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Woord vooraf
2013 was voor Muntpunt een jaar van vernieuwing.
Nieuwe projecten, een nieuwe locatie, een nieuw
aanbod. Een ongelooflijk werk. Gelukkig konden we
rekenen op partners. Muntpunt gelooft in de kracht
van co-creatie en samenwerking. Zo werd Muntpunt in
2013 wat het nu is.
In september 2013 opende het Muntpuntgebouw zijn
deuren. Al voor de opening lieten we ons opmerken:
de projecten I BOOK YOU en I BOOK YOU junior werden
bekroond met de Vlaamse Prijs voor Lokaal Cultuurbeleid. De viering van het feest van de Vlaamse
Gemeenschap zorgde onder de titel ‘Brussel danst.
Let’s dance!’ voor het eerste urban dansfestival in
Brussel, een project dat de volgende jaren nog op vele
verschillende manier zal groeien.
Na een openingsweekend dat Muntpunt én Brussel in de kijker zette, was er elke dag iets te beleven
in ons nieuwe gebouw. We maakten zo de belofte van belevingsbibliotheek waar, met een collectie en
presentatie op maat van de hoofdstad. We startten ook met de uitbouw van een informatiecentrum, dat
mensen ook op weg zal helpen buiten Muntpunt, in de stad. De voorbereidingsfase is intussen afgerond
en de basis om op verder te bouwen is gelegd.
In de eerste maanden kampten we met enkele kinderziektes. De signalisatie bleek onvoldoende. De
Stadsstudiezaal kreeg te maken met IT-problemen. De sorteerrobot liet het soms afweten. We werken
continu aan de verbetering van onze diensten, met extra aandacht voor deze basisdiensten.
Globaal genomen was 2013 voor onze organisatie een bijzonder en geslaagd jaar. Er is nog heel wat
ruimte om te groeien, maar een stevige basis hebben we alvast gelegd. We bedanken daarvoor niet enkel
het Muntpuntteam, maar ook de honderden partners en vrijwilligers die samen met ons hun liefde voor
Brussel uitstraalden naar Brusselaars, Vlamingen en de wereld. 2013 was voor Muntpunt een eerste stap
in zijn missie om het uithangbord te zijn van wat de Vlaamse Gemeenschap in Brussel vertegenwoordigt.

Bedankt, en tot snel
Gui Polspoel, voorzitter Raad van Bestuur
Ann Van Driessche, algemeen directeur

JAARVERSLAG 2013 | 5

Missie & Visie
Muntpunt wil een baken in de stad zijn. Het wil
een referentiepunt vormen op tal van vlakken:
als aantrekkingspool, als creatieve ontmoetingsplaats, als informatie- en adviesverstrekker, als
platform van netwerken en initiatieven, en als
werkgever.
Muntpunt is een gezamenlijk initiatief van de
Vlaamse Overheid en de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Het initiatief moet de zichtbaarheid en
herkenbaarheid van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel vergroten en tegelijk de brug slaan met Vlaanderen. Een organisatie met een hart voor Brussel, die maar al te graag haar liefde deelt: met Brussel, met
Vlaanderen en met de wereld.

Muntpunt is een communicatiehuis met een hedendaagse belevingsbibliotheek. Het is ook een informatiecentrum over Nederlandstalige cultuur en gemeenschapsdiensten. Dit voor een divers publiek van
inwoners, bezoekers en gebruikers van de hoofdstad. Om deze opdracht uit te voeren focust Muntpunt op
de uitbouw van vier pijlers:
• informatiecentrum: informatie geven over Nederlandstalige diensten in Brussel, op het vlak van cultuur en vrije tijd, welzijn en gezondheid, onderwijs en vorming, wonen en werken, over leuke evenementen en boeiende stadsprojecten.
• verbindingsinstrument: katalysator zijn van mensen en ideeën. Een inspirerende partner die dingen
doet bewegen en mensen dichter bij elkaar brengt. Mensen en Brusselse organisaties verbinden: met
elkaar, met Muntpunt en met de hoofdstad.
• belevingsbibliotheek: een ontmoetingsplaats zijn waar het publiek de bibliotheek en de stad kan beleven. Een plek waar men niet alleen boeken uitleent, maar ook auteurs ontmoet. Waar men niet alleen
cd’s komt halen, maar ook live muziek meepikt. Waar men niet alleen is, maar ook anderen ontmoet.
• open huis: een huis zijn waarin iedereen welkom is: stadsbewoners, pendelaars, de internationale gemeenschap, families met kinderen, singles , senioren, …. Een Nederlandstalig huis met openheid naar
andere talen, waar iedereen de kans krijgt om Nederlands te spreken en te oefenen. Om openheid te
tonen communiceert Muntpunt wanneer nodig ook in het Frans en het Engels.
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Muntpunt voor zijn opening
Muntpunt opende in het najaar van 2013. De organisatie zorgde
al voor een sterke aanloop in het voorjaar. Ook vóór zijn opening
stapte Muntpunt naar buiten met een stevig programma, zonder
gebouw, maar met een gemotiveerd team en grote ambitie. De
activiteiten die Muntpunt toen al de nodige aandacht bezorgden,
volgen in dit overzicht.

© Alaxender Meeus
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Partners
The Brussels Dating Challenge Rich and
Fabulous Tesamen VZW NMBS
Brussels Baby Band Against Racism
De Fanfaar Feza VZW GO! 10 Brusselse
Crèches

01/01 07/09

Make Someone Smile 12 Brusselse
scholen
Muntpunt Walk of Fame AB
Beursschouwburg Kaaitheater
Bronks Zinnema Br(ik be.brusseleir
Muntschouwburg passa porta FM Brussel
TV Brussel Brussel Deze Week
GC De Markten deBuren Citizenne
Huis van het Nederlands Huis voor
Gezondheid Tracé Brussel Het Punt JES
(Jeugd en Stad) Brussels Philharmonic
B-Architecten

I BOOK YOU JUNIOR
Jobhoppen
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BRUSSEL IS
tijdelijke bib, Minibib & tweedehandsverkoop
I BOOK YOU

februari
maart
april
mei

BRUSSEL IS

september

Brussel danst. Let's dance!

augustus

juli

juni

2013 voor de schermen: Muntpunt voor zijn opening

“BRUSSEL IS heeft een
originele video verspreid
naar aanleiding van de
internationale dag tegen
racisme.”
Hln.be, 21 maart 2013

“De Fanfaar (…) gooit
momenteel hoge ogen met
een clip tegen racisme...
25 baby’s met verschillende
nationaliteiten musiceren op
de tonen van de Fanfaar.”

Bibliotheek van Momenten
150 inzendingen

Waarom BRUSSEL IS?
Het innovatieve project BRUSSEL IS startte al in
september 2012. Dit project zette Brussel positief in de kijker met filmpjes waarin Brusselaars
de hoofdrol spelen. Muntpunt zette met BRUSSEL IS in op het communitygevoel.
BRUSSEL IS poste video's op verschillende sociale media. Via deze producties bouwde Muntpunt een jaar lang bruggen tussen mensen,
culturen en organisaties. Het succes was voelbaar in het aantal vrijwilligers dat de producties
mee waarmaakte. Alle filmpjes werden gemaakt
onder supervisie van regisseur Tom Van der Velpen.
De filmpjes staan op www.youtube.be/brusselis,
samen met een compilatiefilmpje dat een mooi
beeld geeft van de verschillende producties.

“De filmpjes geven een positief
beeld over Brussel. Ze zorgen
ervoor dat de studenten met een
minder negatief gevoel over Brussel uit
onze les komen. Dankjewel!”
Melissa Vandersypen (stafmedewerker bij Huis voor
Gezondheid, die de BRUSSEL IS-producties gebruikt
tijdens lessen voor eerstejaarsstudenten verpleegkunde in Brussel en de Rand.)

Ring TV, 22 maart 2013
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In 2013 zagen deze producties het licht:
• The Brussels Dating Challenge (februari)
• Brussels Baby Band Against Racism (maart)
• Make Someone Smile (mei)
• Brussels Splash Mob (juli)
• Muntpunt Walk of Fame, een augmented
reality-parcours voor de opening van Muntpunt. 22 Brusselse partners kregen een ster in
Muntpunt, met een filmpje dat hun organisatie
promoot.
• Muntpunt Experience: De Muntpunt Walk of
Fame maakte deel uit van de Muntpunt Experience, een belevingsparcours dat bezoekers
doorheen Muntpunt loodst met een virtuele

gids. In 2013 lanceerde Muntpunt de eerste
versie. Een aantal technische problemen
zorgden ervoor dat het parcours niet volledig
gebruiksklaar geraakte in 2013.
• Projectie “Opening Muntpunt”: op vrijdag 6
september vierde Muntpunt zijn opening met
een groot feest. Het gebouw werd ingewijd
met een licht- en geluidspektakel.
Het BRUSSEL IS-team stond in voor die artistieke filmprojectie.
• Videospeeches: het BRUSSEL IS-team legde
de speeches voor het openingsweekend vast
op film. Op die manier konden bezoekers het
hele weekend lang, op elk moment, de speeches beluisteren.
• Bibliotheek van Momenten: mensen werden
zelf regisseur van hun eigen Brusselfilmpje.
Het BRUSSEL IS-team compileerde het resultaat in de Bibliotheek van Momenten en
toonde dit in première tijdens het openingsweekend van Muntpunt.

BRUSSEL IS in cijfers
100.000 YouTube-kijkers
1.740 Facebook-likes
60 vrijwilligers
50 partners
€ 109.856 budget
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tijdelijke bib, Minibib & tweedehandsverkoop
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april
mei

Tijdelijke bib,
Minibib & tweedehandsverkoop

Waarom een tijdelijke bib, een
Minibib en een tweedehandsverkoop?

september

Brussel danst. Let's dance!

augustus

juli

juni

2013 voor de schermen: Muntpunt voor zijn opening

“We willen jullie nogmaals
bedanken voor de
samenwerking tijdens de
boekenverkoop, en voor de
schenking.”
Jonas Raeymaekers (ondersteuner campagne 11.11.11 Vlaams-Brabant en Brussel)

JAARVERSLAG 2013 | 18

“Vanaf 16 mei is een Minibib
geopend op dezelfde locatie,
de Wolvengracht in de galerij
van het Muntcentrum.
Opvallend genoeg zijn het de
gebruikers die zullen bepalen
wat er in de Minibib zal
terechtkomen.”
Het Nieuwsblad, 22 mei 2013

In het voorjaar kwam de werking van de tijdelijke
bibliotheek aan de Wolvengracht in handen van
het Team Info, Onthaal & Klantenzorg. Op deze
locatie huisde de Hoofdstedelijke Openbare
Bibliotheek (HOB) sinds 2011 met een deel van
haar collectie. Door plaatsgebrek had de bibliotheek een groot gedeelte van de collectie moeten stockeren. Muntpunt stelde alles in het werk
om deze compromissituatie zo goed mogelijk in
te vullen en zijn leden zo veel mogelijk te blijven
bieden.
Midden mei sloot de tijdelijke bib om de verhuis
van media naar het nieuwe Muntpunt te starten.
Toch wilde Muntpunt zijn leden niet in de kou
laten staan tot de opening op 7 september. Van
midden mei tot midden juni zorgde de organisatie dan ook voor een ‘Minibib’. De leden bepaalden de samenstelling van de Minibib via een
vorm van crowdsourcing. (Leden ‘stemden’ via
hun uitleengedrag voor de populairste media,
en bepaalden zo het aanbod van de Minibib.)
Muntpunt organiseerde in de Minibib ook een
tweedehandsverkoop van media die uit collectie

waren genomen. De helft van de opbrengst ging
naar 11.11.11.
Midden juni sloot de bibliotheek aan de Wolvengracht definitief zijn deuren. Leden konden de
laatste weken extra media uitlenen, om de zomerperiode te overbruggen. Vanaf 7 september
was iedereen welkom in het nieuwe Muntpunt.

