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contactpersoon: Kirsten Janssens, diensthoofd, 037783391, kirsten.janssens@sint-niklaas.be 
 
 
plaats datum 
Conferentiezaal 28-09-2020, 20.00u 
 
aanwezig 
W. De Mont, voorzitter, M. De Wilde ondervoorzitter, L. Bats, M. Cornelis, J. De Cauwer, P. D'Hondt, K. Milik, M. Piessens, 
M. Schelfhout, L. Soubry, M. Van Looy, D. Vergult, G. Verhelst, J. Verhofstadt 
 
Filip Baeyens, schepen van cultuur 
Pieter Malengier, deskundige 
Kirsten Janssens, secretaris 
 
verontschuldigd 
I. Amar, R. De Meerleer, V. Meert, G. Schelfaut, K. Tavernier, J. Triest, R. Vandecasteele, K. Van Landeghem, F. Van 
Puymbroeck, E. Vercauteren, 
 
afwezig 
L. De Buck, M.C. De Coster, E. Dhaen, R. Thierens, J. Van Goethem, M. Vrancken 
 
agenda 
1. Opmerkingen en goedkeuring vorig verslag 
2. Corona en bibwerking 
3. Activiteiten najaar 
4. Stavaza project Heymanplein/ nieuwe bib-HVK 
5. Personeel 
6. Terugkoppeling jaarverslag 
7. Uit de sector 
8. Varia 
 
 
 
1. Opmerkingen en goedkeuring vorig verslag 
Er zijn geen opmerkingen op het vorige verslag. Het verslag van 11/05/2020 wordt 
goedgekeurd. 
Dit is de eerste fysieke vergadering voor commissielid J. De Cauwer.  
 
2. Corona en bibwerking 
Afgelopen periode heeft de bib getracht de leden op de hoogte te houden over de bijsturing in 
de bibwerking n.a.v. corona, via verschillende informatieve mails. 
a. Algemeen:  
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- De bib heeft, rekening houdende met stedelijke richtlijnen alsook deze uit de sector (via 
VVBAD), draaiboeken opgemaakt en bijgestuurd. Dit zowel met het oog op de veilige 
werking van het personeel in front en backoffice als voor het openstellen van de 
gebouwen voor het publiek. Net zoals elders is er meer personeel nodig om de reguliere 
werking op poten te zetten voor minder bezoekers en minder uitleningen. Maar de 
tevredenheid bij leners was en is heel groot dat de bib weer open is. 

- Bij heropening van de bib lag de focus vooral op controle van de richtlijnen en 
afspraken. Een steward ontving in de hoofdbib de bezoekers en wees op de 
maatregelen. Voor deze functie konden we in juni een beroep doen op een redder van 
het zwembad. 

- Aangezien de boekenkoffers op de scholen bleven, hebben we de jobstudenten deze 
zomer kunnen inzetten in de frontoffice-diensten. Ze hebben o.a. de stewardfunctie op 
zich genomen. 

- Om het bezoek aan de bib te beperken werd de uitleentermijn van de materialen van 4 
naar 6 weken gebracht, ook in de zomermaanden. 

- Om het contact tussen publiek en personeel te beperken werden de openingsuren 
aangepast zodat de binnengebrachte materialen veilig weer op het rek konden. Dit 
gebeurde hoofdzakelijk buiten de openingsuren van de bibliotheek.  

- Sinds september, na de zomermaanden, liggen de accenten anders. De 
verantwoordelijkheid voor een veilig bezoek ligt meer bij de bezoeker zelf. Alle 
instructies hangen uit, ontsmettingsmateriaal staat overal ter beschikking en er is geen 
steward meer. Tot eind dit jaar is er nog een tijdelijke aanpassing van de openingsuren 
nl. op vrijdag sluit de hoofdbib om 17u i.p.v. 19u zodat alles nog weggezet kan worden 
voor het weekend. De inleverbus blijft wel 24u open, dus ook tijdens de openingsuren. 

- Aangezien het op het Heymanplein verplicht is een mondmasker te dragen zijn er niet 
zoveel problemen in de bib. Wel stelt er zich opnieuw andere problemen die meer te 
maken hebben met de vrije toegang van het bibgebouw nl. leners die hun masker 
binnen niet dragen, in discussie gaan met personeel. In andere gebouwen stelt zich dit 
niet omdat men geen gebruik kan maken van de dienstverlening als men zich niet aan 
de richtlijnen houdt. 

b. Andere: 
- Kranten, internet, toiletten, leesplekken… waren lang niet beschikbaar voor het publiek. 

