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Cultuurregio 
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Hoe het begon… 
Om de regionale bibliotheeksamenwerking binnen de Cultuurregio Leie Schelde nog verder te 
intensifiëren is onderliggend meerjarenactieplan 2022-2025 opgemaakt, rekening houdende 
met de eerder geschreven cultuurnota en de transversale werking binnen de Cultuurregio 
Leie Schelde.  

De resultaten uit het begeleidingstraject i.s.m. Jan Vanhee in het najaar 2021 vormen de basis 
voor het uitschrijven van onderliggende doelstellingen en acties. Bepaalde acties kregen 
reeds hun goedkeuring in de cultuurnota. We namen deze mee ter vervollediging van dit 
meerjarenplan. Nieuwe acties voegden we toe, waardoor dit document een belangrijke 
leidraad vormt voor de verdere ontwikkeling en uitbouw van de regionale samenwerking van 
de bibliotheken in de Cultuurregio Leie Schelde. 

Volgende bibliotheken engageren zich voor dit meerjarenactieplan: Deinze (incl. Landegem), 
De Pinte, Gavere, Kruisem (incl. Zingem), Nazareth, Sint-Martens-Latem, Zulte en Zwalm. 

 

Van droom naar realiteit! Onze missie 
Regiobib, de poort naar iedereen en overal! 

Met een open blik groeien de bibliotheken van de Cultuurregio Leie Schelde uit tot een derde 
plek en kennishub voor iedereen, een plek die uitnodigt tot persoonlijke ontwikkeling, beleving, 

ontmoeting, participatie en cocreatie. 

 

1 + 1 = 3, de meerwaarde van de Regiobib 
• Focussen op éénduidigheid in de werking van alle bibliotheken (zie 

samenwerkingsverband type 3), met behoud van de lokale autonomie. 
• Inzetten op schaalgrootte: veel meer realiseren met dezelfde middelen. 
• Versterken van de bestaande lokale werking via cocreatie en betrokkenheid. 
• Ontwikkelen van een bredere uitstraling en groter publieksbereik. 
• Uitwisselen van kennis en ervaring. 
• De weg wijzen naar een krachtige transversale werking. 
• Gezamenlijk inzetten op minder bereikbare doelgroepen. 
• Verruimen van de maatschappelijke functie van de bibliotheken. 
• Verder uitbouwen van de bibliotheek tot een creatieve kennishub in de regio. 
• Stimuleren tot geletterdheid, kritisch burgerschap en persoonlijke ontwikkeling. 
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10 geboden, 10 bouwstenen 
Het meerjarenactieplan zet in op 10 bouwstenen of geboden, waarrond de doelstellingen en 
acties zijn opgebouwd. 10 pijlers die een belangrijke leidraad vormen in de verdere 
ontwikkeling van de Regiobib Leie Schelde: 

• digitale inclusie 
• meerstemmigheid 
• leesbevordering 
• levenslang leren 
• ontmoeting (fysiek/digitaal) 
• overstijgen van lokale noden 
• kennisdeling en ervaringsuitwisseling 
• hernieuwde dynamiek  
• beleving tot persoonlijke groei 
• Interactie en cocreatie 

 

 

Contact 
Cultuurregio Leie Schelde 
Tolpoortstraat 79 
9800 Deinze 
09 386 78 86 
info@cultuurregioleieschelde.be  
www.cultuurregioleieschelde.be  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@cultuurregioleieschelde.be
http://www.cultuurregioleieschelde.be/
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Overzicht doelstellingen 
 

SD 1 - De Regiobib Leie Schelde is de informatieverstrekker en de creatieve kennishub van 
de lokale gemeenschap. 

• OD 1.1 - De Regiobib stimuleert leerkansen voor iedereen. 
• OD 1.2 - De Regiobib wil iedereen aanzetten tot experimenteren met de nieuwste 

digitale technologieën. 
 

SD 2 - De Regiobib Leie Schelde is de meest laagdrempelige cultuurinstelling. 