Tijdelijke bib, Minibib &
tweedehandsverkoop in cijfers
30.000 bezoekers
114.200 uitleningen
4.200 actieve leden
1.150 nieuwe inschrijvingen
€ 10.000 opbrengst
tweedehandsverkoop
16.100 uitgeleende items
gedurende de zomerperiode
7 persvermeldingen (Minibib)
€ 50.585* budget (* media-aankopen tot mei)
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februari
maart

2013 voor de schermen: Muntpunt voor zijn opening

I BOOK YOU
Partners

I BOOK YOU JUNIOR
Jobhoppen

“Muntpunt Brussel,
het nieuwe Brusselse
informatiecentrum dat pas
op 7 september officieel
de deuren opent aan het
Muntplein, heeft nu al
de Prijs van de Vlaamse
Gemeenschap voor Lokaal
Cultuurbeleid in ontvangst
mogen nemen voor het
project IBOOKYOU (Junior).”
Het Laatste Nieuws, 25 juni 2013

september

Brussel danst. Let's dance!

augustus

juli

juni

mei

april

14/02 23/04

“Het brein dat deze titel
heeft uitgevonden mag mij
ook wel eens boeken! Leuk
idee! :)”
Anoniem (deelnemer aan de I BOOK
YOU-activiteiten op World Book Day)

“Dank u voor een super
ervaring, een tof arrangement
– en het overzicht van de
talen (voor mijn zoon)!”

VAB media HUB Brusselse Museumraad
Creatief Schrijven Interlitratour deBuren
passa porta Huis van het Nederlands
bon Bru-taal Vizit Klare lijn De Munt
Brusselse Museumraad Brusselleer
beshart Blue Fish Design Citizenne Foyer
Samenlevingsopbouw De Pianofabriek
Art Brussels Tropismes passa porta
bookshop KA Geraardsbergen Wablieft
Federatie Centra voor Basiseducatie Klein
Kasteeltje

Sponsors
beshart (prime sponsor) SD Worx KBC
Luisterpunt (0800) The Dominican
Belgacom Le Soir De Standaard FM
BRUSSEL deMens.nu Beursschouwburg
AB Inbev

“Dat passa porta (festival) een divers
publiek bediende, bewees ten slotte
Muntpunt. In het Dominican Hotel lazen
een honderdtal ‘gewone’ Brusselse
lezers van allerlei nationaliteiten voor
uit honderd meesterwerken uit de
wereldliteratuur, van Balzac tot Scott
Fitzgerald.”
De Morgen, 25 maart 2013

Anoniem (voorlezer bij de I BOOK YOUactiviteit op het passa porta-festival)
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Waarom I BOOK YOU?
Nog voor de opening toonde Muntpunt zijn hart
voor boeken door de problematiek van laag- en
ongeletterdheid onder de aandacht te brengen.
Het project I BOOK YOU pakte van 14 februari tot
23 april 2013 uit met een expo aan de glasgevels
van het vernieuwde Muntpuntgebouw. De expo
was gebaseerd op de collectie covers van ‘Doedemee: 100 Book Covers to Fight Illiteracy’, die
met een UNESCO-label werd bekroond. Honderd
ontwerpers uit de hele wereld brachten een ode
aan een klassieker uit de lijst The 100 Greatest
Novels of All Time (The Observer) door een nieuwe boekomslag te ontwerpen.
Bij elke omslag plaatste de expo een korte samenvatting van het boek in het Nederlands,
Frans en Engels. Via een groen nummer kon
het publiek ingesproken boekfragmenten (in
het Nederlands en Frans) beluisteren. De lezers
van De Standaard en Le Soir verkozen voor dit
project de beste 10 Belgische boeken. Ook deze
Belgische klassiekers werden in een nieuw jasje
gestoken en voorgesteld op de expo.
I BOOK YOU zette tijdens de expo tal van activiteiten op in co-creatie met diverse partners uit
het Brusselse literaire en socio-culturele netwerk. Op die manier werden altijd weer verbin-

dende, versterkende en vernieuwende manieren
gevonden om laag- en ongeletterdheid onder
de aandacht te brengen.
Het project werd afgesloten met een veiling van
de nieuwe covers voor de beste 10 Belgische
boeken. De opbrengst daarvan (€ 1.250) ging
integraal naar een goed doel dat zich inzet tegen laaggeletterdheid, het Brusselse Camelia
Emancipatiehuis.

I BOOK YOU in cijfers
28 partners
12 sponsors
115 vrijwilligers
32 persvermeldingen
1.250 deelnemers
110 telefoontjes (0800-nummer)
110 boeken in de kijker
€ 55.454 budget
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Partners

april

maart

2013 voor de schermen: Muntpunt voor zijn opening

I BOOK YOU JUNIOR
Jobhoppen

“Zo’n project is uiteraard
heel fijn voor de kinderen:
het voorleesmoment is echt
functioneel omdat er achteraf
nog een leuke opdracht aan
verbonden is. Het heeft zeker
het lezen bevorderd in onze
klassen. De kinderen (maar
ook de leraars) waren laaiend
enthousiast over hun boek.”

september

Christine Segers (directrice van
basisschool Sint-Jozef in Ukkel)
Brussel danst. Let's dance!

augustus

juli

juni

mei

03/05 15/08

“De grootste boeken- en
voorleespicknick ooit werd
georganiseerd door Muntpunt.”

75 Brusselse Nederlandstalige scholen
Auteurs van de I BOOK YOU juniorboekenlijst 250 voorleesvrijwilligers
Voorleesambassadeurs van Voorleesjaar
2013 De 17 lokale Nederlandstalige
Brusselse bibliotheken
Luisterpuntbibliotheek Streekgericht
Bibliotheekbeleid Brussel (SBB)
Stichting Lezen Vlaams Fonds voor
de Letteren Onderwijscentrum Brussel
Hogeschool-Universiteit Brussel MariaBoodschaplyceum Brussel Koninklijk
Atheneum Etterbeek Fermette

“Kippenvel! Tegen de 3.000 kinderen en
jongeren die hier komen picknicken en
voorlezen is een prachtig zicht. En ze
doen het ook echt. Het is geen show, het
is echt.”
Dimitri Leue (voorlezer en jeugdauteur)

Het Nieuwsblad, 4 mei 2013

“De intimiteit van samen
zijn en samen naar woorden
luisteren, heb ik altijd als een
rijkdom ervaren.”
Joke van Leeuwen op TV Brussel, 3 mei
2013

“Wat een fantastisch leuke namiddag!!!!!!!
We hebben coole presentatoren
gezien, bekende auteurs, de
MINISTER van onderwijs, Pascal Smet,
maaaaaaaaaaaaaar......... ons PANEEL
zien hangen in de vitrine was voor ons het
mooiste moment!”
(gezamenlijke reactie van het 3de leerjaar van Juf
Silke)
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Waarom I BOOK YOU JUNIOR?
I BOOK YOU junior begon als het kleine broertje
van I BOOK YOU. Het was één van de projecten
dat Muntpunt een gezicht gaf in aanloop naar
de opening. Met I BOOK YOU junior zette Muntpunt de leesbevorderende rol van leerkrachten
en scholen in de kijker. De basis van geletterdheid wordt immers al in de vroege kindertijd
gelegd. De liefde voor boeken bij ouders en
leerkrachten inspireert en stimuleert kinderen
om te lezen. Als je kinderen van boeken wil laten
houden, is voorlezen de eerste stap. Om het
project kracht bij te zetten, nodigde Muntpunt
alle Brusselse Nederlandstalige scholen uit om
deel te nemen.
I BOOK YOU junior startte haar voorleesmissie
samen met 75 Nederlandstalige Brusselse
scholen. In 200 klassen werd een boek voorgelezen uit de I BOOK YOU junior-boekenlijst, die
speciaal voor dit project werd samengesteld.
Daarna gingen 4.000 leerlingen creatief aan de
slag en maakten ze een originele omslag voor
het boek. Deze kinderkunstwerken vormden
samen een unieke vitrine-expo die van 3 mei tot
15 augustus de glasgevels van het Muntpuntgebouw sierde. Op die manier werd het Nederlandstalig scholennetwerk in de kijker gezet.
Op 3 mei zette een bijzondere vernissage de

expoperiode in. Muntpunt nodigde alle deelnemende klassen uit op een voorleespicknick.
Maar liefst 3.000 leerlingen luisterden tijdens
een picknicklunch naar 250 voorlezers. Onder
hen een aantal bekende jeugdauteurs, en ook
Dimitri Leue en Warre Borgmans als stervoorlezers.

I BOOK YOU JUNIOR in cijfers
75 scholen
200 klassen
4.000 leerlingen
3.000 leerlingen op
voorleespicknick
250 voorleesvrijwilligers op
voorleespicknick
200 kinderkunstwerken
200 voorgelezen boeken
11 persvermeldingen
€ 27.480 budget
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I BOOK YOU JUNIOR
Jobhoppen

15/05

Waarom Jobhoppen?
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september

Brussel danst. Let's dance!

I BOOK YOU en I BOOK YOU junior
werden samen bekroond met
de Vlaamse Prijs voor Lokaal
Cultuurbeleid 2013

augustus

juli

juni

mei

april

maart

2013 voor de schermen: Muntpunt voor zijn opening

Voor Jobhoppen in Brussel werkte
Muntpunt samen met het Huis voor
Gezondheid en Br(ik. Het project wou
toekomstige verpleegkundigen overtuigen van de troeven van Brussel als
werkplek. Op 15 mei richtten ze hun
aandacht op de studenten verpleegkunde van de Brusselse Nederlandstalige scholen, waarvan zo’n twee derde
in de Rand woont.
Op de Jobhop-dag werd voor elk van
de studenten een volledige carrière in
de Brusselse zorgsector gesimuleerd.
Tussendoor trokken de studenten door
Brussel en (her)ontdekten ze de hoofdstad.

