

gemarkeerd en het is op die manier duidelijk waar ik mij in de bibliotheek plaatsvindt. 

Ik ga binnen in de ruimte non-fictie.  Daarin bevindt zich aan de linkerzijde bij het 

binnengaan tafels, stoelen en computers.  Ook opvallend is het bordje dat hangt in het 

midden van de gang waarop “Let op voor zakkenrollers” geschreven staat.  Boven de 

tafels met computers hangen bordeaux bordjes (met witte letters) zoals “catalogus” of 

“internet” afhankelijk van wat men met de computer kan doen.  Ook aan de andere kant 

van de ruimte zie ik veel computers en veel mensen.  Boven deze computers hangt 

“internet”.  Naast de inkomdeur staat een computer waarboven een papier “reserveren 

internet” hangt.  Achter de hoek aan de rechterkant bevinden zich enkele lockers, in 

hout, en een rek en muur waarop “computer” geschreven staat.  Er staan geen 

computers, wel boeken over computers. 

Aan beide zijden van de “middengang” bevinden zich eerst tafels en computers waarop 

de catalogus en internet geraadpleegd kan worden.  Naast de computers hangt een groot 

geel blad met uitleg hoe men toegang tot het internet kan krijgen.  Een beetje verder 

bevinden zich verschillende pilaren waarop thema’s van non-fictie boeken vermeld 

staan:  economie, psychologie, media, filosofie, recht, natuurwetenschappen, enz.  De 

thema’s staan vermeld op de beide zijden van de pilaar.  Elke keer bevinden zich aan de 

rechter en linkerzijde van de pilaar boekenrekken.  Op de voorkant van de 

boekenrekken staan nummers vermeld en een blad daaronder met uitleg waarvoor elk 

nummer staat.  Achter de boekenrekken, tegen het raam bevinden zich houten bureaus 

waaraan mensen zitten te studeren of te lezen.  Voor de eerste pilaar (komend van de 

trappenhal in de ruimte) staan twee computers waarboven het bordje catalogus hangt.  

Daarnaast staat een rek met boekjes en oefencdroms om het rijbewijs te behalen. 

Er staat ook een fotokopiemachine in de ruimte (aan de linkerkant bij de computers).  

Verder lopend in de middengang staan er aan beide zijden zwarte zeteltjes en houten 

tafeltjes in het midden.  Tegen het einde van de gang staan twee grotere tafels en er 

hangt een bordje “testaankoop” boven.  Verder vinden we in de middengang nog 

verschillende rekjes met brochures over allerlei, dezelfde brochures die we eigenlijk 

elders in de bibliotheek op alle rekjes al hebben teruggevonden.  Opvallend zijn hier de 

vele brochures van “de lijn” die er staan.  Nog aan het einde van de gang staat een klein 

boekenrekje waarop het blad “nieuw” hangt. 



De achterste muren van de ruimte zijn paars geschilderd.  Hetzelfde paars als het tapijt 

dat in de middengang ligt.  Aan de linkerkant achteraan de ruimte bevindt zich een 

bureautje waarnaast het bordje “personeel” staat.  Helemaal achteraan de middengang 

is een deur waarop “verboden toegang voor onbevoegden” staat.  Aan de achterkant 

van de ruimte rechts bevinden zich nog extra bureaus waar studenten en mensen zitten 

te lezen of werken.  Op elke bureau hangt een papier waarop staat “laat uw persoonlijke 

bezittingen niet onbeheerd achter.  Eten, drinken en storend gsm-gebruik zijn niet 

toegelaten.  Tafels, stoelen en zetels niet verplaatsen.  Hou de doorgangen vrij.  

Respecteer de rust in de bibliotheek.  Dank u.” 

De derde verdieping is eveneens non-fictie en identiek aan de tweede verdieping.  Ook 

de structuur (middengang, tafels aan het raam, internet en cataloguscomputers, 

boekenrekken langs weerszijde van de pilaren, fotokopiemachine). 

Op de vierde verdieping kan ik alles vinden rond literatuur en taalkunde, zo geven mij 

de aanwijzingen aan.  Bij het binnenkomen van het verdiep herken ik onmiddellijk 

dezelfde structuur van het tweede verdiep.  Cataloguscomputers en 

internetmogelijkheden links en rechts bij het binnenkomen.  Een rekje met boeken 

waarop geschreven staat “de weg naar Afrika” dat zich in het midden van de 

middengang bevindt en waar je dus niet naast kan kijken.  Aan de linkerkant staat op de 

muur “nieuw(s)” geschilderd en daaronder staat een boekenrek met allemaal boeken. 

