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1. Effectieve en efficiënte organisatie (speerpunt 1 & 4)

We blijven streven om over adequate middelen (personeel, ruimte en financiën) te beschikken en
we zorgen voor een goed en duurzaam beheer ervan in een uitnodigende omgeving. We ijveren
ervoor om de organisatie van de bibliotheek en haar processen continu aan te passen aan de
veranderende noden van onze gebruikers.
Als onderdeel van een Lerende Organisatie zijn we flexibel en bereiden we ons pro-actief voor op
verandering. We bevorderen de talentgerichte professionalisering van onze medewerkers.
Samenwerken en teamvorming vinden we belangrijk. We werken via constructief overleg een
gezamenlijke campusoverschrijdende visie uit. We hebben een open houding naar de toekomst.
Een actuele collectie is belangrijk voor de meeste van onze doelgroepen. We zoeken naar een
goed evenwicht tussen de fysieke en digitale collecties en proberen bewaarafspraken te maken
met andere bibliotheken.
We communiceren op een professionele, interactieve manier en vanuit een klantvriendelijke
houding over onze dienstverlening en ons informatieaanbod. We houden hierbij rekening met
ons publiek, in al zijn diversiteit.

2. Onderwijs (speerpunt 1 & 2)

We dragen actief bij aan de talentgerichte onderwijsvisie van de instelling en streven, samen
met het onderwijzend personeel, naar een open, innovatieve en performante
onderwijsgemeenschap. We betrekken de docenten hierbij als inhoudelijke experten. De
ondersteuning die we hen geven, moet gericht zijn op de concrete onderwijspraktijk en moet
adequaat aansluiten bij de noden van de verschillende opleidingen.
Stedelijke, regionale en internationale gerichtheid is een aandachtspunt voor de onderwijspraktijk
van de instelling en dus ook voor de bibliotheken. We benutten daarbij maximaal de
opportuniteiten van onze multicampusorganisatie en de sterktes van elkaars collecties.
We informeren studenten, docenten en onderzoekers over de correcte en meest efficiënte
manier om informatie te verwerven en te verwerken. We bieden hen een kader aan, waarin zij
uitgenodigd worden om hun eigen talenten tot ontplooiing te brengen. De
bibliotheekmedewerkers profileren zich als vakbekwame informatie-bemiddelaars. We
ondersteunen studenten in het kader van inclusief onderwijs.

3. Onderzoek (speerpunt 5)

Deze teksten kwamen tot stand op basis van de volgende bronnen: Brainstorm Bibliotheken HUB-KAHO 5
juni 2012; Opdracht en strategische opties HUB-KAHO 2012-13; Missie en integraal kwaliteitsbeleid voor de
Bibliotheken in de Associatie KU Leuven na de integratie, goedgekeurd door RvB Associatie 19-10-2012;
Overleg Bibliotheken december 2014, Opdracht en Onderwijsvisie Odisee 2014; Teamdag Bibliotheken
Odisee 22 juni 2015; Missie, speerpunten en onderwijsvisie – Odisee 2015-2019
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Vanuit onze vakkennis over informatie ondersteunen we actief de innovatieve
onderzoeksopdracht van onze instelling.
Dit doen we door toegang aan te bieden tot collecties, die gericht zijn op het verbreden en
verdiepen van kennis.

4. Omgeving (speerpunt 3 & 4)

We dromen van een omgeving die gebruikers -zowel fysiek als virtueel- stimuleert om alle soorten
informatie te leren gebruiken met de meest aangewezen middelen. We willen goed samenwerken
met de verschillende opleidingen om optimale ondersteuning te kunnen bieden.
We trachten onze fysieke ruimte flexibel in te richten en af te stemmen op de diverse
studiegerelateerde noden van onze gebruikers.
We bieden de gebruikers een plek aan om te leren, zowel individueel, als samen van en met
elkaar. Op die manier geven we studenten de mogelijkheid om elkaars talenten te ontdekken. In
onze bibliotheken kunnen studenten en docenten elkaar ontmoeten.
Onze locaties staan open voor mensen uit het werkveld.

5. Netwerken (speerpunt 3)

We werken samen en delen kennis, vaardigheden en ervaringen met collega’s en partners binnen
de eigen instelling en de Associatie KU Leuven. We onderhouden goede contacten met ons
werkveld en met de brede informatiesector. Zo streven we naar een community-netwerk. In dit
verbinden en in deze interactie moet onze kracht liggen.
Het spreekt vanzelf dat in onze bibliotheken iedereen welkom is.
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