Partners
Br(ik Huis voor Gezondheid  Bracops
Europa Ziekenhuizen Sint-Jan  UZ
Brussel Erasmushogeschool Brussel
Hogeschool-Universiteit Brussel   
Paramedin Jette Sint-Guido-Instituut
Dienstencentrum De Harmonie  
Dienstencentrum Cosmos Atelier
Groot Eiland Rusthuis Malibran
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Artiesten

© Alaxender Meeus

januari

BRUSSEL IS
tijdelijke bib, Minibib & tweedehandsverkoop
I BOOK YOU

februari

Brussel danst.
Let's dance

I BOOK YOU JUNIOR
Jobhoppen

11/07

Brussel danst. Let's dance!

juni
juli
augustus
september

“Brussel danst. En jong en
oud doet daaraan mee. (…)
Tot middernacht staat de
hoofdstad hoe dan ook nog op
stelten.”
VRT Journaal, 11 juli 2013

“In de hoofdstad Brussel wordt
sinds donderdagnamiddag
lustig gedanst naar aanleiding
van de Vlaamse feestdag.
(…) Hoewel het gaat om de
Vlaamse feestdag, dansen
Vlamingen, Walen, Brusselaars
en toeristen samen.”
De Standaard Online, 11 juli 2013

“#Muntpunt stopte het 'feest'
weer in de Vlaamse feestdag.
Proficiat! #brusseldanst”
Rien de Mey (bezoeker)

Radio Modern, met: DJ's Boppin' Benvis
Brothers DJ Nasty Bartender The Dipsy
Doodles (dansles Charleston) Along
Comes Mary The Rock ‘n’ Roll Society
(UK) Black Elvis & GoGo Danseressen
The Dirty Honkers Cyclop Max Gusta
DJ's Wolf & Disaster DJ Rakesh Sep Live
Orkest Radio Muzak The Dipsy Doodles
(dansles wals) Cinema Lady Colette
Collerette en DJ Piiit
Majoretteketet Les Fanfoireux Jour
de fête Remork + Karkaba Het
Genootschap der Edele Delen Zassii
Monyama Compagnie Arlekino
La Nouvelle Harmonie Bruxelloise
d'Accordéons Brussels Police Band
Huberta y Masrondo Systaime d’Art /
facteur d’amour De gouden man
Stuurgroep
AB Beursschouwburg Kaaitheater
KVS Raad van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie Danspunt
Zinneke Zinnema

“Proficiat met het 11 juli-event van
gisteren. Het was ronduit schitterend.
Vroeger kwam ik de Vlaamse Leeuw
zingen, maar dit is veel leuker.”
Dirk Michiels (bezoeker)
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mei

april

maart

2013 voor de schermen: Muntpunt voor zijn opening

Waarom Brussel danst?
In 2013 kwam de viering van het Feest van de
Vlaamse Gemeenschap (11 juli) in Brussel in
handen van Muntpunt. De organisatie koos voor
een vijfjarentraject rond dans. Al veranderde de
invulling van het feest, de Vlaamse openheid
en gastvrijheid die de 11 juliviering in Brussel
kenmerken, bleven behouden en werden zelfs
versterkt.
Met dans, een laagdrempelig, niet-talig gegeven, werd Brussel getoond als een dynamische,
jonge stad. Brussel werd de locatie voor een
urban festival dat een jong publiek aantrok. Het
publiek werd via dans meer dan een toeschouwer, het werd een deel van het programma.
De 11 juliviering plaatste Brussel als dansstad
in de kijker. De hoofdstad wordt internationaal
geroemd voor zijn danstalenten, maar dat is
(nog) onvoldoende bekend in eigen land. Reden
te meer om te kiezen voor dans en zo Brusselse
professionals en amateurs een platform te bieden.
Het dansfestival vond plaats op verschillende
locaties. Op de Grote Markt zorgde Radio Modern
voor een retro dansfeest, de hele dag lang. Het

Muntplein stond in de namiddag in het teken
van kinderen. ’s Avonds ademde het plein de
sfeer van een jongerenfestival met Radio Ultra
Modern. Tussen die twee locaties werd een
levendig parcours geprogrammeerd met Brusselse artiesten. Zo kon het publiek van A naar
B zonder ooit de feestzone te verlaten. Ook de
Spiegelzaal van het Brussels Parlement opende
haar deuren voor een Bal Musette, gericht op
een wat ouder publiek.

Brussel danst in cijfers
6.000 bezoekers
73 persvermeldingen
250 artiesten en acts
70 vrijwilligers en Muntpuntmedewerkers om alles in goede
banen te leiden
€ 445.000 budget
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Opening van
een ontmoetingsplek
Vanaf zijn opening tot eind 2013 kreeg Muntpunt 145.000 bezoekers over de vloer. Het daggemiddelde steeg van 1.200 bezoekers
in september tot 1.600 in december. Wie zijn weg nog zocht, kon
inschrijven op een groepsrondleiding. In totaal maakten een goede
80 rondleidingen zo’n 1.600 personen wegwijs in Muntpunt.
Wie Muntpunt bezocht vond een ontmoetingsplek, met een belevingsbib, allerlei activiteiten, een informatiecentrum, een plek voor
partners en nog veel meer. Hieronder volgt een overzicht van alles
wat er in 2013 te beleven viel in Muntpunt.
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Openingsweekend
Collectie & presentatie
Reeksen & formats
Opbouw informatiecentrum
Gebouw

Openingsweekend
Muntpunt
Partners
Brusselse Werkweek
Leesfeest
Eindejaarsfeest Muntpunt

december

november

oktober september

2013 voor de schermen: Opening van een ontmoetingsplek

“Muntpunt omvat niet alleen
een grote bibliotheek. Er
vinden ook allerlei culturele
evenementen plaats en
iedereen kan er terecht
voor informatie over het
Nederlandstalig aanbod in
Brussel.”
VRT Journaal, 6 september 2013

06/09
07/09
08/09

“Fantastisch feestje!
Brussels rocks!”
Nathalie van Eeden (bezoeker)

“En of ik ervan genoten heb... heerlijk om
onze goeie ouwe trouwe lezers in grote
aantallen weer terug te zien, allen zeer
verrukt om te zien dat de bibliotheek er
weer is, beter en schoner dan ooit!”
Relinde Raeymaekers (voormalig hoofdbibliothecaris
van de Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek (HOB), die
opging in Muntpunt)

“Boeken blijven de basis
van de bibliotheek, maar
Muntpunt wil veel meer zijn
dan dat. Ontmoetingsplek,
belevingscentrum, ijkpunt
in de stad. Met een
Nederlandstalig hart dat klopt
voor iedereen.”
De Morgen, 5 september 2013

Ann Van Dessel Chantal Pattyn  Claude Blondeel
Eric De Jonge Geert Dehaes  Jan Hautekiet Jari
Demeulemeester Julien Vrebos Mattias Uyttendaele Ancienne Belgique arte N’Ativa ArtiZan Baboes
Bapas B-architecten be.brusseleir bessst Beursschouwburg bon Bozar Br(ik Bronks Brucovo
Brukselbinnenstebuiten BruNO Brussel Deze Week
Brusseleer Brussels Beer Challenge Brussels Beer
Project Brussels Boxing Academy Brussels Jump
Club Brussels Philharmonic Brusselse Welzijnsraad
Bru-taal Cactus & co Camelia Lin CAW Mozaïek
Citizenne Creatief Schrijven Cultuurcentrum Brussel Curieus CVO Brussel CVO Elishout CVO Lethas
De Kring Elsene vzw Den Diepen Boomgaard De
Munt De Stadswinkel deBuren Deeltijds Kunstonderwijs DJ Kong Duizendblad 11.11.11. Erfgoedcel
Brussel Fabulili & Co Fairwine Femma Festival van
Vlaanderen Brussel Filem’on FM Brussel Gemeenschapscentrum De Kroon Gemeenschapscentrum
De Markten Gemeenschapscentrum De Pianofabriek
Gemeenschapscentrum De Vaartkapoen Gezinsbond Het Punt Home-info Huis van het Nederlands
Huis voor Gezondheid Internationaal Comité Intro
IPTaichi JES Jeugd en Muziek Brussel Kaaitheater
Kamo Kenniscentrum Woonzorg Brussel Kidotai Koerdisch Bureau Koninklijke Bibliotheek van
België Kuumba KVS Le petit nuage LETS Brussel
LOGO MET-X Musea van Brussel Muziekacademie
Anderlecht Onderwijscentrum Brussel Opvoedingswinkel Pajottenland+ passa porta Poëziecentrum
Regionaal Integratiecentrum Foyer Seniorencentrum Shanti! Shanti! Stad Brussel Steunpunt
Woningaanpassing Brussel Swishing SYNTRA
Brussel Trage Wegen TV Brussel Verteldis Vlaamse
Gemeenschapscommissie VGC-Jeugddienst VGCSportdienst Wonen in Brussel Vlaamse overheid
Werkwinkels Brussel Yogadiscovery Zinnema

“The best €10 you will ever spend in
Brussels.”
New Europe, 1 september 2013
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Waarom een openingsweekend?
De langverwachte opening van Muntpunt voor
het grote publiek (op 7 september) moest natuurlijk gevierd worden. Muntpunt koos voor
een volledig weekend vol activiteiten, om alle
facetten van Muntpunt en Brussel te laten zien.
Het evenement bracht Brusselaars samen in
Muntpunt en op het Muntplein voor een typisch
Brussels weekend: een feest op vrijdag, vrije tijd
op zaterdag en rust op zondag.
Op vrijdagavond stond Muntpunt zelf in de kijker
met een groot feest op het Muntplein. Een duizendtal genodigden -en de pers- mochten het
vernieuwde gebouw verkennen in avant-première, met een hapje en drankje. Vanaf zaterdag
draaide het niet alleen om Muntpunt, maar ook
om Brussel. Meer dan 100 Brusselse partners
kwamen tijdens het openingsweekend naar
Muntpunt en het Muntplein. Bezoekers konden
naast het aanbod van Muntpunt ook Brussel
beleven, en genieten van allerlei activiteiten en
interactieve informatiestandjes van partners.
Zaterdag stond in het teken van het Brusselse
vrijetijdsaanbod, met workshops en proeverijen,
initiatielessen boksen en ropeskipping. Zondag stond in het teken van rust, met o.a. een

openluchtbrunch, een biomarkt, debatten en
interviews.
Op die manier zette Muntpunt zowel Brussel als
Brusselse partners in de kijker. De organisatie
deelde daarmee van meet af aan zijn liefde
voor Brussel met Brusselaars, Vlamingen en
de wereld. Het openingsweekend belichtte alle
opdrachten van Muntpunt: Muntpunt als verbindingsinstrument tussen Brusselse partners, als
informatiecentrum over het Brusselse aanbod,
als belevingsbibliotheek en als open huis dat iedereen verwelkomt met een breed programma.

