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contactpersoon: Kirsten Janssens, diensthoofd, 037783391, kirsten.janssens@sint-niklaas.be 
 
 
plaats datum 
Conferentiezaal  25-04-2022, 20.00u 
 
aanwezig 
W. De Mont, voorzitter 
L. Bats, M. Cornelis, R. De Meerleer, P. D'Hondt, J. Hessels, M. Piessens, M. Schelfhout, K. Tavernier, J. Triest, P. Van 
Haegenbergh, K. Van Landeghem, E. Vercauteren, D. Vergult, G. Verhelst 
 
F. Baeyens, schepen van cultuur 
K. Janssens, secretaris, diensthoofd Bib 
S. Stas, teamhoofd Bib 
 
verontschuldigd 
A. Charlier, J. De Cauwer, G. Schelfaut, M. De Wilde, V. Meert, J. Verhofstadt 
 
afwezig 
I. Amar, L. De Buck, M.C. De Coster, E. Dhaen, K. Milik, J. Van Goethem, F. Van Puymbroeck, M. Van Looy, M. Vrancken 
 
agenda 
1. Samenstelling beheerscommissie  
2. Opmerkingen en goedkeuring vorig verslag 
3. Stavaza nieuwbouwproject 
4. Bovenlokale werking  
5. Bibwerking 
2. Activiteiten 
3. Personeel 
4. Varia 
7. Leertraject samenwerken met impact: STEAM en Clementwijk 
 
 
 

1. Samenstelling beheerscommissie  
Verwelkoming door de voorzitter en voorstelling van een aantal nieuwe gezichten.  
 

- Ontslag en vervanging twee leden:  
o Afgevaardigde van de Cultuurraad L. Soubry wordt vervangen door J. Hessels als 

afgevaardigde van de gebruikersgroep. Hij werkt al jaren als vrijwilliger samen 
met de Bib. Hij doet o.a. de begeleiding van coderkrakertjes, Appman, ...  
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o Afgevaardigde van de gebruikersgroep R. Thierens wordt, wegens lang niet 
aanwezig op de vergaderingen zonder verontschuldiging, vervangen door P. Van 
Haegenbergh. 

o Na goedkeuring van de gemeenteraad zullen deze personen deel uitmaken van 
de beheerscommissie.    

- Sofie Stas is op 21 maart gestart als teamhoofd Bib, in opvolging van Pieter 
Malengier. 

 
2. Opmerkingen en goedkeuring vorig verslag  

Er zijn geen opmerkingen op het verslag van 31 januari dat bij deze wordt goedgekeurd. 
 

3. Stavaza Nieuwbouwproject  
- In totaal hebben 6 teams zich kandidaat gesteld waarvan 3 bureaus geselecteerd 

werden die deel mogen nemen aan de verdere opdracht. 
- Tegen 13/06 moeten de teams een eerste globale schetsontwerp indienen en evalueert 

de jury of ze op het juiste spoor zitten. (deze datum is een rechtzetting want werd op de 
vergadering fout doorgegeven) 

- 24/10: indienen definitief ontwerp 
- 8/11: finale beoordeling  
- 2023 zal benut worden om de bouwaanvraag in orde te krijgen.  

 
4. Bovenlokale werking 
- Cultuurtuin Waas (CTW): 

o Eengemaakt bibliotheekreglement (EBR) 
De schepenen van de Wase gemeenten hebben op 31 maart overleg gehad om 
een aantal beslissingen te maken i.v.m. dit EBR.  

▪ Grootste discussiepunten: boetes (Sint-Niklaas heeft boetegeld van 30 
ct/dag te laat -  Waasmunster amper boetes → consensus 25 ct/dag te 
laat),  Zwijndrecht vraagt inschrijvingsgeld → zal niet meer mogelijk zijn.  