• OD 2.1 - De Regiobib communiceert met de andere deelwerkingen onder het nieuwe 
merk ‘Cultuurregio Leie Schelde’. 

• OD 2.2 - De Regiobib heeft aandacht voor een laagdrempelige en transversale 
publiekswerking. 

 

SD 3 - De Regiobib Leie Schelde biedt een gezellige ontmoetingsplek voor iedereen. 

• OD 3.1 - De Regiobib ondersteunt bibliotheken als ‘derde plek’ in de lokale 
gemeenschap, waar mensen op een ongedwongen manier met elkaar in contact 
komen. 

• OD 3.2 - De Regiobib treedt ook buiten haar muren, in de lokale gemeenschap. 
 

SD 4 - De Regiobib Leie Schelde faciliteert algemene geletterdheid en mediawijsheid. 

• OD 4.1 - De Regiobib stimuleert leesbevordering. 
• OD 4.2 - De Regiobib stimuleert digitale geletterdheid. 
• OD 4.3 - De Regiobib stimuleert mediawijsheid en kritische reflectie. 
• OD 4.4 - De Regiobib stimuleert open, duurzaam en kritisch burgerschap. 

 

SD 5 - De Regiobib Leie Schelde investeert in een professionele en kwaliteitsvolle interne 
(samen)werking en organisatie. 

• OD 5.1 – De Regiobib werkt toe naar een samenwerking type 3. 
• OD 5.2 – De Regiobib streeft transversale interne samenwerking na. 
• OD 5.3 – De Regiobib stimuleert interne kennisdeling en samenwerking.  
• OD 5.4 – De Regiobib gaat voor een kwaliteitsvol beleid en transparante financiering. 

 



 

 
STRATEGISCHE DOELSTELLING 1 - De Regiobib Leie Schelde is de informatieverstrekker en de creatieve kennishub van de lokale 
gemeenschap. 

OPERATIONELE DOELSTELLING 1.1 - De Regiobib stimuleert leerkansen voor iedereen. 

  Type ondersteuning 

CLS 

2022 2023 2024 2025 

ACTIES De Regiobib werkt nauwer samen met scholen 

en opleidingscentra zowel projectmatig als 

structureel. 

inhoud    

communicatie  

X X X X 

 De Regiobib faciliteert leerplekken in de bib en 

gaat op zoek naar partners inzake 

huiswerk/leerbegeleiding (zoals Huis van het 

Kind, jeugddienst, vzw Katrol, Sociaal Huis, 

scholen, Boek aan huis). 

Inhoud    

communicatie    

budget 

Onderzoek naar 

subsidielijnen. 

 

X X X 

 De Regiobib streeft samenwerking met de 

naschoolse kinderopvang en 

kinderdagverblijven na, i.s.m. partners inzake 

leesbevordering en welzijn.  

Inhoud    

communicatie   

 Onderzoek (type 

samenwerking) en 

kennisdeling (good 

practices, …) 

X X 

 De Regiobib zet projectmatig lokale experten 

(leenmensen) in om kennis of ervaringen te delen 

met anderen. Dit kan één op één of als 

lezing/workshop.  

Inhoud    

communicatie    

budget 

Samenwerking met 

lokale verenigingen en 

particulieren 

opbouwen. Uitwerking 

concept en 

communicatie. 

X X X 

 De Regiobib zet in op de Babbelbib en zoekt de 

samenwerking op met de dienst inburgering, het 

sociaal huis, vrijwilligers en relevante partners. 

Inhoud    

communicatie 

Samenwerking 

opzetten. Uitwerking 

regionaal concept. 

 

X X X 
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OPERATIONELE DOELSTELLING 1.2 - De Regiobib wil iedereen aanzetten tot experimenteren met de nieuwste digitale technologieën. 

  Type ondersteuning 

CLS 

2022 2023 2024 2025 

ACTIES De Regiobib intensifieert het leren programmeren 

en andere STEM gerelateerde activiteiten met 

kinderen, zoals coderdojo.  