Openingsweekend in cijfers

6.100 bezoekers (Muntpunt)
7.700 bezoekers (Muntplein)
67 persvermeldingen
100 partners
100 activiteiten
€ 269.648 budget
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Openingsweekend
Collectie & presentatie
Reeksen & formats
Opbouw informatiecentrum
Gebouw

Collectie
& presentatie
Partners

Brusselse Werkweek
Leesfeest
Eindejaarsfeest Muntpunt

december

november

oktober september

2013 voor de schermen: Opening van een ontmoetingsplek

Expertsourcing via
Prof. Johanna Kint, docent hedendaagse kunst LUCA (kunstcollectie) Johan
Boeykens, uitbater van boekhandel
Copyright (kunstcollectie) Stefaan
Goossens, medewerker van het Poëziecentrum (poëziecollectie) Eric Deneyer,
uitbater van B-gevaar (stripcollectie)
Serge Simonart, Humo (muziekcollectie) Jan de Smet, Nieuwe Snaar (muziekcollectie)  Prof. Ignace Bossuyt, docent
musicologie KUL (muziekcollectie)

vanaf
07/09

Waarom Collectie & presentatie?
COLLECTIE
Muntpunt verweeft zijn bibliotheekfunctie met
de volledige werking: beleving, informatie, verbinding en openheid staan centraal. De collectie
werd opgebouwd rond vier centrale thema’s:
Cultuur & Vrije tijd, Wetenschap & Samenleving,
Jeugd & Onderwijs en Wereld met focus op Brussel. Alle media (boeken, cd’s, films, tijdschriften,
digitale informatie,…) zijn samen opgesteld bij
één van de thema’s.
Het collectiebeleid sluit met accentcollecties
aan op de context (Brussel) en actuele thema’s.
De collectieverantwoordelijken ontwikkelden
een aantal nieuwe accentcollecties: De Stad
(urbanisme) en Bewust Leven (duurzaamheid,
slow food, mindfulness, etc.). De accentcollectie Denkers werd uitgebreid naar hedendaagse
thema’s (digitalisering, diversiteit, etc. ). Enkele
accentcollecties uit het verleden werden verdergezet: Brusselcollectie, Nederlands leren,
Babelcollectie (Nederlands werk in vertaling),
Sprinters, Expo (catalogi van lopende tentoonstellingen).
De collectie speelt via themastands voortdurend in op het Muntpunt-programma, activiteiten van onze partners, het culturele aanbod in
de stad en maatschappelijke thema’s die aan
de orde zijn. Zo stond in november en december
een pop-up bibliotheek in de Agora, die aansloot
bij Europalia India.

“Tweemaal volgde ik een geleid bezoek
door Muntpunt. En tweemaal geraakte ik
de draad van de uiteenzetting kwijt. Ik werd
afgeleid… neen eerder verleid… door de
collectie.(…) Door de mooie presentatie,
de opstelling vol blikvangers, nodigden de
media van Muntpunt me uit om te kijken.(…)
Zo werd de collectie van Muntpunt voor mij
een ware ontdekkingsreis!”
Tine Englebert (bibliothecaris Stadsbibliotheek Gent)

“Muntpunt zet opvallend sterk in op
beleving. De brede trappen zijn opgevat
als een tribune, een ‘positieve hangplek’
voor jongeren. Tussen de boeken vind je
werkplekken en coupés waar je alleen of
in groep kan gaan zitten. Een afgesloten
ruimte, met honderd zitplaatsen, is
ingericht als studiezone.”
De Standaard, 6 september 2013

“Muntpunt lijkt als belevingsbibliotheek
alle moderne antwoorden op de
hedendaagse bibliotheekuitdagingen te
willen integreren.”
Bibliotheekblad.nl, 11 september 2013
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Muntpunt zet als vraaggerichte organisatie ook
in op crowd- en expertsourcing. Experten en
bezoekers bepalen zo mee de samenstelling
van de collectie (zie verder).
PRESENTATIE
De presentatie in het nieuwe huis is gebaseerd
op kennis en ervaring uit de retailsector én bibliotheekwereld. Muntpunt wilde zo bezoekers verleiden om (nog) meer materialen uit zijn collectie
mee naar huis te nemen - net als een moderne
boekhandel, maar met onmisbare bibliotheekelementen. Een plek waar beleving, verrassing en
verleiding sleutelbegrippen zijn.
De centrale boekentoren leende zich uitstekend
voor een eerder ‘traditionele’ bibliotheekopstelling. Om deze rekken maximaal te benutten

én tegelijk het gebruiksgemak te verzekeren,
werden deze planken voor zo’n 80% gevuld. Het
losse meubilair kon resoluut voor frontale plaatsing worden ingezet, volgens het winkelconcept. De lage rekken moesten de look & feel van
een boekhandel creëren. Deze kasten werden
hoogstens voor 50% ingenomen door media die
niet frontaal zijn opgesteld.
De keuze voor het winkelconcept werd ingegeven door diverse onderzoeken. Daaruit blijkt
dat ongeveer 60% procent van de bibliotheekbezoekers zich laat leiden door de inspiratie
van het moment. Door een combinatie van het
winkelconcept en traditionele elementen, kwam
Muntpunt tot het beste van twee werelden: een
inspirerende presentatie voor de ontdekker, met
oog voor vindbaarheid voor wie op zoek is naar
een specifieke titel.

Collectie & presentatie in cijfers
230.000 media
37 themastanden
14 accentcollecties
11.400 actieve leden
• 30% in de leeftijdscategorie 0-25 jaar
• 70% Brusselaars – 30% Vlamingen

3.800 nieuwe inschrijvingen (sinds
07/09)
125.800 uitgeleende items
1,7 gebruikscoëfficiënt totale
collectie
• Best roterende collectie:
DVD Sprinters (Coëfficiënt van 12,3)
• Minst Roterende collectie:
Babel (Coëfficiënt van 0,2)

€ 193.547 *
(* Media-aankopen vanaf mei)

JAARVERSLAG 2013 | 33

Openingsweekend
Collectie & presentatie
Reeksen & formats
Opbouw informatiecentrum
Gebouw

Reeksen & formats
Partners
FM Brussel Velt LUCA School of Arts
Ancienne Belgique De Munt Binair01
Balkan Trafik Festival Laid Back
Zinnema Globe Aroma Met-X passa
porta deBuren Jeugd & Muziek Filem’on
Tom Schamp Vizit Uitgeverij Lannoo
Bleri Lleshi Uitgeverij Luster HUBrussel
ISFC Brussel Deze Week Brussels
Academy Brukselbinnenstebuiten
be.brusseleir CVO-BEC CVO MeiseJette Gemeenschapscentrum De Rinck
Seniorencentrum Bru-taal CeLT vzw

Brusselse Werkweek
Leesfeest
Eindejaarsfeest Muntpunt

december

november

oktober september

2013 voor de schermen: Opening van een ontmoetingsplek

vanaf
07/09

Waarom reeksen & formats?

“Books & Beats is een
bruisende after work en after
school, after van alles en vóór
nog meer, een uitlaatklep
voor wie jong is en/of zich
zo ook voelt (leeftijd geen
bezwaar). Met opzwepende
dj-sets, beatende boeken en
rappende lezers word je door
ondenkbare verrassingen
naadloos naar een fijn
weekend gesluisd.”
Zone 02, 30 september 2013

Een belevingsbibliotheek, daar moet natuurlijk
leven in zitten. Daarvoor zorgden een hele rits
activiteiten. Voor heel wat activiteiten stond
Muntpunt zelf in. Maar liefst 23 eigen reeksen
en formats kregen hun plek op het Muntpuntprogramma. Zo viel er bijna dagelijks iets te
beleven. Daarnaast opende de organisatie met
plezier zijn deuren voor activiteiten van partners,
vaak in co-creatie en open voor het Muntpuntpubliek. Een goed voorbeeld daarvan was de
Werkweek (zie verder).

“Hartelijk bedankt voor een leuke avond!
Ik kijk nu al naar uit naar volgende keer.”
Heinz Asmus (deelnemer Spelpunt Spellenavond)

“Muntpunt zit boordevol
activiteiten.”
Het Nieuwsblad, 15 oktober 2013

“Ik vond het gisteren een erg leuke
ervaring. Mooie bib trouwens, super
aangenaam.”
Annemie Struyf (gastspreker De Leeskamer)
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Muntpunt bewees zo dat het meer is dan een
plek waar men media ontleent. Het is een belevingsbibliotheek, een informatiecentrum, een
verbindingsinstrument en een open huis. Al die
functies komen terug in de reeksen en formats.
Alle activiteiten zorgen voor beleving, zijn informatief of ontspannend, het merendeel is in
samenwerking met partners en alle activiteiten
staan open voor iedereen.
Volgende reeksen en formats zorgden in 2013
voor beleving in de bib, niet toevallig opgedeeld
in dezelfde thema’s als de Muntpuntcollectie:
• Jeugd & onderwijs: Books & Beats, De Bokaal,
Test-, denk- en doetank, Bib-y-sit, Spelpunt
Spellenavond, De Voorleesfee

• Cultuur & vrije tijd: Showcases, Playlist, De
Leeskamer, Creatief leven in de stad, Documentaire op donderdag, Leeslamp, Kunst in
huis, Expo’s
• Wetenschap & Samenleving: Proeverij, Literatuurexpress, Conversatietafels
• Wereld met focus op Brussel: Chou de Bruxelles, Brussel op de plank, Other Voices, Taalsnacks, De stad in

Reeksen & formats in cijfers
23 reeksen en formats
3.130 deelnemers
98 eigen activiteiten
32 partners
50 partneractiviteiten (open voor
publiek)
€ 96.634* budget

(* Dit budget is inclusief de projecten ‘Brusselse
Werkweek’, ‘Leesfeest’ en ‘Eindejaarsfeest Muntpunt’, die verder in dit document iets uitgebreider
besproken worden.)
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Openingsweekend
Collectie & presentatie
Reeksen & formats
Opbouw informatiecentrum
Gebouw

Opbouw
informatiecentrum
Brusselse Werkweek
Leesfeest
Eindejaarsfeest Muntpunt

december

november

oktober september

2013 voor de schermen: Opening van een ontmoetingsplek

Partners
zorgzoeker.be Het Punt Huis van het
Nederlands Vlaamse Infolijn Tracé
Werkwinkel Actiris

Waarom een informatiecentrum?

vanaf
07/09

Muntpunt heeft een hart voor Brussel en wil dat
maar al te graag met iedereen delen. Helaas
zijn de troeven van onze hoofdstad onderbelicht
en weten mensen vaak niet waar te beginnen.
Daaraan wil Muntpunt verhelpen met zijn informatiecentrum. Muntpunt biedt informatie over
Nederlandstalige diensten in Brussel op vlak
van cultuur en vrije tijd, welzijn en gezondheid,
onderwijs en vorming, wonen en werken, over
evenementen en boeiende stadsprojecten. De
organisatie doet dat via een fysiek (balie) en
virtueel (website, e-mail, …) loket. Er is ook een
uitgewerkt folderbeleid.
In 2013 legde Muntpunt de basis voor zijn informatiecentrum. Het team Info, Onthaal & Klantenzorg speelt daarin de hoofdrol. Zij werden
bijgestaan door medewerkers en vrijwilligers van
het Punt en stagiaires van het Huis van het Nederlands (zie verder).