▪ Ambitie uitgesproken om samen met dit eengemaakt reglement, vanaf 1 
januari 2024 ook naar één regiobib te evolueren mét transport: 
inschrijvingen in één databank, transport van materialen tussen de 
verschillende bibliotheken.  

▪ Het principe van regiobib werd beslist. Dit moet nu door de Wase 
colleges goedgekeurd en vervolgens door de bibliothecarissen vorm 
gegeven worden. Er zal ook gekeken worden naar andere regio’s (Route 
42 en Dijk 92) hoe zij dit aanpakken.  

Commissielid L. Bats vraagt of er ook sprake is van gezamenlijke 
collectieaankopen. Dit blijft voorlopig apart, maar zou een volgende stap kunnen 
zijn. 
Commissielid K. Tavernier vraagt of we hier subsidies voor krijgen → neen dat is 
niet het geval. 
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o Vanuit CTW worden ook weer verschillende activiteiten samen georganiseerd:  
voorleesweek, Buitenbeentjes… 

 
- Cultuurconnect   

o Vanuit de Bib zijn we opgenomen in een aantal werkgroepen:  
▪ werkgroep e-boekenplatform: voordeel is dat je hierdoor ook mee kan 

werken aan de collectievorming en krijg je zicht waarom keuzes gemaakt 
worden.  

▪ Leestipper via ‘Mijn bibliotheek’ krijg je maandelijks leestips 
▪ Werkgroep Wise Analytics: dit is een tool die verder ontwikkeld wordt om 

statistieken en cijfers uit Wise te halen 
o Pilootproject filmstreaming (zie verder)  
o Omschakeling website naar een nieuwe format staat even on hold ingevolge, 

langdurige afwezigheid van betrokken collega.  
 

5. Bibwerking  
- Jaarverslag 2021 is af en de eerste druk wordt voorgesteld. 

o Het verslag zal als PDF meegestuurd worden met het verslag 
o Papieren versie kan op vraag bezorgd worden.   

- Personeel 
o Op 1/05/22 telt de formatie in de Bib 34 VTE (cluster 34,5 VTE) 
o Afgelopen weken veel zieken omwille van corona, griep ed. 
o 12 van de 40 collega’s zijn nieuwe medewerkers sinds corona (maart 2020) 
o Wijzigingen:  

▪ Esther Bleyenberg zal halftijds van start gaan bij Bibliotheca Wasiana en 
halftijds bij ELA (team Educatie, Activiteiten en Levenslangleren) blijven 

▪ De Teamverantwoordelijke Uitleen is sinds 1/02 deskundige in team 
Ondersteuning. Kirsten is tijdelijk Teamverantwoordelijke Uitleen tot er 
opvolging is. 

▪ Start nieuwe collega’s in team Uitleen vanaf 14/02 en 1/05 
▪ Er wordt nog voor de zomer het examen voor administratief medewerker 

voor de cluster cultuur verwacht.  
o Jobstudenten voor de vakantieperiode: meer dan 50 kandidaten voor 4 plaatsen 
o Verschillende stagiairs: Forum Da Vinci opleiding ICT, deeltijds onderwijs en 

bibschool. 
- Pilootproject streaming: proefproject van 2 jaar van Cultuurconnect waaraan 20 

bibliotheken meewerken. Wegens wegvallen van 1 bib krijgt Sint-Niklaas nu ook de kans 
om hier in te stappen. Vergelijkbaar met het e-boekenplatform, maar dan voor film. De 
Bib, de sector, wil op deze manier blijven inzetten op beeldcultuur. 

o Cultuurconnect heeft een aanbesteding uitgeschreven voor 4 percelen:  
▪ Speelfilms: Sooner >1.400 films  
▪ Documentaires: Dalton > 350 films 
▪ Belgische films: Avila > 64 films  

https://bibliotheek.be/mijn-bibliotheek/mijnleestipper
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▪ Jeugd: niemand geselecteerd  
▪ Kostprijs: prijs per gebruiker of per inwoners, incl. marketing en enkele 

activiteiten 
o Meeste centrumsteden tekenen in voor Sooner, enkelen gaan nog voor een 

bijkomend aanbod. 
o Sint-Niklaas:  