Op de pilaren in de middengang staat geschreven wat het thema is van de boekenrekken 

die zich links en rechts van de pilaren bevinden, op identiek dezelfde manier als op de 

tweede verdieping.  Opvallend zijn een aantal PCs in een hoek waarbij een bordje hangt 

“taalpc’s”.   Naast de taalpc’s bevinden zich ook lockers.  Er is ook een 

kopieermachine. 

Links en rechts van de middengang staan de boekenrekken, op elk van de rekken staat 

duidelijk aangegeven wat men er kan vinden, alfabetisch gerangschikt volgens auteur.  

Her en der tussen de rekken staan er tafels met stoelen, waar ik aan eentje plaatsneem.  

Het is opvallend druk in de bibliotheek, veel over en weer geloop van jongeren.  Aan 

het begin van elk boekenrek hangt een klein rekje waarop enkele boeken wat meer in de 

kijker staan.  Boven elk van deze hangt ook een poster.  Er hangt een poster van 

Antwerpen, de stad van Elsschot; 150 jaar Max Havelaar; Cees Nooteboom. 

Achteraan in de ruimte staan zeteltjes en lage tafeltjes waar mensen tijdschriften zitten 

te lezen.  De tijdschriften zijn uitgestald op een groot rek, duidelijk zichtbaar om welke 

tijdschriften het allemaal gaat.  Aan de andere kant van de ruimte, staan tafels en 

stoelen bij elkaar waaraan mensen zitten te studeren.  De ruimte is heel gelijkaardig aan 

die van de non-fictie op het tweede verdiep. 

De vijfde verdieping is de muziekafdeling.  Opnieuw dezelfde aanwijzingen voor 

ordening.  Dezelfde kleuren als op de andere verdiepingen.  Bij het binnenkomen zie ik 

recht voor mij een bordje “nieuws” hangen.  Daarnaast hangt een prikbord met enkele 

posters van jazzmuziekanten, muziekactiviteiten, een tafel waarop cds liggen en een rek 

waarop enkele boeken, muziektijdschriften en CDs uitgestald staan.  Onmiddellijk ook 

op de eerste pilaar hangt een lang bord met “indelingsschema muziek”.  Verderop zie ik 



aan de volgende pilaar in de middengang (de indeling is opnieuw gelijkaardig aan de 

andere verdiepingen alleen staan er nu geen boekenrekken maar cdrekken) een rek 

waarboven geschreven staat “cdboxen” en waarop dan ook desbetreffend materiaal 

uitgesteld staat.  Verder bevinden zich langs weerzijden allemaal CDrekken waarbij 

duidelijk is aangegeven om welk soort muziek het gaat (orkest, kamermuziek, jazz, ...).  

Er bevinden zich in de ruimte ook rechts bij het binnenkomen opnieuw lockers en 

computers met internet en voor de catalogus.  Ook bevindt zich in diezelfde hoek 

boekenrekken met bladmuziek en twee rekken met muziektijdschriften.  Voor die 

rekken hangt een klein rekje met enkele cds die zo meer in de kijker komen te staan.   

Links bij het binnenkomen is een infobalie waar een medewerker een 

bibliotheekbezoeker helpt met het uitleggen van de catalogus.  Ook rijdt er een 

medewerker rond met een karretje met cds.  Over het algemeen zijn er in  de 

bibliotheek veel medewerkers aan de slag. 

Achteraan de ruimte is een lokaal waarop staat geschreven “personeel” en waar 

kennelijk bibliotheekmedewerkers aan de slag zijn achter de computer. 

 



Bijlage 7:  Observatie openbare bibliotheek Edegem 

De bibliotheek ligt in het centrum van Edegem op een hoek van de straat.  Er hangt een 

bordje bibliotheek, niet heel opvallend aan de eerste ingang.  Er is een tweede ingang, dat 

de hoofdingang blijkt te zijn achter de hoek.  De bibliotheek ligt op de kruising van een 

drukke en niet drukke straat.  De hoofdingang ligt op de niet drukke straat.  Er staat in 

grote letters “bibliotheek” boven de ingang geschilderd.  De muur is vuil.  

Binnengekomen langs de hoofdingang kom ik in een klein inkomhalletje, gescheiden van 

de bibliotheek door schuifdeuren, waar een massa posters hangen, infobrochuurtjes staan, 

en info over de lijn en de gemeente te vinden is. 