“Oh tof, wat een service!”

“Bij ons bezoek aan Muntpunt, konden
wij ondanks de grote drukte toch
bij het personeel terecht. Meer nog,
we werden uiterst professioneel en
bijzonder vriendelijk verder geholpen.”

Wendy Heymans (bezoeker)

Saskia Lieveyns (bezoeker)
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De focus lag in 2013 op de interne organisatie
van het team en aanvullende kennisverwerving
van de medewerkers. Omdat het informatiecentrum vraaggericht wil werken, werd na de
opening geregistreerd welke vragen bezoekers
stelden, en via welke kanalen ze dat deden. De
werking in 2013 was dan ook vooral reactief.

In 2014 zal de nadruk liggen op de verdere professionalisering van het team en de tools die de
teamleden gebruiken. Daarna zal Muntpunt ook
proactief thematische informatie aanbieden
over Brussel.

Informatiecentrum in cijfers
3.304 inhoudelijke vragen
1.950 telefonisch
• 45% administratieve vragen
• 35% vragen over de bibliotheekwerking
• 10% vragen over activiteiten in Muntpunt
• 10% vragen over Brussel

1.142 via e-mail
• 50% administratieve vragen
• 26% vragen over de bibliotheekwerking
• 23% vragen over activiteiten in Muntpunt
• 1% vragen over Brussel

212 aan de balie
• 46% vragen over de bibliotheekwerking
• 35% vragen over Brussel
• 19% administratieve vragen

568 folders van 241 Brusselse en
Vlaamse organisaties
€ 108.736 budget
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Openingsweekend
Collectie & presentatie
Reeksen & formats
Opbouw informatiecentrum
Gebouw

Gebouw & interieur
Partners
B-architecten Strabag Abetec
Brusselse Werkweek
Leesfeest
Eindejaarsfeest Muntpunt
muntpunt

december

november

oktober september

2013 voor de schermen: Opening van een ontmoetingsplek

vanaf
07/09

“Onze welgemeende
felicitaties met het gebouw
en de hele operatie. De
bibliotheek straalt openheid
en warmte uit, én de poëzie
kreeg een prachtige plek! Wij
wensen u en uw team veel
succes toe!”

Waarom gebouw & interieur?

Sieglinde Vanhaezebrouck
(Stafmedewerker Poëziecentrum,
partner openingsweekend)

Muntpunt opende zijn deuren op 7 september
als een volledig gerenoveerd huis. B-architecten
stond in voor de verbouwingswerken én de inrichting. Beide opdrachten werden toegekend
aan het architectenbureau na het uittekenen
van een wedstrijd (renovatieproject) en een tender (interieurproject) door de Vlaamse Overheid.
Het gebouw werd voorlopig opgeleverd in het
voorjaar. Van april tot augustus 2013 liepen de
interieurwerken.

“Ik vind de congruentie
tussen concept en
architectonische uitvoering
uiterst geslaagd. Bravo. Alle
succes toegewenst.”

Zowel bij de verbouwingswerking als bij de inrichting werd rekening gehouden met de toekomstige functies van Muntpunt: een ontmoetingsplek,

Bernard Lebon (aanwezige
‘Muntpunt in première’)

“B-architecten uit Antwerpen kreeg
na een open architectuurwedstrijd de
opdracht om de panden te verbouwen
en te groeperen tot één publiek gebouw.
Het resultaat mag er na drie jaar intense
renovatiewerken zijn.”

“Niet alleen in sprookjes kan een kikker
in een prins veranderen. Ook in de
architectuur kan de kus van een architect
een gedrocht van een gebouw in een
stralende verschijning omtoveren. Dat is
wat de B-architecten voor elkaar kregen
met Muntpunt.”

Bouwkroniek, 13 september 2013

De Standaard, 14 september 2013
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een open huis, een belevingsbib, de retailopstelling van de collectie, etc. Zo kon Muntpunt bij de
opening zijn huis in de kijker zetten als tegelijk
mooi en praktisch, een ontmoetingsplek met oog
voor gebruik en gebruikers.

Gebouw & interieur in cijfers
Een open huis van 10.000 m² met:
250 werk- en studeerplekken
100 relax- en zitplaatsen
5,6 km rekken
6 verhuurbare ruimtes (zie verder)
1 Stadsstudiezaal (stille ruimte) met
90 plaatsen (40 met pc)
2 innameautomaten
5 uitleenautomaten
Ingebouwde digitale
communicatiemiddelen
(aankondigingsborden, tablets,
Rotunda’s, etc.)
€ 198.421 budget
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2013 voor de schermen: Opening van een ontmoetingsplek

Gebouw en Brusselse
zaalverhuur Werkweek
Openingsweekend
Collectie & presentatie
Reeksen & formats
Opbouw informatiecentrum
Gebouw en zaalverhuur

Waarom gebouw & zaalverhuur?

Brusselse Werkweek
Leesfeest
Eindejaarsfeest Muntpunt
muntpunt

december

november

oktober september

vanaf
07/09

Het vernieuwde Muntpuntgebouw beschikt over een
aantal ruimtes die zich perfect lenen voor verhuur.
Muntpunt biedt op die manier in hartje Brussel een
geschikte locatie voor allerlei activiteiten: vergaderingen, persconferenties, personeelsfeesten,
publieksactiviteiten, etc.
Muntpunt heeft hiermee sinds zijn opening een
nieuwe vorm van inkomsten. Die inkomsten zijn
ook nodig. Hoewel 90% van de exploitatiekost van
Muntpunt gefinancierd wordt door de Vlaamse
Overheid en de Vlaamse Gemeenschapscommissie, moet Muntpunt voor de resterende 10% zelf
instaan. Een deel daarvan kan op termijn van de
inkomsten van zaalverhuur komen. In 2013 werden
nog enkele eenmalige kosten gemaakt (aankoop
stoelen, verlichting, etc.), waardoor in dat jaar nog
geen winst gemaakt werd.
De organisatie biedt aan huurders een specifieke
service afgestemd op de voorkeuren van de huurder. Het evenemententeam zorgde meer dan eens
voor een event op maat. Bij elk event bekeek Muntpunt of het in co-creatie niet meer kon bieden dan
enkel een zaal en de service die daarbij hoort.
De zaalverhuur verliep in 2013 grotendeels via
mond-tot-mondreclame. Er waren zo’n 150 aanvragen, wat de populariteit van de zalen aantoont.
Muntpunt verhuurde volgende zalen: Mallemunt
(feestzaal), De Wolken
(auditorium), Literair Salon
(multifunctionele zaal),
De Agora (gelijkvloerse
grote ruimte, voor groter
publiek), Zinneke 1 & 2 en
Ketje (vergaderzalen).

Waarom een Brusselse
Werkweek?
Actiris, VDAB Brussel, Tracé Brussel,
de Brusselse Werkwinkels en Muntpunt
organiseerden van 14 tot 18 oktober
samen een Brusselse Werkweek. Brusselse werkzoekenden konden terecht
op verschillende locaties in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. Werkgevers, zelfstandige ondernemers en organisaties
die begeleiding en beroepsopleiding aanbieden kwamen ook aan bod.
In Muntpunt vonden ook activiteiten
plaats in het kader van de Werkweek. Er
was onder andere een werkwinkel, een
sollicitatietraining en een infomoment
over een eigen zaak starten in Brussel.
Daarmee speelde Muntpunt in op zijn
informatiefunctie. Er werd ook plaats gemaakt voor meer informele momenten,
zodat ook beleving nooit veraf was voor
de 670 bezoekers van de Werkweek in
Muntpunt.

Leesfeest

Eindejaarsfeest
Muntpunt

Waarom een Leesfeest?

Waarom een eindejaarsfeest?

Op 19 oktober stond het hele Muntpuntgebouw
in het teken van boeken, lezen en auteurs. Het
Leesfeest werd een feestelijke afsluiter van
de bibliotheekweek, waar Muntpunt aan heeft
meegewerkt. Op het programma van het Leesfeest stonden auteursontmoetingen, voorleessessies, literaire ontdekkingen, muziek en kinderanimatie. Zo zorgde de organisatie voor een
feest op elke verdieping.

Muntpunt vierde zijn eerste eindejaarsfeest in stijl, met maar
liefst 320 gasten. Voor de organisatie is zo'n gelegenheid een
uitgelezen moment voor teambuilding. Het feest werd meteen ook een afscheidsfeest voor Relinde Raeymaekers. Zij
ging met pensioen na een carrière van 36 jaar als hoofdbibliothecaris van de Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek (HOB
- nu een deel van Muntpunt).

Bekende gezichten als Tom Lanoye, Judith Vanistendael, Stephan Dierickx, Tom Schamp en
Griet Op de Beeck passeerden de revue. Naar
goede gewoonte mocht Muntpunt rekenen op
enkele van zijn vaste partners, zoals deBuren en
passa porta. Dit bezorgde zo’n 500 bezoekers
een onvergetelijke literaire namiddag.

De avond startte met een receptie, gevolgd door een walking dinner. Vele mensen namen het woord en prezen de
realisaties van Relinde, o.a. (oud-) collega’s, Vlaams minister
Pascal Smet en VGC-collegelid Bruno De Lille. Als afscheidsgeschenk presenteerde Muntpunt een boek waarin familie,
vrienden, collega’s en partners hun afscheidswoorden neerpenden. Een gelegenheidskoor van Muntpunt zorgde voor
muzikale intermezzo’s.

Gebouw & zaalverhuur in cijfers
150 aanvragen
€ 27.145 bruto omzet
€ 43.125 kosten
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Opening van
een communicatiehuis
Muntpunt is een communicatiehuis en zet vanzelfsprekend in
op verschillende communicatiemedia, zoals een website en een
nieuwsbrief (met een waaier aan verschillende producten). Hieronder volgt een overzicht.
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2013 vOOr De sCHerMeN: Opening van een communicatiehuis

Website

Pers

sociale media

Waarom pers?
Muntpunt startte midden 2012 met het opzetten van
een langetermijnplan voor een nieuw en actief persbeleid. Dit werd voornamelijk in 2013 uitgevoerd.