▪ Voorkeur gaat naar Sooner: degelijk en voldoende breed aanbod om als 
pilootproject in de markt te zetten 

▪ Doel is om in september 2022 op te starten 
▪ Inloggen via Mijn bibliotheek 
▪ Na 2 jaar evalueren of dit een degelijk project is. Voordeel van een 

proefproject: dan kan je mee kijken hoe dit kan worden bijgestuurd en 
beperkt in tijd. 

▪ Mits verschuiving van collectiebudgetten kan deze kost gedragen 
worden 

o Vragen beheerscommissie:  
▪ Kostprijs voor de lener? Er zijn verschillende opties, bv. gratis, minimum 

kost, enkel gratis voor inwoners van Sint-Niklaas.  
Als het financieel haalbaar is, zeker gratis aanbieden. Voorstel om vooral 
voor Sint-Niklazenaren gratis aan te bieden. Dit nog nagaan bij Wise of 
dit mogelijk is.  

▪ Wat zijn de mogelijkheden voor verenigingen, rusthuizen, onderwijs om 
samen naar een film te kijken?  
In dit pakket zitten ook een aantal activiteiten, bv. gezamenlijk naar een 
film kijken in aanwezigheid van bv. regisseur. Als vereniging zelf een film 
publiek vertonen is wettelijk moeilijk qua auteursrechten. Dit wordt 
verder uitgezocht en nagevraagd of er voor scholen andere regels 
gelden. 

▪ Voorzitter W. De Mont geeft mee dat als je kijkt naar de missie van de 
Bib, de andere platforms (o.a. documentaires) ook in het aanbod zouden 
moeten zitten. Dus de vraag om op lange termijn dit op te nemen. 

▪ Dit streaming platform heeft geen single-use model zoals e-boeken. 
Meerdere klanten kunnen dus tegelijkertijd naar een film uit het aanbod 
kijken.  

o De beheerscommissie steunt dit project en geeft positief advies op het voorstel. 
- Publieksbevraging: voor de Bib is dit belangrijke info om de toekomstige werking van de 

Bib mee richting te geven vanuit de resultaten. Er wordt ook een benchmarking gedaan 
met vergelijkbare bibliotheken. Daarom is het belangrijk om een hoge respons te 
krijgen. Het streefdoel is 1.000 ingevulde enquêtes.   

o Momenteel meer dan 500 ingevulde enquêtes. 
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o Reminder sturen naar beheerscommissie. E. Vercauteren zal dit opnieuw 
verspreiden via smartschool van Da Vinci. Ook een warme oproep naar de 
commissieleden om dit verder te verspreiden binnen hun netwerk. 

o De bevraging loopt tot en met 31/05. 
- Activiteiten 

o Terugblik: 
▪ Digibib, digibanken, Codekrakertjes, STEAM-activiteiten... 
▪ Nieuwslezers, samen lezen 
▪ Jeugdboekenmaand met bipparade, leesbazaar  
▪ Feestelijke zitting 75 jaar Wasiana  
▪ Literaire cel: POZ, Paul Snoekprijs (Paul Demets) 
▪ Lezingen, expo’s...  
▪ ...  

o Vooruitblik  
▪ 29 april: Mooosic, Mooovies & Mooore  Quiz 
▪ 5 mei: boekvoorstelling Lanoye (Foyer)  
▪ 6-7 mei: Slotfeest leesjury 
▪ 16 mei: Voorleestoer  
▪ 21 mei: Boekstart-dag en babyborrel 
▪ 26 juni: Aanstelling Kinderstadsdichter 
▪ 31 mei – 2 juli: studeren in de Bib   
▪ Sleenjaar: 4 juni – januari  
▪ ...  

