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Inhoud
1. Uitbouw ‘Bib van de toekomst’ (ACT 6.1.2)
Gunning studietraject
De Bibliotheek van Kortenberg wil een toekomstverkenning ondergaan,
innovatiepaden exploreren en naast haar onafhankelijke aanbod en
gebruiksvriendelijke dienstverlening het zwaartepunt verleggen ‘van collecties naar
connecties’. Ontmoeting is daarbij een duidelijk sleutelwoord.
We laten ons bij deze toekomstverkenning begeleiden. We schreven een prijsvraag
uit waarbij we drie verschillende studiebureaus benaderden: Aat Vos, Trinity Consult
en Pars Pro Toto. Trinity Consult was de enige die de tijd vond om het traject aan te
gaan. Hij diende een gunstige en interessante offerte in, waarna officieel voor hem
gekozen werd. Hij is een ervaren innovatiecoach, gewend om innovatieve
veranderprocessen te begeleiden.
Concreet zullen we in de week van 4 tot 8 oktober een intensieve Design Sprint
houden. Op vijf dagen doorlopen we een heel proces: we starten met inspiratie
opdoen en strategische keuzes maken over de rol en invulling van Bib van de
toekomst, waarna we die ideeën clusteren en opwaarderen. Daarna kijken we hoe

die gekozen concepten door onze doelgroepen (persona’s) beleefd worden. Het
perspectief verschuift dus naar de gebruiker. We werken storyboards en vervolgens
prototypes uit, die we op de laatste dag effectief laten testen door de bezoekers en
andere stakeholders. Ook de leden van de Bibraad zijn van harte welkom
(uitnodiging volgt).
Het is een hele hands-on methode, waarbij zowel strategisch als creatief nagedacht
zal worden. Er wordt niet oeverloos gebrainstormd, maar er wordt in kleine groepjes
opdrachten uitgevoerd. Het team is ook niet groot: 5 tot 12, inclusief 2 moderatoren
en 1 tekenaar (die visueel begeleidt). Daarom kiezen we om met een wisselend team
te werken: een kernteam met bibliothecaris, projectmedewerker Bib van de toekomst
en assistent-bibliothecaris, die nauw betrokken zijn, en dan telkens per dag aan te
vullen met een aantal collega’s. Momenteel polsen we naar ieders voorkeur en kijken
we hoe we een minimale baliebezetting kunnen garanderen.
Aanbieden koffie/thee
In het kader van de uitbouw van de Bib als huiskamer van de gemeente kan een
kopje koffie of thee niet ontbreken. Vanaf nu bieden we opnieuw – net als voor de
coronaperiode – de mogelijkheid om aan 50 cent aan de balie een koffiepad of
theezakje te kopen. Ze kunnen dan in de leeszaal zelf een kopje koffie of thee
klaarmaken. Er staat een Senseo-koffiemachine, thermos warm water, melk en
suiker.
2. Start Digipunt (ACT 6.2.4)
Vanaf donderdag 16 september start ons Digipunt, computerhulp in de Bib. Drie
vrijwilligers helpen dan in de Bib met allerhande computer-, smartphone- of
tabletvragen. Je hoeft geen afspraak te maken. Ze kunnen gewoon langskomen op
een van de vaste momenten. Het Digipunt is meerdere keren per maand op vaste
momenten vrij toegankelijk: maandagen, donderdagen of zaterdagen. Een
gedetailleerde planning staat op de website en op een flyer in de Bib.
3. Bib extra muros (bakfiets) (ACT. 6.4.3)
De Bib zal samen met de volledige dienst Vrije Tijd een elektrische bakfiets op maat
aankopen. Daar is voldoende budget voor vrijgemaakt. Op vraag van het college
hebben we ook bij andere gemeentediensten gepolst of ze interesse hebben om de
fiets te gebruiken als Bib/VT ze niet nodig heeft. Daar is wel de nodige interesse
voor. We hebben samen onze wensen voor de elektrische bakfiets op maat
geformuleerd en die in een prijsvraag gegoten. Momenteel bevragen we een aantal
fietshandelaars in de ruime omgeving.
4. Babyhoek & Familiemanifest (ACT 6.7.5)