Waarom een (nieuwe) website?
Op 6 september lanceerde Muntpunt naar aanleiding
van zijn opening een volledig vernieuwde website
(www.muntpunt.be). Op deze site staat niet alleen
Muntpunt zelf centraal, maar ook Brussel en haar Nederlandstalige diensten en aanbod. In de werking van
de organisatie staan onder meer informatie geven over
de stad en Brussel verbinden centraal. Dat zie je ook
op de nieuwe website.

Binnen Muntpunt werd één woordvoerder aangeduid.
Deze woordvoerder werd verantwoordelijk voor het
contact met de pers en moest het nieuwe beleid in
goede banen leiden. Muntpunt centraliseerde zo zijn
persbeleid en zorgde ervoor dat de pers makkelijk zijn
weg vond naar de organisatie.
De organisatie werkte een volledig nieuwe persdatabank uit en legde persoonlijke contacten met journalisten. De databank werd geïntegreerd in het nieuwe CrM
van de organisatie (zie verder). Dat vergemakkelijkte
de communicatie met de pers en de opvolging van het
resultaat van de perswerking.
Het bovenstaande werd de basis voor een actievere
én inhoudelijk sterkere perswerking. De woordvoerder
zocht in de interne werking voortdurend naar nieuwswaardige onderwerpen of aan de actualiteit gelinkte
thema’s. Die doorlopende werking werd aangevuld
met specifieke persplanningen voor grote projecten
als Brussel danst, I BOOK YOU (junior) en het openingsweekend. Niet toevallig kregen deze projecten veel
media-aandacht.

Pers in cijfers
650 perscontacten in vernieuwde
databank
300 persvermeldingen met (projecten
van) Muntpunt als onderwerp, waarvan
zo’n
•25% voor Brussel danst
• 25% voor het Openingsweekend
• 15% voor I BOOK YOU (junior)
• 35% voor andere projecten of
dagelijkse werking
2,5 keer zoveel persvermeldingen
in 2013 als in 2012 (groei van 250%)
50% van de persvermeldingen
waren afkomstig van Brusselse media,
regiomedia of regionale versies van
nationale media.
50% van de persvermeldingen
verschenen in edities met een breder doelpubliek, zoals nationale of
vlaamse media.
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De website werd opgebouwd als een verbindingsinstrument voor Muntpuntbezoekers, partners, Brusselbewoners en Brusselbezoekers, en wil het publiek prikkelen
om de stad te (her)ontdekken. De site brengt heel wat
informatie over Brussel en de partners van Muntpunt
bijeen. Het platform bevat ook een schat aan persoonlijke tips en verhalen: lievelingsplekken, wandeltips,
aanraders van Brusselse curatoren. Kortom: een website die Brussel steeds met andere ogen bekijkt.
De communicatieproducten van Onthaal & Promotie
Brussel (OPB) die Muntpunt verderzette (Broodje Brussel, gratis in Brussel en UiTinBrussel), werden geïntegreerd in de nieuwe website.

Website in cijfers
123.500 websitebezoeken
20.000 unieke bezoekers per maand
3.700 paginaweergaves per dag
Meest bezocht:
24% paginaweergaves voor de homepagina
10% paginaweergaves voor de bibliotheekpagina
druk bezochte pagina’s: Broodje Brussel, gratis in Brussel en UiTinBrussel.
€ 127.951

Waarom sociale media?
Muntpunt is een modern communicatiehuis dat inzet
op sociale media als kanaal om actief met het publiek
te communiceren. In 2012 werden de Facebook- en
Twitterpagina van Muntpunt herbekeken (www.facebook.be/muntpunt en www.twitter.be/muntpunt).
Muntpunt stelde een eigen socialemediabeleid op, dat
grotendeels werd uitgerold in 2013.
voor elk groot publieksproject voegde de organisatie
een socialemediaplan toe aan het bredere projectcommunicatieplan. Muntpunt gebruikte de sociale
media ook om (toekomstige) bezoekers op de hoogte
te houden van de algemene werking van Muntpunt.
Muntpunt merkte dat het publiek zelf gretig gebruik
maakte van Facebook en Twitter: mensen stelden
vragen, gaven feedback of formuleerden hun mening.
Muntpunt maakte er zaak van steeds te reageren op
posts van het publiek. Op die manier zorgden de sociale media voor een meer persoonlijke relatie met het
publiek.

Sociale media in cijfers
3.200 Facebookfans op 31 december
t.o.v. 377 Facebookfans op 1 januari
50.600 actieve interacties (likes,
shares, clicks, etc.) met de Facebookpagina van Muntpunt.
1,3 miljoen views voor Muntpuntgerelateerde inhoud
910 volgers op Twitter
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Nieuwsbrieven
Waarom nieuwsbrieven?
Muntpunt verspreidt verschillende nieuwsbrieven, elk
met een eigen doel en doelgroep. In 2013 had Muntpunt 3 maandelijkse nieuwsbrieven: een Muntpuntnieuwsbrief, een Broodje Brussel-nieuwsbrief en een
UiTinBrussel-nieuwsbrief. Er was ook een wekelijkse
Gratis in Brussel-nieuwsbrief. Tussen juni en september
werden geen nieuwsbrieven verzonden. In aanloop naar
de opening focuste de organisatie op de ontwikkeling
van de vernieuwde website.
De eerste maanden na de opening focuste de organisatie in de Muntpunt-nieuwsbrief vooral op het eigen
aanbod, om het publiek vertrouwd te maken met de
nieuwe organisatie. Een vaste BrusselTip belichtte in
elke editie ook een relevante activiteit van één van de
Muntpunt-partners.
Broodje Brussel, Gratis in Brussel en UitinBrussel waren producten van Onthaal&Promotie Brussel (OPB)
die Muntpunt besloot verder te zetten. De 3 merken
onderscheiden zich door een verschillende invalshoek
en doelpubliek. Broodje Brussel focust op middagactiviteiten (gericht op pendelaars), Gratis in Brussel is een
selectie gratis activiteiten (gericht op jongeren), UiTinBrussel biedt een selectie uit het volledige Brusselse
aanbod (gericht op bewoners en bezoekers).

Broodje Brussel

Gratis in Brussel

Uit in Brussel

Waarom Broodje Brussel?

Waarom Gratis in Brussel?

Waarom UiTinBrussel?

Broodje Brussel is een 10 jaar oude succesformule die
Muntpunt erfde van Onthaal & Promotie Brussel (OPB).
Broodje Brussel bundelt de middagactiviteiten van
Brusselse partnerorganisaties en richt zich in de eerste
plaats op pendelaars. Via deze formule kunnen zij de
stad en haar (culturele) bedrijvigheid beter leren kennen.

In 2013 kreeg Gratis in Brussel een nieuwe adem, met
korte, meertalige content, en een uitbreiding van de
kalender naar het aanbod uit het 'informele' circuit.
Gratis in Brussel sluit perfect aan bij de informatie- en
verbindingsfunctie die Muntpunt vervult: het informeert
over activiteiten van Brusselse partners.

UiTinBrussel is een referentie voor bewoners en bezoekers van Brussel. De website (www.uitinbrussel.be) en
nieuwsbrief zijn handige tools voor wie op uitstap wil in
Brussel. De evenementen in de agenda worden aangeleverd door de UiT-databank van Cultuurnet

Tot april ging Broodje Brussel verder in zijn oude vorm.
Van april tot september verdeelde Muntpunt tijdelijk
geen gedrukte folder met het middagaanbod. Maar de
communicatie omtrent Broodje Brussel viel niet stil.
Via de website (www.broodjebrussel.be) en een maandelijkse nieuwsbrief werd het gebundelde aanbod
nog steeds verspreid. De vrijgekomen tijd en energie
werden gespendeerd aan de voorbereiding van de opening. Vanaf oktober verscheen er opnieuw maandelijks
een folder, met een eigentijds logo en een nieuwe
vormgeving.

Gratis in Brussel was één van de producten van
Onthaal & Promotie Brussel (OPB). Het was én is een
referentie voor bewoners, gebruikers en bezoekers van
de hoofdstad. Wie een dag of een avond plant in Brussel vindt hierin een handige tool. Gratis in Brussel is
geniaal in zijn eenvoud. Het is wat het zegt te zijn: een
(chronologische) opsomming van alle gratis activiteiten in Brussel, met beknopte, onmiddellijk bruikbare
informatie in een functionele lay-out, online (www.gratisinbrussel.be) en via een wekelijkse nieuwsbrief.

8.300 abonnees Muntpunt-nieuwsbrief
(met 1.000 nieuwe abonnees sinds de
opening van Muntpunt)
20% openingsrate
7% doorklikrate
Broodje Brussel-nieuwsbrief:
8.400 abonnees
UitinBrussel-nieuwsbrief:
17.000 abonnees
Gratis in Brussel nieuwsbrief:
9.700 abonnees

1.400 paginaweergaves per maand
op de website
8.400 abonnees voor de maandelijkse nieuwsbrief, met bijzonder hoge
leescijfers:
• 66% openingsrate
• 30% doorklikrate
Communicatie van gemiddeld 50
(middag)activiteiten per maand
Een erg stabiel product als men naar
de cijfers doorheen de jaren kijkt
€ 43.706
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De werking rond UiTinBrussel werd tijdelijk op een lager
pitje gezet vanaf april. UiTinBrussel werd volledig heropgenomen in december.

Uit in Brussel in cijfers
17.000 abonnees voor de maandelijkse
nieuwsbrief
30 UiT-tips per maand

Broodje Brussel in cijfers

Nieuwsbrieven in cijfers

Met de webpagina en nieuwsbrief zorgt Muntpunt voor
toegevoegde waarde via selectie en verwijzingen naar
andere relevante content (wandelingen, lievelingsplekjes, etc.).

Gratis in Brussel in cijfers
13.800 paginaweergaves per
maand
9.700 abonnees voor de wekelijkse
nieuwsbrief
50 Gratis-tips per week
Een erg stabiel product als men
naar de cijfers doorheen de jaren
kijkt
€ 1.377
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Een terugblik
op 2013:  
achter de schermen
In 2013 zette Muntpunt als nieuwe organisatie sterk in op vernieuwing. Op het vlak van HR, IT, bibwerking, partnerwerking en
klantenwerking maakte Muntpunt achter de schermen plaats
voor een vernieuwende werking en dat in een nieuw gebouw.
Hieronder volgt een overzicht van de initiatieven.
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Vernieuwende HR
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2013 achter de schermen: Vernieuwende HR

Aanwervingen, personeelsbewegingen en personeelsbestand
Muntpunt trok in 2013 heel
wat nieuw talent aan. Zowel vaste medewerkers als
alternatieve werkkrachten
werden ingezet (zie verder).
In totaal werden 18 nieuwe personen aangeworven: 17 met een
Muntpuntcontract en 1 met een
VGC-statuut. Dit bracht het Muntpuntteam op 89 medewerkers
(64,2 FTE’s) eind 2013. Het personeelsbestand weerspiegelt het hart
voor Brussel van de organisatie:
48% van de personeelsleden woont
in Brussel. Muntpunt zet ook in

op jong talent: 41% van de nieuwe
personeelsleden was jonger dan
40 jaar. In totaal is nu 40% van de
medewerkers jonger dan 40 jaar. De
gemiddelde leeftijd komt daarmee
op 44 jaar.
Een overzicht van alle personeelsbewegingen staat in de bijlagen.