Eens binnengekomen is het eerste wat ik zie in een bord recht voor mij dat aangeeft wat 

op welke verdieping te vinden is.  Aan mijn rechterzijde bevinden zich de romans en de 

anderstalige boeken.  Ze zijn alfabetisch gerangschikt maar ik zie niet onmiddelijk waar 

welke letter eindigt of begint.  Op de rug van de boeken kleven symbolen die aangeven 

tot welk genre de roman behoort.  Op de zijkant van één van de boekenrekken hangt een 

verklarende lijst van de symbolen.  Nog aan andere zijkangten van boekenrekken hangen 

posters.  Er staat een tafeltje waarop boeken liggen die men misschien meer wil doen 

opvallen, daar lijkt het op allessinds.  Tussen de boekenrekken van de romans staan 

enkele krukjes en stoelen.  Er staat ook een computer waarop de catalogus kan 

geraadpleegd worden, zo geeft het bordje “catalogus” naast de computer aan.  Naast deze 

computer staat ook een rek met informatief materiaal waarboven “overheidsdiensten” 

geschreven staat.  In een hoek van deze ruimte bevindt zich het toilet. 

Een vrouw komt plakkaatjes op bepaalde boekenplanken leggen die “in de kijker” 

zeggen.  Opvallend is het bibliotheeklogo “De bib.  Het leven van A tot Z” dat ik ook in 

andere bibliotheken al heb opgemerkt.  Op het “in de kijker” papier staat telkens een 

weetje over een bepaald type boek.  Zo lees ik informatie over het dwarsligboek en een 

bepaalde manier van boekbinden. 

Ik begeef me richting balie, computers en uitleenautomaten, die heel centraal staan 

opgesteld in de bibliotheek.  Aan de andere kant van de balie is een trap waaraan een pijl 

hangt “multimedia”.  Ook aan het plakkaat aan de ingang van de bibliotheek kon ik al 

lezen dat op de eerste verdieping de multimedia te vinden was.  Daar stond toen ook bij 

polyvalente ruimte en bibliothecaris.  Op de tweede verdieping is de dienstenruimte, zo 

vertelt de plakkaat mij. 

Het is rustig in de bibliotheek, ik hoor enkel het gepraat van baliemedewerkers.  Naast de 

trap is het begin van de jeugdafdeling, boven de boekenrekken die ik hier voor mij zie 

hangen overal plakkaatjes., “informatieve boeken” bijvoorbeeld, waarvna ik niet zeker 

ben of deze informatieve boeken bij de jeugd horen, dan wel gewoon de afdeling non-

fictie zijn.  Verder zie ik plakkaten met strips, multimedia jeugd, prentenboeken, 

jeugdstrips, enzovoorts.  Er hangen ook twee oplaasbare wereldbollen aan het plafond.  

Bij de prentenboeken is er ook wat speelgoed voor de allerkleinste kinderen voorzien en 

een tafeltje met kleine stoeltjes.  Er bevindt zich ook 1 computer tussen de jeugdboeken, 

om de catalogus te raadplegen.  Aan de muur zijn wolken geschilderd en een regenboog.  

De jeugdboeken zijn gerangschikt met letters A, B, C en AD.  Deze categoriën wijzen op 

de geschikte leeftijd voor de boeken, zo leert een plakaat bovenop de boekenrekken mij.  



De boekenrekken zijn niet hoog, zowat half de hoogte van de boekenrekken op de 

volwassenafdeling.  De strips bevinden zich in bakken van maximum 80 centimeter hoog.  

De prentenboeken bevinden zich in bakken die bij mij tot aan mijn knieën komen.  Op de 

prentenboeken bevindt zich geen leeftijdssymbool zoals op de leesboeken, maar wel een 

eenvoudig symbool zoals een bal of een toverstok.  De verklaring van die symbolen staat 

op plakkaatjes boven het prentenboekenrekje geschreven.  Wanneer ik volledig door de 

jeugdafdeling loop, kom ik terecht in de ruimte waarboven een plakkaat “leeszaal hangt”.  

Hier is ook de andere ingang van de bibliotheek.   

Het eerste wat ik zie in de leeszaal zijn vooral veel boekenrekken met informatieven 

boeken.  Op de hoek van de leeszaal en de jeugdafdeling staat een kapstok waaraan heel 

kleurijke rugzakken hangen.  Er hangt een bordje boven dat aangeeft dat men de rugzak 

kan uitlenen, er zit een voorleesboekpakketje in voor kinderen van 3 tot 6 jaar.  

Watverder in de leeszaal, de informatieve boeken doorlopend, kom ik aan een plaats waar 

een vijftal tafeltjs en een tiental stoelen staan en waar mensen de krant zitten te lezen.  Er 

staat een rek met “kranten”, “tijdschriften” en “naslagwerken”.   