 
6. Varia 
- Bibliotheca Wasiana heeft een nieuwe voorzitter A. Demey. Hij volgt H. Liebaut op. 

M. Cornelis is geïnteresseerd in het boek met de ongepubliceerde teksten en toespraken 
van Hilaire Liebaut. 

- Er is nog een oproep voor vrijwilligers voor de boekenverkopen. 
- Uitstap beheerscommissie najaar: voorstel 22 oktober, eventueel Tilburg. 
- Er is vraag naar een online beheer van de zalen zodat externen makkelijk de 

beschikbaarheid kunnen nakijken. 
- M. Piessens: Thea Verspecht, verzetsdame die recent een grote onderscheiding in 

Brussel kreeg, schenkt haar boekje aan Bibliotheca Wasiana. 
- K. Tavernier: In het memorandum van de cultuurraad wordt verwezen naar een initiatief 

in Antwerpen waar als mensen eenzaam overlijden, er een gedicht wordt gemaakt (De 
eenzame uitvaart). Vraag is of de Bib hier mee haar schouders kan onder zetten. Dit is 
een vraag die ook via het welzijnshuis kan passeren.  

 
7. Leertraject samenwerken met impact: uitwisseling en denkoefening over projecten  

STEAM en Clementwijk  
 
Leertraject Samenwerken met impact is een leertraject georganiseerd voor de stad, waarbij 
medewerkers aan de slag gaan met een project/proces. Het doel is van deze opleiding is de 
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stielkennis in het begeleiden van complexe processen of samenwerkingsverbanden en -
netwerken te versterken.  
 
Er wordt rond 24 projecten gewerkt waarvan er 3 gelinkt zijn aan de werking van de Bib: 

- Clementwijk 
- Steam Bib: verdere uitbouw en plaatst naast andere spelers in de Bib 
- Hendrik: naar een nieuwe Bib/Huis van het kind, meer specifiek op welke manier dat de 

medewerkers van beide diensten kunnen samenwerken nadat ze verhuizen naar dat 
nieuwe gebouw.  

 
Aan de beheerscommissie wordt input gevraagd over twee projecten, de Clementwijk en 
STEAM.  
 
CLEMENTWIJK 
Vandaag heeft de Bib 4 filialen waarvan 3 ingebed zijn in de deelgemeentes. Het filiaal in de 
Clementwijk is in dat opzicht een atypisch filiaal omdat dit niet heel ver van de hoofdbib ligt. 
Hoewel het in een dicht bevolkte wijk woont, kent niet iedereen dit filiaal. Met oa. de komst van 
de nieuwe wijk Clementwijk 2 liggen er veel kansen.  
Vraag: Wat is het potentieel van een filiaal in de Clementwijk? Wie zijn potentiële partners voor 
dit filiaal? 

• Algemeen:  
o Onderzoek wie het doelpubliek is, bevraging van hun noden  
o Gemeenschap vormen rond filiaal , verhalen/vlog uit de wijk tonen, bv. naar 

analogie project van de Kroontjescrew 
o ‘Living van de wijk’  

• Werking:  
o Spiegelen aan wat gebeurt in Belsele en Sinaai  
o Op termijn ruimere openingsuren  

• Samenwerken:  
o Scholen uit de omgeving (Berkenboom, straks ook GO-school die wordt 

gebouwd): ‘jeugd is de schakel van alles’ 
o Crèche, jeugdbewegingen...  
o Afstemmen met de academie  
o Vrijwilligers uit de wijk inzetten: bv. hen een koffiemoment in het filiaal laten 

organiseren (zorgen voor een netwerk) 
o Verenigingen betrekken bij activiteiten  
o Cultuurraad bevragen welke verenigingen hier iets willen organiseren. Oproep 

kan gebeuren via hun digitale nieuwsflits ‘Cultuurflitske’ 