48% van de
personeelsleden woont
in Brussel

Stagebeleid

Opleidingen,
kennisdeling
& coaching
Muntpunt is een lerende
organisatie. Medewerkers
leren met en van elkaar en
groeien door innovatieve
projecten.
Academie Muntpunt bundelt alle
activiteiten voor het verwerven van
competenties. Het programma
bevordert kennis, vaardigheden
en attitudes die nodig zijn om de
organisatie-, team- en persoonlijke ontwikkelingsdoelstellingen
te realiseren. Dit gebeurt zowel via
coaching, training en opleiding als
via kennisuitwisseling (formeel of
informeel). De planning van Academie Muntpunt is steeds gebaseerd
op concrete teambehoeften en
-doelstellingen.
Een overzicht van de gevolgde opleidingen staat in de bijlagen.

Medewerkers leren met en
van elkaar en groeien door innovatieve projecten
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Alternatieve
werkkrachten
Als lerende organisatie gelooft
Muntpunt in de kracht van jong
talent. Het wil dat jong talent graag
aan zich binden. In samenwerking
met Brusselse en andere onderwijsinstellingen biedt Muntpunt
het hele jaar door stageplaatsen.
Begeleid door een stagecoach
en omringd door experten uit het
Muntpuntteam leren stagiairs resultaatgericht werken in een innovatieve organisatie.
In 2013 versterkten 8 stagiaires het
Muntpuntteam. Muntpunt werkt in
het kader van het stagebeleid ook
samen met het Huis van het Nederlands.

Huis van het
Nederlands
Samen met het Huis van het Nederlands biedt Muntpunt onder
meer kansen om Nederlands te
oefenen aan NT2-cursisten. Deze
cursisten lopen sinds de opening
stage bij Muntpunt. De organisatie
wil hiermee aantonen dat Muntpunt
een open huis is waar iedereen
zonder schroom Nederlands kan
oefenen.

Vrijwilligersbeleid

Muntpunt wil verbinden. Die verbindingsfunctie gaat verder dan het
verbinden van Brusselse organisaties. Het gaat ook om het verbinden
van mensen. Het vrijwilligersbeleid
is daar een voorbeeld van.
Elke kandidaat-vrijwilliger die zich
aanbiedt, krijgt een gesprek om zo
zijn of haar sterktes optimaal te

kunnen inzetten. De nadruk ligt op
waardering en output.
In 2013 waren er een 30-tal vrijwilligers die op structurele basis bijdroegen aan Muntpunt. Vrijwilligers
hielpen op de meest uiteenlopende
manieren, van mediaverwerking
tot productie-assistentie bij het
filmproject BRUSSEL IS. Er waren
ook meer dan 100 occasionele
vrijwilligers die meedraaiden in de
evenementenwerking.
Muntpunt werkt in het kader van

Het project wil vrijwilligerswerk en
Brusselse Nederlandstalige vrijwilligersorganisaties zichtbaar maken
en het publiek actief informeren
over vrijwilligerswerk. Met hun samenwerking willen Muntpunt en
Het Punt een brug slaan tussen
mensen die op zoek zijn naar vrijwilligersengagement en non-profitorganisaties die met vrijwilligers
willen werken.

De nadruk ligt
op waardering
en output

Het team Info, onthaal & klantenzorg kon dit jaar rekenen op de inzet van 8 verschillende jobstudenten. Er hielpen ook 3 jobstudenten
mee om alle media in de rekken te
plaatsen in aanloop naar de opening.

het vrijwilligersbeleid samen met
Het Punt.

Het Punt

Muntpunt en Het Punt organiseerden samen een onthaalloket voor
vrijwilligerswerk in Brussel. Medewerkers en vrijwilligers uit beide
organisaties verstrekten informatie
over vrijwilligerswerk, en hielpen
kandidaat-vrijwilligers op weg om
hun talent in te zetten in de Brusselse non-profitsector.
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Jobstudenten

Alternatieve
financiering
Dankzij de samenwerking met Actiris telt Muntpunt 7 gesco-medewerkers en ontving de organisatie
ook Activa-kortingen voor 2 andere
medewerkers. Door een samenwerking met de Brailleliga en OCMW’s
stelde Muntpunt ook 2 extra werkkrachten te werk via alternatieve
financiering.

2013 achter de schermen: Vernieuwende HR

Zelfroosteren

Het arbeidsreglement is
gebaseerd op gedragen
werkafspraken

Arbeidsreglement
Om te komen tot een arbeidsreglement dat gebaseerd is op gedragen werkafspraken, legde Muntpunt
in het voorjaar een traject af
met medewerkers en vakorganisaties.
In maart nodigde de organisatie het
voltallige Muntpuntteam (medewerkers met een Muntpuntcontract en
medewerkers met een VGC-contract
of -statuut) uit om de werkafspraken
thematisch te bespreken. Na een
screening op juridische en organisatorische haalbaarheid werden
de werkafspraken gepresenteerd
tijdens een personeelsvergadering.
Vervolgens werden deze aan de
Raad van Bestuur voorgelegd en
tenslotte aan de vakorganisaties. De

uiteindelijke werkafspraken kwamen
in een ontwerptekst voor het arbeidsreglement. Deze ontwerptekst
werd in mei en juni met de vakorganisaties besproken. Daarnaast konden alle medewerkers de ontwerptekst inkijken. Enkel medewerkers
met een Muntpuntcontract konden
feedback geven.
Het arbeidsreglement werd begin
augustus van kracht. Muntpunt wil
de werkafspraken zoveel mogelijk
gelijk laten lopen voor medewerkers met een VGC-contract of -statuut en voor medewerkers met een
Muntpuntcontract. Daarom is het
de bedoeling om, in overleg met de
VGC, bepaalde VGC-werkafspraken
in lijn te brengen met het arbeidsreglement van Muntpunt.

Teammomenten om een goed
resultaat te vieren, of gewoon
om even bij te praten
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Om medewerkers de flexibiliteit van Het Nieuwe Werken
te garanderen in functies
waar aanwezigheid ter plaatse vereist is, koos Muntpunt
voor werktijdregistratie met
de planningstool Timecare
van Déhora.

Home@
work,
work@
home
Muntpunt wil zijn werknemers een aangename werkplek bieden, een thuis weg
van huis.
Het project Home@work draagt
daartoe bij met teammomenten
die ongeveer maandelijks georganiseerd worden: om een goed
resultaat van een team te vieren, of
gewoon om even bij te praten.
Om een goede work-life balance
te creëren en te behouden, krijgen
medewerkers ook de gelegenheid
om plaats- en tijdsonafhankelijk te
werken. Het arbeidsreglement nam
een aantal afspraken hierover op.
Zo gebeurt het telewerk in volledige
transparantie. Overlegmomenten
en andere gelegenheden waarbij de
ontmoeting tussen collega’s centraal staat, krijgen steeds voorrang.

De planningstool laat een hoge
mate van flexibiliteit toe. De tool
bleek vooral geschikt voor zelfroosteren van baliepermanenties
binnen het team Info, onthaal &
klantenzorg. Medewerkers vullen in
een eerste fase zelf hun gewenste
werkrooster in. Daarna komen ze
via onderling overleg tot een ideaal
rooster. De teambegeleiders komen
pas in laatste instantie tussen om
eventuele knelpunten op te lossen
en het definitieve rooster goed te
keuren. Uit het verleden bleek dat de
tevredenheid van werknemers aanzienlijk steeg door zelfroosteren.

Tevredenheid
stijgt dankzij
zelfroosteren

De communicatie is niet
enkel top-down, maar ook
bottom-up

Interne
communicatie
De overgang naar Muntpunt
was voor veel medewerkers
een grote aanpassing. Bij
zulke aanpassingen is een
open interne communicatie
onmisbaar. Vanaf het begin
werd hier dan ook veel aandacht aan besteed.
De interne communicatie werd
in 2013 grondig uitgewerkt. Vaste
rubrieken zorgen ervoor dat collega’s meteen weten hoe dringend
of dwingend informatie is. Alle
medewerkers kunnen hun input
makkelijk kwijt, waardoor de communicatie niet enkel top-down is,
maar ook bottom-up.

Voor de andere teams verliep de
invoering van Timecare moeizamer.
Daarom werd in december een
doorstarttraject uitgestippeld. Dit
moet leiden tot een aangepast en
vereenvoudigd gebruik van de tool
voor werktijdregistratie. Ook een
koppeling naar de loonadministratie wordt onder de loep genomen.
In 2014 wordt het verbetertraject
afgerond.
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Dankzij de komst van M (zie verder)
zal het doorgeven van informatie
nog een stuk makkelijker worden.
Voorlopig is door technische problemen de drempel naar M echter nog
(te) hoog. Daarom zocht Muntpunt
een nieuw instrument om belangrijke boodschappen over te brengen
en de interne verbinding te versterken. Er kwam een tweewekelijkse
papieren nieuwsbrief: ‘M, uitgelicht’.
De nieuwsbrief herhaalt belangrijke
berichten van de M, aangevuld met
rubrieken die de werking van Muntpunt verklaren, partners en nieuwe
collega’s voorstellen, etc.

2013 achter de schermen: Vernieuwende HR

Nieuwe organisatiestructuur
Najaar 2013 maakte Muntpunt
tijd om de organisatiestructuur
aan te passen, na een evaluatie
van de werking.
De nieuwe structuur bracht het aantal
teams terug van 9 naar 7. De nieuwe
teams kregen een heldere, haalbare
opdracht. Vijf teams vormen de basis
voor de publieksgerichte werking: Partnerwerking, Info, onthaal & klantenzorg,
Evenementen, Collectie en Marcom &
Innovatie. Het Zakelijk team en het Operationeel & HR-team zijn de ondersteunende teams.
Muntpunt wilde met de aanpassing van
zijn organogram (Muntpunt 2.0) meer
structuur brengen in de jonge organisatie. Het nieuwe organogram is van kracht
sinds 1 december.
Samen met het nieuwe organogram ging
Muntpunt ook van start met een nieuw
overlegmodel, projectmatig werken (zie
verder) en het meten van resultaten. Dit
moet leiden tot een meer outputgerichte
werking.
Drie overlegmomenten garanderen een
optimale samenwerking tussen de verschillende teams. Het inhoudelijk overleg
maakt de inhoudelijke keuzes. Het operationeel overleg helpt de opdrachten
van de (project)teams te realiseren. Het
organisatorisch overleg moet de maturiteit van de organisatie vergroten.