Opvallend is ook de koffiemachine in de hoek van de ruimte.  Er is heel veel natuurlijk 

licht in de ruimte door de grote ramen.  Er is geluid van de auto’s van buiten die de 

drukke straat doorrijden.  In een andere hoek van de leeszaal staat een groot blauw 

boekenrek met het herkenbare “bib” logo en “iedereen kan lezen” erbij geschreven.  Er 

staat in grote letters “luisterpunt” geschreven op het rek en er hangt een poster op van een 

oudere man met een koptelefoon op zijn hoofd die een wat verbaasde uitdrukking op zijn 

gezicht heeft.  “Daisy bezorgt je koude rillingen; Een luisterboek, dat spreekt voor zich”.  

Het foldertje dat erbij ligt leert me dat het om speciale uitleningen gaat voor blinden of 

slechtziende mensen, een project van Locus.  Er ligt ook een ander folderte bij “de bib 

aan huis”  een dienst van de bibliotheek die boeken aan huis komt brengen, zo leert het 

foldertje mij.  Bij de informatieve boeken in dit deel van de bibliotheek staat ook nog een 

computer met catalogus.  De boekenrekken staan allemaal nogal dicht bij elkaar.  In de 

leeszaal bevinden zich alleen bejaarde mensen.  Er hangt een bordje waarop met 

symbolen wordt duidelijk gemaakt dat er hier niet mag worden getelefoneerd, gegeten, 

gedronken, gepraat.  Het is er ook stil, op het lawaai van de voorbijgangers en 

voorbijrijdende auto’s na. 

Aan de computers bevinden zich jonge mensen.  Achter de balie zitten twee 

bibliotheekmedewerkers die mensen helpen met het uitlenen en binnenbrengen van 

werken.  Er staat ook 1 automatische uitleenmcomputer.  Boven de computers voor 

publiek hangt een grote klok. 

Ik neem de trap naar de eerste verdieping en kom in een knalgele gang terecht waar 

(beneden aan de trap) ook lockers staan met sleuteltje.  De trap bovengekomen bevindt 

zich links van mij de “polyvalente” ruimte, een vergaderzaal/refter.  Rechts van mij 

bevindt zich tegen de muur een rek met strips voor volwassenen.  Wat verder lopend in 

de gang kom ik bij de multimedia.  Dit is een kleine ruimte volgestouwen met CD,s 

DVD’s en CD Roms.  In de hoek staat een computer met de catalogus en er is ook een 

balie, waarachter niemand zit.  Er hangen papiertjes dat de multimedia-afdeling 

elektronisch beveiligd is.  De trap naar de tweede verdieping is “niet voor publiek” en 

daarmee beëindig ik mijn observatie in de bibliotheek in Edegem. 



Bijlage 8:  Observatie openbare bibliotheek Kontich. 

De bibliotheek ligt in de hoek van een basketbalpleintje, tegen een school.  Er zijn 

fietsenrekken en parkeerplaats rond het plein.  Voor de schuifdeuren van de bibliotheek 

staat een groot bord waarop geschreven staat “cultuur en bibliotheek”.  De openingsuren 

van de bibliotheek, van het museum heem-en oudheidkunde en van de cultuurdienst 

hangen op de deur.  De inkom is heel rustig op het ogenblik van mijn observatie.  Recht 

voor mij hangt een boek aan een touw aan het plafond.  Links een kleurrijk bordje met 

“jeugdbibliotheek” in het oranje, rechts van mij bevindt zich een trap waar een plakkaat 

bijhangt met wat er op de verschillende verdiepingen te vinden is.  Het plakkaat is in 

verschillende kleuren.  Verder zijn er achteraan in de inkomhal twee tafels en twee 

stoelen, twee banken en een plakkaat met een grondplan van het gebouw.  Het geeft 

indezelfde kleuren als het plakkaat van de trap weer wat we op de gelijkvloers en op de 

drie verdiepingen van het gebouw kunnen vinden.  Naast de trap is de lift. 

Verder staat er nog een karretje waarboven staat “krantenleeshoekje”.   Op het karretje 

staan enkele tassen, liggen plastieken lepeltjes en een suikerpot.  Het papier dat erboven 

hangt maakt me duidelijk dat men hier tussen 10 en 12 een kop koffie kan drinken terwijl 

men de krant leest.  De inkomhal en de jeugdbibliotheek zijn van elkaar gescheiden door 

een wand met gaatjes (een soort metalen gaas) in, het zijn dus geen dichte muren, ik kan 

perfect zien hoe de jeugdafdeling eruit ziet, en ik kan ook horen wat er daar gebeurt.   