De babyhoek werd uitgebreid en opgefrist: naast de verschoontafel, is er nu ook een
parkje, een wippertje, een microgolfoven, verschoontafel en een grote rode zetel om
samen in te lezen. Dit kadert binnen ons Familiemanifest waarbij we de Bib zo
familievriendelijk maken. In datzelfde kader is er ook een toiletpotje en
toiletverkleiner aangekocht en in toilet klaargezet.
5. Blokspots
Wie nood heeft aan een rustige studeerplek, kan deze zomer vanaf 3 augustus t.e.m.
17 september komen studeren in de Bib. Verspreid in leeszaal en afdeling non-fictie
staan aparte tafeltjes met telkens één stoel. Er wordt gewerkt met verplichte
inschrijvingen (omwille van corona). De blokspots worden goed gebruikt.
Indien we volgende keer opnieuw blokspots aanbieden, bekijken we of dit niet
zonder inschrijvingen kan.
6. Leesbevorderingsproject: Leeshelden
Het project ‘Leeshelden’ is een initiatief van de provincie Vlaams-Brabant. Het
motiveert kinderen van het 2de en 3de leerjaar, die nog niet zo goed kunnen lezen,
om spelenderwijs om te gaan met taal en boeken. Wekelijks komen de ‘Leeshelden’
samen in de bibliotheek om boeken te lezen die speciaal voor hen werden
geselecteerd. Ze bespreken, samen met een gevormde vrijwilliger, het verhaal,
spelen spelletjes en knutselen.
Onlangs lanceerde de provincie Vlaams-Brabant een nieuwe oproep waarbij 13
nieuwe bibliotheken konden instappen in het project. Ze kunnen daarbij rekenen op
subsidiëring en ondersteuning vanuit de provincie. Zoals kant-en-klaar lesmateriaal
en spelpakketten en een training voor de vrijwilligers.
Bib Kortenberg stelde zich kandidaat en start dit schooljaar met Leeshelden.
Leeshelden duurt 2 keer 10 weken, van midden oktober tot midden december en
opnieuw van februari tot april. Concreet maken we per traject drie groepjes van vijf
kinderen, ingedeeld volgens leesniveau, waarbij een vrijwilliger elk groepje begeleidt.
Dit gaat door op woensdagmiddag: 13.30 u, 14.30 u en 15.30 u. Dus na elkaar,
hoogstwaarschijnlijk vindt het lezen plaats in de rustige kunsthoek, het knutselen kan
dan in de jeugdafdeling. Momenteel loopt de oproep naar vrijwilligers.
7. Projectidee: Spelotheek
De Bib wil uitzoeken of het interessant is om een eigen spelotheek op te richten. We
zouden ons richten op alle leden van de Bib van Kortenberg. Zowel kinderen als
volwassenen kunnen spellen lenen met hun lidkaart. In principe kunnen alle soorten
gezelschapspellen, al mikken we in hoofdzaak op spellen die toch enigszins een
(minieme) educatieve of strategische insteek. Naast de typische gezelschapspeldozen

kunnen zeker ook kaartspelletjes of reissets. We vermijden puzzels (geen nazicht
mogelijk), uitbreidingssets en spellen met electronica/batterijen. We streven naar
een aanbod voor alle leeftijden.
We starten de spelotheek op met minstens 20 spelletjes. We bekijken hoeveel
bruikbare spelletjes we via gifts binnen krijgen. We roepen op om gezelschapspellen
te doneren. Uit de donaties maken we een selectie van aantrekkelijke en volledige
spellen. Onderdelen uit onvolledige spellen kunnen we gebruiken om
reservemateriaal aan te leggen (pionnen, speelgeld, dobbelstenen…). Die kunnen
van pas komen om de speldozen te vervolledigen als er iets verloren zou gaan. Die
spellen vullen we aan met aangekochte spelletjes.
Er wordt geen apart uitleenreglement opgesteld voor de spelotheek en de spellen
zullen dan ook uitgeleend worden aan dezelfde voorwaarden als de andere items. Er
wordt enkel een beperking in het aantal tegelijk uit te lenen spelletjes ingesteld.
De spellen worden ingevoerd en voorzien van een tag. Uitlenen en terugbrengen
gebeurt aan de zelfscan (tag aan de onderkant van de doos).
Om het spelen in de Bib zelf te bevorderen, stellen we een kast op in de leeszaal
waar we de spelletjes inzetten. De tafels in de leeszaal kunnen gebruikt worden om
aan te spelen.
Na het inleveren van speldozen worden ze op volledigheid gecontroleerd alvorens ze
terug in de Bib te plaatsen. Ze worden gestockeerd in het magazijn. De vrijwilligers
kunnen, op de dagen dat zij komen, de spellen in het magazijn nakijken. Op dagen
zonder vrijwilliger en enkel wanneer het niet te druk is, kan de baliemedewerker of
de back-up dit nakijken.
Bij onvolledig materiaal bellen we naar de laatste lener en vragen we om de
ontbrekende stukken binnen te brengen. De spelletjes kunnen ook tijdens de
openingsuren in de leeszaal gespeeld worden, waar natuurlijk ook stukjes verloren
kunnen gaan.
We willen ook spelletjesavond of spelclub organiseren.
8. Coronawerking: update
In navolging van de versoepelingen voorgesteld in het Zomerplan van het federale
Overlegcomité, doet de Bib ook aanpassingen:
- Alle tafels en zitplaatsen in de Bib (ook de stoffen zitjes) worden weer gebruikt.
Ook hier blijft de afstandsregel. Aan elke tafel staat telkens maar 1 stoel. Er is
alcoholgel en ontsmettende spray voorzien.