Vanaf opstart van de Wonderbar begin augustus en het ter beschikking stellen van de 
zaal voor studenten, m.a.w. sinds de verblijfsfunctie uitbreidde, kan de bezoeker weer 
gebruik van maken van deze diensten, weliswaar beperkt (een beperkt aantal pc’s is 
beschikbaar, kranten in Wonderbar,…). 

- Het uitlenen van de boekenkoffers volgen dezelfde regeling als tijdens de 
verbouwingsperiode. Ze blijven in de scholen. Wie wenst kan een nieuwe aanvragen, de 
huidige laten ophalen enz. 

- Vrijwilligers zijn, na de sluiting in maart, sinds de zomermaanden weer aan de slag 
gegaan in de bib. Allen waren heel tevreden dat ze opnieuw konden starten. 
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De voorzitter vraagt of er wijzigingen zijn in het collectiebudget wegens minder uitgaven 
ingevolge corona. De bibliothecaris geeft aan dat er voor fictie geen probleem is, alles liep 
gewoon door. Van informatieve materialen waren er duidelijk minder nieuwe titels, maar 
ondertussen loopt dit weer. Collectievormers kijken ook naar vervanging van oudere 
materialen en aankoop van meerdere exemplaren van een zelfde, populaire titel. Bij cd’s is 
er een hele duidelijke terugval in nieuwe uitgaven, maar hier wordt gecompenseerd door 
meer inzet op games waar veel vraag naar is. 

Commissielid M. Piessens vraagt of er klassen naar de bib komen. De klasontleningen door 
het lager onderwijs zijn in september weer opgestart. Idem voor de rondleidingen. Deze 
voor het secundair gaan niet door. Enerzijds omdat de scholen niet buiten komen anderzijds 
omdat de bib deze niet coronaproof kan organiseren. 

c. Uitleendiensten:  
Zie schema in bijlage. Uiteraard ontving ook de bib veel minder bezoekers in vergelijking 
met vorig jaar. Het aantal bezoekers zit op 1/3 tot de helft minder. Het aantal uitgeleende 
materialen heeft niet dezelfde verhouding. Leners ontlenen gemiddeld meer materialen. 

 
3. Activiteiten najaar 
P. Malengier geeft tekst en uitleg bij het najaarsprogramma van de bib en de vele aanpassingen, 
problemen n.a.v. corona. Ook de zoektocht naar geschikte ruimte om coronaproof meer mensen 
te kunnen ontvangen komt aan bod.  
 
4. Stavaza project Heymanplein/ nieuwe bib-HVK 
Op 8/09 was er stuurgroep vergadering van project H. Heymanplein met op de agenda volgende 
punten: 
- Voorsteling voor de opmaak van de projectdefinitie van het gebouw van de bib/Huis van 

het Kind door Ellen Verbiest, projectbegeleider. 
- Korte voorstellingsronde van de stuurgroepleden met o.a. wat ze verwachten van het 

nieuwe gebouw. Enkele kernwoorden: trekpleister, aantrekkelijke stadskern, laagdrempelig, 
plaats voor jongeren, huis van vertrouwen, synergie gebouw/plein, buurtbetrokkenheid, 
synergie bib/HvK, levendigheid, innovatie, functioneel en duurzaam, uitwisselingsplek, 
uniek gebouw… K. Janssens en schepen Baeyens zijn lid van deze stuurgroep. 

- Stavaza voortgang project/RUP: zie bijlage 

Schepen Baeyens geeft nog meer tekst en uitleg. Het project Heymanplein is een van de 
vijf grote projecten binnen de stad. Allen kennen een zelfde projectaanpak op het vlak 
van timing, communicatieplan enz. Het project heeft een strakke timing. Zo moet in mei 
2021 de projectdefinitie voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Dan moeten we dus 
weten wat en hoe de nieuwe bib, samen met het Huis van het Kind, gaat worden. De 
commissie zal hierbij zeker betrokken worden. De schepen geeft wel nog mee dat er 
duidelijke begrenzingen zijn inzake oppervlakte en budget. Binnen deze krijtlijnen wordt 
iedereen uitgedaagd het programma vast te leggen. In 2026 zal de nieuwe bib van start 
gaan. De schepen benadrukt dat het om een spraakmakend kwalitatief gebouw moet 
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worden en suggereert ook dat er een goede, aantrekkelijke naam moet komen voor het 
gebouw waarin de bib en het Huis van het Kind zullen worden ondergebracht. 
Commissielid D. Vergult vraagt of de bib tijdens de werken aan het plein zelf (voorzien 
tot eind 2027) toegankelijk blijft. De aanleg van het plein zal gefaseerd moeten 
gebeuren met oog op toegankelijkheid van de verschillende functie aan het plein met 
naast de bib ook CM, ING-bank, winkels enz. 
 