Het gebouw waarin de bibliotheek is gevestigd geeft een heel open indruk.  Als ik vanuit 

het krantenleeshoekje op het gelijkvloers naar boven kijk, zie ik een overloop die van de 

trap aan de rechterkant naar de volwassenafdeling leidt.  Nog naar boven kijkend kan ik 

planten zien op de eerste verdieping en het groot blauw herkenbaar bibliotheeklogo. 

Voor betere observatie begeef ik me vanuit de inkomhal naar de jeugdbibliotheek.  Er 

zijn zitzakken, tafeltjes, stoelen, bureautjes waarin en waaraan men kan zitten.  De 

boekenrekken voor de kinderen zijn aangepast aan hun hoogte.  Op de ruggen bevinden 

zich symbolen.  Ik vind geen verklarende lijst van die symbolen.  Bij de balie staat een 

kopieermachine.  Er zit 1 bibliotheekmedewerker achter de balie.  Er zijn verschillende 

computers waarvan het mij niet duidelijk is of die gebruikt kunnen worden louter voor de 

catalogus of ook voor internet gebruik.  Wel zie ik een papier hangen over de prijs van 

printen en kopies.  In het midden van de ruimte bevinden zich bakken met strips.  Er staat 

ook een kartonnen versie van Kiekeboe en van Suske en Wiske.  Aan de andere kant van 

de ruimte bevinden zich ook jeugdboeken, deze keer voor de 12 tot 14 jarigen, zo geeft 

een bordje mij aan.  Ook bevinden zich aan dezelfde zijde enkele tafeltjes en stoelen 

waarop al boeken liggen.  Er ligt op één van hen ook een kaft “aanwinsten, strips 

volwassnene, anderstalige romans” met daarin een catalogus.  Eveneens aan deze zijde 

van de ruimte staan de anderstalige romans gerangschikt volgens taal en dan alfabetisch 

(op naam van de schrijver.  Vlaggen van de landen die geassocieerd kunnen worden met 

de taal hangen aan het rek met desbetreffende boeken.  Op de ruggen van de boeken is 

ook de vlag gedrukt (zo bv franse vlag, spaanse vlag, etc.)  Er bevinden zich verspreid in 

de ruimte ook een pilaar met foto’s en posters van allerlei culturele activiteiten, posters 

va de boeboeks van marc de bel, een rek met de kranten van vandaag en enkele 

tijdschriften.  Ook staan er vlakbij die kranten en tijdschriften nog enkele tafels, stoelen 



en zeteltjes, waarop het ogenblik van observatie niemand gebruik van maakt.  Er staat 

ook een informatierek met brochures over druggebruik, scheiding, gezondheid, allemaal 

voor jongeren.  Dit informatierek staat niet bij de prentenboeken maar tussen de rekken 

voor jongeren 12-14 jaar. 

Op de eerste verdieping kom ik aan in de volwassenenafdeling.  Daar is de ruimte als 

volgt ingedeeld: de balie, calatoguscomputer en kopiemachine in het midden; links de 

non-fictie, rechts de fictie.  Dit is meteen te onderscheiden door de bordjes die hangen 

aan de rekken links (natuur, gezondheid, kunst, milieu, godsdienst, mens, maatschappij, 

enz) en de plakkaatjes die rechts aan de boekenrekken hangen met verklarende symbolen 

om welk type boeken het gaat.  Tegenover de cataloguscomputer staan een rek met 

woordenboeken en encyclopediën.  Er staat ook een luisterpunt, waar slechtziende of 

blinde mensen kunnen luisteren naar boeken.  Er staan twee zeteltjes naast.  Zowel tussen 

de fictie als non-fictie staan er nog enkele tafels met stoelen.  Het is rustig in de 

bibliotheek maar je hoort het wel wanneer er iemand met kinderen het gebouw 

binnenkomt of verlaat want er zijn geen muren, alles is open.  Men kan ook de 

benedenhal zien vanop de eerste verdieping.  Naast het luisterpunt staan ook nog twee 

boekenrekken met boeken die niet gerangschikt zijn. 

Alles is heel ordelijk gerangschikt.  Bij de fictie staat er ook wat poëzie waarvan ook 

enkele uitgeschreven zijn op een A4-tje en aan de boekenrekken hangen. 

Nog tegenover de balie staan twee tafels met stoelen waaraan men kan werken, studeren, 

lezen, enz.  Achter deze twee tafels staan informatiebrochures.  Aan de zijkant van de 

balie hangen enkele postkaarten uit het buitenland.  Op de verdieping loopt een 

medewerker van de bibliotheek rond maar ze bevindt zich niet voortdurend achter de 

balie. 

 