Inhoud    

communicatie 

X X X X 

 De Regiobib zet een werking op rond 3D printen. inhoud  

communicatie    

budget (vorming) 

Uitwerking regionaal 

beleid rond werken 

met 3D-printers en 

interne opleiding. 

X X X 

 De Regiobib onderzoekt de mogelijkheid om een 

fablab te implementeren in de bibliotheken van de 

regio.   

inhoud  

 

 Onderzoek regionaal 

fablab-beleid. 

X X 

 De Regiobib organiseert workshops met 

aandacht voor vormen van nieuwe media en 

technieken. 

Inhoud    

communicatie    

budget (vorming) 

X X X X 
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STRATEGISCHE DOELSTELLING 2 - De Regiobib Leie Schelde is de meest laagdrempelige cultuurinstelling. 

OPERATIONELE DOELSTELLING 2.1 - De Regiobib communiceert met de andere deelwerkingen onder het nieuwe merk ‘Cultuurregio Leie 

Schelde’. 

  Type ondersteuning 

CLS 

2022 2023 2024 2025 

ACTIES De Regiobib maakt gebruik van het nieuwe logo 

en de nieuwe huisstijl van de Cultuurregio Leie 

Schelde om haar activiteiten en werking te 

communiceren. 

inhoud  

communicatie 

X X X X 

 De Regiobib maakt gebruik van de 

communicatiekanalen van de Cultuurregio Leie 

Schelde om de eigen werking te promoten: 

website, nieuwsbrief, sociale media, thematische 

publicatie, … . Jaarlijks wordt een thematische 

publicatie verspreid (i.s.m. cultuur en erfgoed)  

inhoud  

communicatie 

budget  

 

X X X X 

 De Regiobib maakt gebruik van derde 

communicatiekanalen met aandacht voor 

zichtbaarheid van het merk ‘Cultuurregio Leie 

Schelde’. (kanalen bibliotheken, infozines, sociale 

media, …) 

inhoud  

communicatie 

 

X X X X 

 De Regiobib heeft oog voor inclusieve 

communicatie, gericht naar moeilijk bereikbare 

doelgroepen. De Regiobib zet sterk in op het actief 

informeren van kansengroepen via de sociale 

partners. (oa Babbelbib, …) 

inhoud  

communicatie 

Regiobib is partner in 

de opmaak van 

communicatieplan o.a 

inclusieve 

communicatie. 

X X X 

 De Regiobib versterkt mee de transversale 

regionale communicatie en wisselwerking om 

elkaar aanbod breder te promoten.  

inhoud  

communicatie 

X X X X 
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 De Regiobib zet via communicatie in op een 

hipper en meer eigentijds imago als derde plek 

binnen de regio. 

inhoud  

communicatie 

budget 

Opstart werkgroep 

film. 

X X X 

 De Regiobib voert tevredenheidsonderzoek uit 

en neemt de resultaten mee in de toekomstige 

werking. 

inhoud  

communicatie 

budget 

Lmov bevraging     

OPERATIONELE DOELSTELLING 2.2 - De Regiobib heeft aandacht voor een laagdrempelige en transversale publiekswerking. 

  Type ondersteuning 

CLS 

2022 2023 2024 2025 

ACTIES De Regiobib organiseert jaarlijks een transversale 

publieksactiviteit met focus op geletterdheid, 

leesbevordering en diverse doelgroepen. (i.s.m. 

andere deelwerkingen en partners) 

 

inhoud  

communicatie 

budget 

Vertelkaravaan 

‘Droeve Rozie, Blije 

Rozie’  

Muziektheater ‘De H 

van Humboldt’ voor de 

leesjury’s  

X X X 

 De Regiobib biedt lokale kunstenaars en auteurs 

een platform, i.s.m. cultuurdienst, cc of andere 

partners.  

inhoud 

communicatie 

  X X 

 De Regiobib draagt bij tot de uitwerking van de 

regionale jaarlijkse thema’s samen met de 

andere deelwerkingen (street art, kunst, Belpop 

Bonanza, erfgoedbank, …) 

inhoud 

communicatie 

budget 

Kom Op Verhaal  

Meander Festival 

 

X X X 

 De Regiobib is partner in de uitrol van de UiTpas 

en verhoogt de zichtbaarheid van het UiT-aanbod.  

