mens en ruimte praktijk OCMW en bibliotheek Kalmthout

KALMTHOUT - Een bibliotheek die mee wil met de tijd en investeert in haar sociale
en educatieve rol. Tel daar een OCMW met een hart voor cultuur bij, en je krijgt een
vruchtbare bodem voor kruisbestuiving in de Kalmthoutse Heide.

CON CLASQUIN
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Open blik en open deuren

Bibliotheek Kalmthout,
jan.collet@kalmthout.be,
T 03-620 22 36
OCMW Kalmthout,
patricia.coucheir@
ocmwkalmthout.be,
T 03-620 15 67
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Lukas Jacobs, burgemeester
en schepen van cultuur vat het
meteen goed samen: ‘De biblio‑
theek en het OCMW werken
hier zo intens samen dat ik me
er nauwelijks mee hoef te be‑
moeien.’ De lichaamstaal van de
rest van het gezelschap vertelt
hetzelfde. Bibliothecaris Jan
Collet, zijn medewerkster Cindy
Paelinckx en OCMW-secretaris
Greet Buysen vergezeld door
Patricia Coucheir, diensthoofd
maatschappelijke dienstver‑
lening, zijn geen onbekenden
voor elkaar. De eerste samen‑
werking dateert al van 2008
met een Digidak-project dat
tegelijk startte in het diensten‑
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OCMW en bibliotheek
slaan de handen in
mekaar voor een
nationaliteitenmarkt en
een pyjamafeest voor
kinderen.

centrum en de bibliotheek. Een
succesvolle samenwerking die
zo’n duizend unieke bezoekers
bereikte. Later werd de biblio‑
theek betrokken bij het sociale
beleidsplan van het OCMW. Jan
Collet: ‘Samen stippelen we nu
al twee beleidscycli acties uit
om specifieke doelgroepen te
bereiken: kinderen die moeilijk
lezen, mensen met mobiliteits‑
problemen, nieuwkomers en
kansarmen. De missie is duide‑
lijk: de bibliotheek dichter bij de
mensen brengen en tegelijk het
OCMW-publiek verbreden.’
De educatieve en sociale rol
van de bibliotheek kreeg ook
in Vlaanderen prioriteit en een

wettelijk kader. Volgens burge‑
meester Jacobs is dit ‘trickledown-effect’ van Vlaanderen
duidelijk merkbaar in de
BBC-doelstellingen. Jan Collet:
‘Vroeger waren we een uitleen‑
fabriek. Vlaanderen heeft ons
verplicht om beleidsmatig te
werken en in acties te denken.
Ondertussen is de vraag hoe
we de educatieve rol van de
bibliotheek kunnen invullen,
helemaal ingebakken.’

‘Bieb aan huis’
Een van de moeilijk te berei‑
ken doelgroepen, zowel voor
OCMW als voor bibliotheek,
zijn mensen met een beperkte

mobiliteit. Zo ontstond het idee voor een
bezorgingsdienst ‘bieb aan huis’. Cindy Paelinckx: ‘Samen met de verantwoordelijken
voor de thuiszorgdiensten ondersteunen
we de vrijwilligers zodat ze hun ambassa‑
deursrol zo goed mogelijk kunnen vervul‑
len. Wij leren hun hoe ze met een tablet
de bibliotheekcatalogus bij de cliënt thuis
kunnen raadplegen en het OCMW bege‑
leidt hen bij het signaleren van bepaalde
problemen.’

OCMW aan tafel met Nederlandstalige
vrijwilligers terwijl er opvang is voor hun
kinderen. Een van de sessies vond plaats in
de bibliotheek. Sindsdien vinden nieuw‑
komers die cliënt zijn van het OCMW,
makkelijker de weg naar de bibliotheek om
Nederlands te leren. Ook maatschappelijk
werkers hebben sneller de reflex men‑
sen naar de bibliotheek te begeleiden en
delen bijvoorbeeld bonnen uit voor gratis
lidmaatschap.’