- Er is niet langer een maximumcapaciteit van bezoekers. De mandjes en wachtrijen
zijn afgeschaft.
- We starten opnieuw met avondactiviteiten voor volwassenen (waarbij ook geen
maximum aantal deelnemers is opgelegd). We willen aan het college voorleggen om
de activiteiten, die buiten de openingsuren vallen, zonder mondmasker en minimale
afstand te houden, wat wettelijk mag.
- Uiteraard blijven we goed ventileren en blijft de mondmaskerplicht tijdens de
openingsuren gelden.
9. Overzicht activiteiten
Datum
26/6/2021

Voorbije activiteiten (9/06 = vorige
Bibraad)
Digidokter: Apps voor op reis (online)

Aantal
aanwezigen
17

zomervakantie Boekenverkoop
Zomervakantie Vlieg (binnen & buiten) + Schatjes van Vlieg
Zomervakantie Bestemming Bib
7/7/2021

Bib on Tour: Hang lekker de clown uit

30

28/7/2021

Bib on Tour: Iedereen is tovenaar

21

11/8/2021

Bib on Tour: de Kinderboerderij

50

25/8/2021

Bib on Tour: Wereldreizigers op pad

10

1/9/2021

Voorleesuurtje: Kom eens in mijn armen

5

Datum

Komende activiteiten

woensdag 1/9
zaterdag 11/9
donderdag 16/9

Voorleesuurtje: Kom eens in mijn armen
CoderDojo
Start Digipunt

donderdag 16/9

Infosessie: Tiny houses: eenvoudiger wonen-UITGESTELD

zaterdag 25/9

Digidokter: Smartphonefotografie 2.0

dinsdag 28/9 dinsdag 21/6

Leesclub 55+

vrijdag 1/10
zaterdag 2/10

Auteurslezing:
Stefan Hertmans
Boekenstoet

maandag 4/10

woensdag 6/10
vrijdag 8/10
dinsdag 5/10 dinsdag 15/3
zaterdag 9/10

Lezing: Jij en je puber (door de Gezinsbond)
Voorleesuurtje: Knibbel, knabbel, knuisje, wie knabbelt er
aan mijn huisje?
Groot Dictee
Vlaamse gebarentaal in 20 lessen
CoderDojo

woensdag 13/10

Jeugdfilm: Luca

dinsdag 19/10
woensdag 20/10

Zing mee in de Bib
opstart leeshelden

vrijdag 22/10

Auteurslezing:
Delphine Lecompte en
Mauro Pawlowski

zaterdag 23/10

Digidokter : Lezen op je tablet of smartphone

dinsdag 26/10

Babybabbels (i.s.m. Huis vh Kind)

donderdag 28/10

Filmavond: Joker

vrijdag 29/10

Halloweenavond

dinsdag 2/11

Workshop: Ontwerp je droombib

woensdag 3/11

Workshop: Ontwerp je droombib

woensdag 3/11

Voorleesuurtje: Zit er bij jou ook een schroefje los?

donderdag 4/11

Workshop: Ontwerp je droombib

vrijdag 5/11
zaterdag 13/11

Lezing: Wij versus Zij: polarisatie als bedreiging of verrijking?
(Christophe Busch)
CoderDojo

woensdag 17/11

Lezing: Positief opvoeden (door de Gezinsbond)

vrijdag 19/11

Lezing: Voor ik het vergeet (Wannes Deleu)

zaterdag 20/11

Digidokter : muziek en tv streamen

zondag 21/11

Kunstendag voor Kinderen

woensdag 24/11
donderdag 25/11
vrijdag 26/11

Voorleesweek met voorleeshond
Holebi Filmfestival
Holebi Filmfestival

zaterdag 27/11

Voorleesweek met voorleeshond

dinsdag 30/11

Babybabbels (i.s.m. Huis vh Kind)

woensdag 1/12
zaterdag 11/12

Voorleesuurtje: Strikjes, pakjes en zakjes
CoderDojo

vrijdag 17/12

Bib Late Night

donderdag 23/12
maandag 27/12 vrijdag 31/12

Filmavond

dinsdag 28/12

Babybabbels (i.s.m. Huis vh Kind)

10.

Arcadehal in de Bib

Varia

E-readers
De Bib wil onderzoeken of het interessant is om e-readers ook te kunnen uitlenen
aan minderjarigen (bv. vanaf 10-12 jarigen). We onderzoeken in een eerste fase of
er een mooi aanbod is. De ondertekening van de gebruikersovereenkomst zou
sowieso moeten gebeuren door een ouder.
Datum nieuwe vergadering: woensdag 15 december om 20 uur (Bib
Kortenberg)