• Activiteiten:  
o Activiteiten in het filiaal i.p.v. hoofdbib  
o Organisatie van kleinschalige lezingen, voorleesmomenten  
o Digitale ondersteuning van mensen in de wijk  
o Studeermomenten tijdens de examenperiode (cfr. hoofdbib), bijlessen...  
o Receptie als netwerkmoment  
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o Aanbod voor jongeren: e-sports, LAM-party 
o Iets als de Wonderbar in filiaal organiseren, m.a.w. sociale tewerkstelling 
o Er zijn in de buurt assistentiewoningen: hiervoor activiteiten organiseren samen 

met de zorgassistent van het woonblok 
• Zichtbaarheid:  

o Door het aanbod kan de zichtbaarheid vergroten 
o Kenbaar maken bij de nieuwe bewoners 
o Ruimtelijk toegankelijk maken, ruimtelijke visie, wegbewijzering 

• Zichtbaarheid is een probleem, op te lossen via (vaste) activiteiten voor 
jeugd/volwassenen, het laten plaatsvinden van leesgroepen e.d. en visueel via bepaalde 
ingrepen: vlaggen, totem, tekeningen op straat... 

 
 
STEAM 
Steam staat voor Science, Technology, Engineering, Arts en Mathematics.  
Al jaren wordt in de Bib Coderdojo en Codekrakertjes georganiseerd. Sinds begin 2021 beschikt  
de Bib ook over een aantal machines (3D printer, lasercutter, ....). De Bib zet in op meertalige 
geletterdheid en wil een eerste kennismaking voor jong en oud aanbieden met STEAM: 
laagdrempelig leren, proeven. Indien ze hier verder in willen verdiepen, wordt er doorverwezen 
(Vrije Ateliers, d’Academie Beeld...). 
Momenteel organiseert de Bib workshops en bootcamps. We hopen op termijn ook naar een 
open lab te kunnen evolueren waar de toestellen vrij ter beschikking zijn. Maar we zijn nog 
zoekende welke richting we hiermee moeten uitgaan. 
Vraag: Hoe kan de Bib in de toekomst verder inzetten op STEAM?  Met wie kunnen we hiervoor 
samenwerken in Sint-Niklaas? 

• Betekenis / invulling STEAM:  
o Hoe breed gaat STEAM?  
o Zaken minder abstract maken, tastbaar maken  
o Materiaal: hardware, software 
o Programmeren 

• Aanpak: 
o Bib als ideale locatie: ruimte, toestellen, mensen  
o Eerste kennismaking met STEAM, eenvoudige technologie waarop je kan leren 

hoe en wat je ermee kan doen, rol spelen om digitale ongeletterdheid weg te 
werken 

o Manieren zoeken om breder te gaan (niet enkel voor beperkte club)  
o Mensen hun drempelvrees voor deze toestellen/ mogelijkheden leren 

overwinnen 
o Op maat werken: vb. voor senioren, voor verenigingen… (dus aanpassen naar de 

vraag) 
o Kennismakingsmoment waarbij je ook goede raad krijgt 
o Je zou een ‘centrale’ moeten hebben van waaruit je activiteiten kunt organiseren 

(en materiaal kunt uitlenen) op diverse plekken  
• Goede voorbeelden:  

o Makerslab, Werkhuis,...  
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o Nerdlab  
• Samenwerken:  

o Samenwerking zoeken met scholen, samen dingen uitwerken   
o Vrijwilligerstraject: eerste kennismaking tijdens initiaties, doorgroeien 

vrijwilliger en begeleider die het lab runnen.   
o Promotiecampagne opstarten via verenigingen, maar ook Stadskroniek, 

StadsTV… 
o Via verenigingen kan je meteen een grote groep bereiken 
o Perdaen D’Hooghe: Sint-Niklaas bedrijf machinebouw 

 
Volgende vergadering maandag 26/09/2022 om 20u.  
 
 

De secretaris, De voorzitter, 
Kirsten Janssens Wim De Mont 

 

https://nerdlab.be/
https://www.perdaendhooghe.be/