Gemeenschappelijk draagvlak

De lat hoog leggen

Naast projecten op middellange en lange
termijn realiseren bibliotheek en OCMW
ook ‘quickwins’. OCMW-secretaris Greet
Buysen: ‘Niet elk initiatief vraagt veel mid‑
delen. Vaak is het eerder een kwestie van
verschillende diensten samenbrengen en
bij je medewerkers een draagvlak creëren.’
Een van die initiatieven is ‘Babbelpunt’:
anderstaligen schuiven wekelijks in het

Vorig jaar sloegen het dienstencentrum
en de bibliotheek de handen ineen om een
nationaliteitenmarkt te organiseren waar
mensen hun land van herkomst voorstel‑
len. Patricia Coucheir: ‘We legden de lat
hoog en zouden pas tevreden zijn als we
ook mensen uit moeilijker te bereiken
doelgroepen konden overtuigen om deel te
nemen. Met veel inzet en een goeie samen‑

werking werd het tot ieders voldoening
een overdonderend succes. We stippelden
een interactief traject uit, zowel gericht
naar nieuwkomers als naar ouderen, en
we lieten iedereen kennismaken met het
dienstencentrum en de bibliotheek. Er zijn
die dag veel telefoonnummers uitgewis‑
seld.’ (lacht)
Aan het pyjamafeest tijdens de voorlees‑
week namen zo’n veertig kinderen deel
waarvan een vierde door het OCMW werd
meegebracht. Greet Buysen: ‘We proberen
echt alle schotten op te halen. Zo werken
we nu met middelen van de bibliotheek aan
een “Leespunt” in de wachtruimte van het
OCMW. De kinderhoek is helemaal ingericht
in de huisstijl van de bibliotheek met een
speelmat en boekjes voor kinderen die ze
meteen kunnen uitlenen. Wat we doen is
allemaal heel haalbaar. Je hebt enkel een
open blik en open deuren nodig.’
katrien gordts

advertentie

studiedag met technologiebeurs

Promotiedag Duurzame Verlichting 2015
9de editie in het kader van ‘International Year of Light 2015

Donderdag 26 maart 2015
Sportoase – Philipssite 6, Leuven

Een must voor lokale besturen!
Praktische informatie
Inschrijven
Ontvangst
Aanvang
Regie
Locatie

verplicht via www.energik.be – t.e.m. 20 maart
9u15 (voorwoord om 9u45)
10u00 – doorlopend lezingen en beursbezoek
Energik vzw en Groen Licht Vlaanderen
Sportoase - Philipssite 6, 3001 Leuven
Vlot bereikbaar via openbaar vervoer (ringbus Lijn 600)

De timing zit goed voor duurzame verlichting. Alle puzzelstukken vallen
netjes in elkaar. Led is doorgegroeid tot een mature lichttechnologie,
oled komt steeds meer in beeld en lichtregelsystemen hebben
hun nut bewezen om te besparen. Ook het optimaal gebruik van
daglicht is door gedrongen dankzij de koppeling met sensoren en
controllers. Extra functionaliteiten rond monitoring, arbeidshygiëne,
toegankelijkheid, veiligheid, commissioning, zorg, datatransfer,
communicatie, onderhoud en nog veel meer kunnen toegevoegd
worden aan onze verlichtingsinstallaties. Het Internet of Things (IoT)
zal daarbij de poort vormen en aanleiding geven tot een nog slimmere
en nog meer op mensen gerichte verlichting. Met dit ‘International
jaar van het licht 2015’ start dus in elk geval een nieuw tijdperk voor
verlichting.
Deze innovatieve thema’s zullen één voor één aan bod komen tijdens
het seminargedeelte van dit lichtevenement, zowel voor toepassingen
binnen onze gebouwen als voor toepassingen op het openbare
terrein. De standhouders op de technologiebeurs zullen u daarbij
kunnen informeren rond de toepasselijke producten, projecten en
processen.

www.groenlichtvlaanderen.be
www.energik.be
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