5. Personeel 
a. Algemeen 

- Er is veel verandering in het bibteam. Naast corona met veel thuiswerk en corona-
ouderschapsverlof, hebben we enkele langdurig afwezigen die door tijdelijke krachten 
worden vervangen. Na de pensioenen en vertrek van een collega, zijn er nieuwe 
leidinggevenden gestart. Tevens schuiven 2 collega’s door naar een ander team. De 
structuur is wat herschikt: elk team heeft 1 teamverantwoordelijke en er is een nieuw 
team ondersteuning (operationeel beheer en administratieve ondersteuning). Na de 
verlofperiode kon dit vanaf september van start gaan. 

- In het team van de activiteiten starten komende maand nieuwe collega’s wegens vertrek 
van 3 teamleden (ander team, einde contract). 

- De werkman van de bib was 2 maanden afwezig, wat naast intern, werd opvangen 
binnen de cluster Cultuur. 

- Op 1/9 waren er in de bib 34,8 VTE aan het werk. Zoals steeds een momentopname 
(want verschillende tijdelijke contracten). 

b. Nieuwe collega’s: 
- Op 1 juni is de nieuwe teamverantwoordelijke voor team collectie gestart. Op 1 

augustus de nieuwe teamverantwoordelijke voor het nieuwe team ondersteuning. 
- Er starten 3 nieuwe collega’s dit met tijdelijke contracten voor vervanging 

collega’s. 

 
6. Terugkoppeling jaarverslag 
Vorige vergadering hebben de commissieleden de digitale versie van het jaarverslag 2019 
ontvangen. Nu iedereen dit grondig heeft kunnen doorgeven kan op deze vergadering ingegaan 
worden op vragen van de leden. 
Er zijn geen vragen over het jaarverslag 2019. 
 
7. Uit de sector 
a. Cultuurconnect 

- Op 15 september heeft Cultuurconnect het e-boekenplatform (cloudLibrary) gelanceerd. 
Commissielid E. Vercauteren vraagt: of Bib Sint-Niklaas in “cloudLibrary” zou stappen? 
Zie link naar het artikel van vrt nws. Op vorige vergadering werd dit besproken, zie vorig 
verslag: e-boeken: intekenen voor 6 jaar kan tot 15/05. Sint-Niklaas tekent niet in wegens te 
veel ongekende parameters en het te dure prijsmodel. 
 

https://vrtnws.be/p.JNOnvLYwQ
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- Bib Sint-Niklaas maakt deel uit van de werkgroep CRM (customer relationship 
management). P. Malengier vraagt wie van de commissieleden hiermee ervaring heeft 
die hij kan/mag contacteren. 

b. Cultuurtuin Waas 
- Einde juni werd de naam definitief vastgelegd op Cultuurtuin Waas (= Wacco, 

Bibliowaas en Erfgoedcel samen). 
- Midden mei is Elke Clompen gestart als clustermanager Cultuur bij Interwaas. 
Schepen Baeyens geeft mee dat de Wase werking voor cultuur nu effectief ook alle 10 de 
Wase gemeenten betreft. 
 

8. Varia 
- Wegens corona konden er geen boekenverkopen doorgaan. Ook dit najaar wordt dit 

onmogelijk. Het team heeft een alternatief uitgewerkt, meteen een proefproject: vanaf 
komende week zullen afgevoerde materialen per pakket permanent verkocht in de 
hoofdbib, dit zowel jeugdboeken, als volwassenboeken (fictie en non-fictie) als cd’s en 
dvd’s. Enkele collega’s zijn op bezoek geweest in Utopia, de bibliotheek van Aalst. Zij 
bieden, ingevolge corona, permanent boeken aan omdat de verkopen niet konden 
doorgaan. Dit blijkt bijzonder goed aan te slaan. Er werden meer boeken verkocht dan 
tijdens de reguliere verkopen.  

- De commissieleden krijgen de uitnodiging voor de vooropening van de tentoonstelling 
Genoveva op donderdag 8/10 om 16u. Vooraf inschrijven is noodzakelijk, het aantal 
plaatsen is beperkt. 

- De jaarlijks studiereis naar een interessante bib kan dit jaar wegens corona niet 
doorgaan. Schepen Baeyens geeft, in naam van het bestuur, aan de commissieleden een 
attentiepakket als blijk van dank voor hun vrijwillige inzet in dit adviesorgaan. Wie niet 
aanwezig was kan het pakket tot 16/10 komen ophalen in de bib. 

- Commissielid D. Vergult verwijst graag naar de lezing van Manu Keirse die het 
Davidsfonds samen met de bib organiseert op 4 en 18 december. 

 

 

De secretaris, De voorzitter, 
Kirsten Janssens Wim De Mont 

 