 

inhoud 

communicatie 

 X X X 
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STRATEGISCHE DOELSTELLING 3 - De Regiobib Leie Schelde biedt een gezellige ontmoetingsplek voor iedereen. 

OPERATIONELE DOELSTELLING 3.1 - De Regiobib ondersteunt bibliotheken als ‘derde plek’ in de lokale gemeenschap, waar mensen op een 

ongedwongen manier met elkaar in contact komen. 

  Type ondersteuning 

CLS 

2022 2023 2024 2025 

ACTIES De Regiobib ondersteunt jaarlijks het lokale 

ontmoetingsfeest (verwendag, lezersfeest) van 

de bibliotheken om het gemeenschapsgevoel en 

de verbondenheid te versterken.  

inhoud 

communicatie     

X X X X 

 De Regiobib stimuleert, ondersteunt en 

inspireert bij de verdere uitbouw van de bib als 

‘derde plek’ (participatie, cocreatie, mede-

eigenaarschap). 

Inhoud     

communicatie 

X X X X 

 De Regiobib faciliteert en adviseert creatieve 

ateliers in de lokale bib of in de omgeving van de 

bib. (flashmobs, storytelling van volksverhalen met 

lego/duplo, …). 

inhoud 

communicatie    

budget 

 X X X 

OPERATIONELE DOELSTELLING 3.2 - De Regiobib treedt ook buiten haar muren, in de lokale gemeenschap. 

  Type ondersteuning 

CLS 

2022 2023 2024 2025 

ACTIES De Regiobib biedt ondersteuning bij activiteiten 

die in een school, zorginstelling, theaterzaal of 

andere plek plaatsvinden. Hiervoor zoeken we 

aanknopingspunten met de andere deelwerkingen 

van de Cultuurregio Leie Schelde.  

inhoud 

communicatie    

budget 

Kom op Verhaal  

Meander Festival 

 

X X X 
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STRATEGISCHE DOELSTELLING  4 - De Regiobib Leie Schelde faciliteert algemene geletterdheid en mediawijsheid. 

OPERATIONELE DOELSTELLING 4.1 – De Regiobib stimuleert leesbevordering.  

  Type ondersteuning 

CLS 

2022 2023 2024 2025 

ACTIES De Regiobib stimuleert leesbevordering door 

verspreiding van boekstartpakketten i.s.m. 

Iedereen Leest en Huis van het Kind. 

inhoud 

communicatie    

budget 

X X X X 

 De Regiobib werkt een transversaal educatief 

aanbod uit, i.s.m. scholen (afstemming met 

leerplannen en leerlijnen), naschoolse opvang en 

kinderdagverblijven. 

inhoud 

communicatie    

budget 

Bibcraft (opstart 

werkgroep) 

X X X 

 De Regiobib maakt het aanbod voor meertalige 

gezinnen meer toegankelijk en bekend bij de 

doelgroep. (aanbod workshops, inclusieve 

communicatie, Babbelbib, Samenlezen met 

anderstaligen, …). 

inhoud 

communicatie     

Onderzoek 

mogelijkheden en 

good practices.  

X X X 

OPERATIONELE DOELSTELLING 4.2 – De Regiobib stimuleert digitale geletterdheid. 

  Type ondersteuning 

CLS 

2022 2023 2024 2025 

ACTIES De Regiobib ondersteunt laagdrempelige 

opleidingen in kader van levenslang leren. 

inhoud 

communicatie     

X X X X 

 De Regiobib stimuleert actief de samenwerking 

met welzijnspartners in kader van digitale 

geletterdheid (zoals Sociaal huis en 

ouderenadviesraden) en andere partners.  

inhoud 

communicatie     

X X X X 
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 De Regiobib biedt ondersteuning bij de 

bibliotheken die zich profileren als een digitale 

coach ter ondersteuning van digibeten in alle 

doelgroepen (waar mogelijks i.s.m. partners zoals 

Ligo, dienstencentra, GOonderwijs, Beego, …). + 

ook toeleiding naar het brede aanbod van derde 

partners. 

inhoud  

communicatie 

 X X X 

OPERATIONELE DOELSTELLING 4.3 – De Regiobib stimuleert mediawijsheid en kritische reflectie. 

  Type ondersteuning 

CLS 

2022 2023 2024 2025 

ACTIES De Regiobib ondersteunt de lokale bibliotheken 

voor de organisatie van aangepaste 

rondleidingen en instructies buiten de 

openingsuren voor kwetsbare gezinnen. 

inhoud 

communicatie     

Onderzoek 

mogelijkheden: 

Nazareth 

pilootproject,. 

Boekaanhuis (Gavere) 

X X X 

 De Regiobib stimuleert de bibliotheken voor de 

organisatie van workshops rond mediawijsheid 

en kritisch omgaan met (sociale) media en fake 

news. 

inhoud 

communicatie     

X Onderzoek 

mogelijkheden: 

vrijwilliger bib Zulte 

X X X 

 De Regiobib deelt expertise rond gericht zoeken 

in catalogi en andere (digitale) bronnen, 

toegepast op de leefwereld van diverse 

doelgroepen.  

inhoud 

communicatie     

Afstemming, good 

practices. 

X X X 

OPERATIONELE DOELSTELLING 4.4 – De Regiobib stimuleert open, duurzaam en kritisch burgerschap. 

  Type ondersteuning 

CLS 

2022 2023 2024 2025 

ACTIES De Regiobib zet in op Health-literacy, 

tentoonstelling of workshops over tandhygiëne, 

inhoud 

communicatie     

 X X X 
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babyvoeding, gezondheid, … i.s.m. derde partners 

(ziekenhuis, Huis van het Kind, …). 

 De Regiobib biedt hulp bij maatschappelijke 

vragen rond diverse thema’s, bv. hoe vul ik mijn 

belastingsbrief in, hoe digitaal stemmen, … i.s.m. 

andere diensten en partners.  

inhoud 

communicatie     

 X X X 

 De Regiobib zoekt samenwerking op met ngo’s 

en andere duurzame partners om hen een 

gezicht te geven in de bib. 

inhoud 

communicatie     

X X X X 

 
 
 
 

STRATEGISCHE DOELSTELLING 5 - De Regiobib Leie Schelde investeert in een professionele en kwaliteitsvolle interne (samen)werking en 
organisatie. 

OPERATIONELE DOELSTELLING 5.1 – De Regiobib werkt toe naar een samenwerking type 3.  

Meer info: https://leerplatform.cultuurconnect.be/courses/samenwerken-tussen-bibliotheken/  

  Type ondersteuning 

CLS 

2022 2023 2024 2025 

ACTIES De Regiobib onderzoekt de voorwaarden en 

tekent een tijdspad en stappenplan (incl. 

participatietraject) uit om te groeien naar 

minimum een samenwerkingsverband type 3 

(Cultuurconnect). De Regiobib houdt daarbij vinger 

aan de pols met het Vlaamse verhaal rond 

regiobibvorming.  

inhoud    

communicatie 

X X   

 De Regiobib implementeert de resultaten van 

het onderzoek conform de voorwaarden van het 

samenwerkingsverband 3. 

inhoud    

communicatie    

budget 

  X X 

https://leerplatform.cultuurconnect.be/courses/samenwerken-tussen-bibliotheken/
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OPERATIONELE DOELSTELLING 5.2 – De Regiobib streeft transversale interne samenwerking na.  

  Type ondersteuning 

CLS 

2022 2023 2024 2025 

ACTIES De Regiobib neemt deel aan de stuurgroep, de 

Raad van Bestuur en andere overlegorganen 

van de Cultuurregio Leie Schelde. 

inhoud     X X X X 

 De Regiobib stelt in haar programmatie en 

algemene werking transversale samenwerking 

met andere partners voorop.  

inhoud     X X X X 

OPERATIONELE DOELSTELLING 5.3 – De Regiobib stimuleert interne kennisdeling en samenwerking.  

  Type ondersteuning 

CLS 

2022 2023 2024 2025 

ACTIES De Regiobib organiseert maandelijks een 

Regiobiboverleg. Daarnaast wordt de interne 

communicatie ook gefaciliteerd via digitale 

toepassingen (zoals teams, mail, …). 

inhoud     

budget (logistiek) 

X X X X 

 De Regiobib overlegt minstens 1 keer per jaar met 

een andere bibregio of bibliotheek in kader van 

kennisuitwisseling en good practices.  

inhoud     

budget 

Bezoek LocHal Tilburg 

2 juni 2022 

Contact met Route42, 

Dijk 92 en Bib 

Bonheiden ikv 

samenwerkingstype 3. 

X X X 

 De Regiobib brengt de competenties van alle 

bibmedewerkers in kaart en kijkt waar er 

complementaire vaardigheden zijn en waar nog 

nieuwe kennis moeten worden binnengehaald.  

inhoud      Voorbereiding + 

opbouw werkgroep. 

X X 
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 De Regiobib zet in op performantiemanagement 

(personeelswerking, self leading teams, time 

management, financieel beheer, project 

management, IBLwerking). 

Inhoud               

budget 

  X X 

 De Regiobib zet in op peerteaching: 

medewerkers met bepaalde expertise geven teach 

the teacher workshops voor hun collega’s uit de 

regiobib.  

inhoud     Infosessie Bibcraft 

(maart 2022) door 

stagiaire Kimberley 

Serlet Bib Zulte 

12 mei 2022 workshop 

instagram door Silke 

Govaert voormiddag. 

1 à 2 per bib.  

X X X 

 De Regiobib stimuleert peter-meterschap, waarbij 

medewerkers in een andere lokale bib een stage 

lopen.  

inhoud     X X X X 

 De Regiobib staat in voor adequate vorming, 

training en opleiding voor alle bibmedewerkers. 

Hiervoor zoeken we samenwerking met externe 

deskundigen of worden externe opleidingen 

gevolgd, met bijzondere aandacht voor 21e 

eeuwse vaardigheden 

inhoud     

budget 

Werkgroep 3D + 

Workshop 3D printers 

in de regio train the 

trainerworkshop 

 

X X X 

 De Regiobib richt projectwerkgroepen (bv. 3D 

printing, film, Wise, …) op waar vragen en 

oplossingen gezamenlijk worden opgenomen voor 

specifiek in tijd afgebakende projecten. 

 

 

 

inhoud     Opstart van werkgroep 

3D, werkgroep film en 

Bibcraft 

Schrijfgroep 

meerjarenactieplan. 

 

Opstart Werkgroep 

competenties 

X X 
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OPERATIONELE DOELSTELLING 5.4 – De Regiobib gaat voor een kwaliteitsvol beleid en transparante financiering.  

  Type ondersteuning 

CLS 

2022 2023 2024 2025 

ACTIES De Regiobib rapporteert jaarlijks aan 

Vlaanderen. (i.s.m. met bovenlokale 

cultuurwerking). 

inhoud     X X X X 

 De Regiobib rapporteert tweemaandelijks over de 

werking aan de Raad van Bestuur. 

inhoud     X X X X 

 De Regiobib evalueert jaarlijks het 

meerjarenactieplan en de resultaten en stuurt bij 

waar nodig.  

inhoud     X X X X 

 De Regiobib houdt de vinger aan de pols inzake 

good practices, tendenzen en andere relevante 

info, via opleiding, lezingen en informatiedagen. 

inhoud     X X X X 

 
 
 
Opsomming voorwaarden samenwerkingsverband 3: https://leerplatform.cultuurconnect.be/courses/samenwerken-tussen-bibliotheken/  

 
 

https://leerplatform.cultuurconnect.be/courses/samenwerken-tussen-bibliotheken/
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