De nieuwe
teams kregen
een heldere,
haalbare
opdracht

Ann V. (algemeen directeur)
Elly (directieassistent)

teambegeleider:
Martine

ZAKELIJK
financieën en IT

Annemie
Els R.
Gertrude
Ingrid C.
Isabelle
Karin
Liesbeth
Marleen
Pieta
Raymond
+ vrijwilligers

zakelijk directeur:
Arnout
Financiën
Daniëlle
Luc C.
Stephan C.
startbaan
boekhoudassistent
(+ freelance boekhouder)

teambegeleider:
Kaat

PUBLIEKSGERICHT

ZAKELIJK

IT
Dany
Stephan L.
IT (nog te werven)

EVENEMENTEN
COLLECTIE

ONDERSTEUNEND

OPERATIONEEL & HR

Facility
André
Mona
Malik
Ömür
HR
Kristien
Leila
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PARTNERWERKING

MARCOM &
INNOVATIE

INFO, ONTHAAL
& KLANTENZORG

operationeel directeur
Roel
Catalografie
Johan
Brigitte
Conny
Karla
Marc
Martine V.
Nadine
Charlotte D. (vrijwilliger)

Ann M.
Lise
Piet
Pieter

Mediaverwerking
Bernadette
Florin
Jaklien
Jeannine
Malik
Mona
Yolanda
Veiligheid
& wegwijs
André
Lisa
Mario
Stef
Sylvie

teambegeleider:
Yves
Communicatie
& merkbeleid
Bruno
Charlotte
Deborah
Els P.
Hendrik
Katarine
Katleen
Luc N.
Patrick A.
Pieterjan
Timothy
Innovatie
Bea
Patrick K.
Stefaan

teambegeleiders:
Erika & Katrien
Chris
Edmond
Emilie
Hella
Inge
Ingrid A.
Lidy
Marianne
Sabina
Sofie
Tom
Zai
+ jobstudenten
+ vrijwilligers

OPERATIONEEL

RAAD VAN BESTUUR
ORGANISATORISCH OVERLEG
algemeen directeur, zakelijk
directeur, operationeel directeur,
Marcom&Innovatie directeur,
hoofdbibliothecaris

Ann V. (politiek)
Bart (Brussel)
Christina (Jeugd & Onderwijs)
Eva (media & Vlaanderen)
Jan (Cultuur &Vrije Tijd)
Jurgen (Samenleving, Gezondheid en Welzijn)
Leen (bibliotheken)
Olivier (Vlaanderen & Innovatie)

An Van Driessche
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Vernieuwende IT
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2013 achter de schermen: Vernieuwende IT

Customer Relationship
Management (CRM)
Muntpunt staat voor verbinding. Verbinding van
publiek, partners, sponsors,
vrijwilligers, …  De organisatie heeft dan ook een uitgebreid adresboekje.
Om al deze gegevens te beheren
kocht de organisatie de technologie Customer Relationship Management (CRM) aan.
CRM gaat verder dan louter gegevensbeheer. Muntpunt personaliseerde zijn CRM in functie van de
behoeften van de organisatie. Het
CRM ondersteunt het Muntpuntteam in het beheer van zaalverhuur,
betalingen, evenementen, activiteiten, campagnes, marketing , leden-

en bezoekersdienstverlening en
algemene communicatie met partners, leden, medewerkers en pers.
Dankzij CRM beschikt Muntpunt
over duidelijke gebruikersinformatie
en statistieken. Het pakket kan ook
gebruikt worden als tool voor feedback en enquêtes. Muntpunt wil
vraaggericht werken. Het heeft met
deze CRM- rapportages een handig
instrument om noden bij leden of
bezoekers te identificeren.

CRM gaat verder
dan louter gegevensbeheer

Muntpunt koos bij het
opzetten van het netwerk voor Green IT
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IT voor
het Muntpuntteam
Netwerk
Muntpunt is een open huis
en stelt daarom zijn IT-netwerk en -faciliteiten open
voor zijn bezoekers.
Om bij misbruik van het netwerk de
verantwoordelijke te identificeren,
hebben bezoekers een lidmaatschap of dagpas van Muntpunt
nodig.
Het (draadloos) netwerk werd opengesteld voor laptops, pc’s, tablets
en smartphones. Iedereen kan ook
gebruik maken van de toestellen
die Muntpunt ter beschikking stelt.
In 2013 waren dat voornamelijk
40 pc’s in de Stadsstudiezaal, die
uitgerust zijn met basissoftware.
In de studiezaal zijn er naast de
werkposten met pc’s ook “lege”
plekken. De computers in de Stadsstudiezaal hadden in de eerste
maanden te kampen met problemen. De oorzaak daarvan werd
intussen geïdentificeerd en wordt
verholpen in 2014.
Muntpunt koos bij het opzetten van
het netwerk voor Green IT. Zo opteerde de organisatie voor een virtuele
serveromgeving (meerdere servers
worden samengevoegd tot één platform). Bovendien maakt Muntpunt,
als eerste bibliotheek van België,
gebruik van thin clients in plaats van
desktops. Deze maatregelen zorgen
voor een besparing op elektriciteitsverbruik en onderhoudskosten.

In mei nam het Muntpuntteam zijn intrek in het nieuwe gebouw. Voor het Muntpuntteam werd een nieuwe,
aparte ICT-infrastructuur
voorzien.
De bekabeling maakte deel uit
van de renovatie, het opzetten
van de ICT-structuur (toegang tot
het netwerk, nieuwe hardware en
software, overzetten van gegevens,
etc.) was de taak van Muntpunt.

Het Muntpuntteam kreeg zijn
eigen IT infrastructuur
Voor het opzetten van deze ICTstructuur deed de organisatie
beroep op zijn eigen IT’ers. Externe
specialisten hielpen de systemen
op elkaar af te stemmen en te integreren. De basisinfrastructuur voor
de medewerkers was klaar voor de
personeelsverhuis. Nadien werden
de andere (klanten)systemen in
orde gebracht.

Betaalmogelijkheden
Muntpunt maakte de betaalmogelijkheden zowel voor Muntpuntmedewerkers als voor publiek zo toegankelijk mogelijk. Drie automaten
zorgen ervoor dat transacties afgehandeld kunnen worden zonder
dat medewerkers een kassa moet
beheren. Bezoekers kunnen betalen met cash of bancontact.
Het systeem kende een moeizame
opstart in september. Sinds oktober
zijn de betaalautomaten volledig
operationeel.

Betaalmogelijkheden moesten
zo toegankelijk
mogelijk zijn

M (Sharepoint)
Muntpunt stimuleert flexibel
werken en kennisdeling tussen collega’s.
Om dit in praktijk te brengen,
voerde de organisatie een gebruiksvriendelijk systeem in: SharePoint, dat bij Muntpunt ‘M’ wordt
genoemd.
SharePoint laat toe om op makkelijke wijze kennis te delen en op
te slaan in “the cloud”. De interne

JAARVERSLAG 2013 | 63

communicatie en (basis)informatie
over Muntpunt waren vanaf 2013
via dit systeem beschikbaar. Met
dit systeem kan men echter ook
documenten opslaan en delen met
collega’s. Dit deel zal Muntpunt pas
in 2014 in gebruik nemen. Aangezien het systeem in “the cloud” zit,
heeft elke werknemer vanop afstand toegang tot deze schat aan
kennis.

Inname- en uitleenautomaten
Muntpunt installeerde voor
de opening vijf uitleenautomaten, waar media uitgeleend en verlengd kunnen
worden, en twee innameautomaten, om media in te
leveren.

Vernieuwende bibwerking

De innameautomaten zijn gekoppeld aan de sorteerrobot en
vervangen het handmatige innamewerk. Dit zorgde voor tijdsbesparing voor Muntpuntmedewerkers en leden. De uitleenautomaten
geven aan wanneer de leden media
terug moeten brengen en of ze een
openstaande boete hebben.

Automatisering
zorgde voor
tijdsbesparing
voor Muntpuntmedewerkers
en leden
Dankzij een innameautomaat aan
de buitenkant van het gebouw is
het ook mogelijk om los van de
openingsuren materialen binnen
te brengen. Hier kan men media
inleveren tussen 6u30 ‘s ochtends
en 1u30 ‘s nachts. Deze automaat
werkte bij de opening nog niet
optimaal. Daarom werd deze manier van inlevering nog niet actief
gepromoot. Toch werden er via de
buitenautomaat gemiddeld 20 materialen per week ingeleverd. Muntpunt identificeerde de problemen
en werkt in 2014 oplossingen uit.

Sorteerrobot
Muntpunt koos ervoor om ingeleverde media niet langer
handmatig te verwerken.
Dagelijks worden zo’n 1.500 media
ingeleverd. Deze media moeten
terug naar de rekken, verspreid
over zes verdiepingen. Sinds de
opening voert een robot het sorteerwerk uit. De robot sorteert de
media op basis van de locatiegegevens in de bibliotheeksoftware
(Vubis). Alle media kregen hiervoor
een RFID-tag, die communiceert
met het bibliotheekprogramma. De
robot ontvangt de locatiegegevens,
en deponeert de media in de juiste
sorteerbak. Bovendien zorgt de
RFID-tag voor de beveiliging van de
media tegen diefstal.
De robot bespaart tijd voor het
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Muntpuntteam én voor de leden
van Muntpunt. Al in de openingsmaand nam de wachttijd aan de
inleverautomaten sterk af. De sorteerrobot kent zijn kinderziektes,
maar er wordt met man en macht
aan gewerkt. De grootste gebreken
zijn verholpen. Intussen werden
via deze weg al zo’n 120.000 media
ingeleverd.

Sinds de opening voert een
robot het sorteerwerk uit
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2013 achter de schermen: Vernieuwende bibwerking

Collectie: MP3
Muntpunt heeft de ambitie
om de belangrijkste bib van
de stad te zijn, met een aanbod dat zijn gelijke niet kent
in Brussel en ver daarbuiten.
Om daarin te slagen, was
een aanzienlijke en duurzame investering in de collectie nodig.
De organisatie stelde een collectieontwikkelingsplan op voor 2 jaar. In
2013 lag de focus op een doorlichting van de collecties uit het erfgoed van de Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek (HOB): sanering,
aanvulling, uitbreiding, groepering
volgens de Muntpuntthema’s, etc.
Muntpunt stelde ook een aantal
accentcollecties samen, zoals de
Brusselcollectie, de collectie Bewust Leven en de Denkersgalerij
(zie eerder). In de collectieopbouw
zocht Muntpunt naar de belevingswaarde: een kwaliteitsvol product
en adequate dienstverlening zorgen voor een first class beleving.
Het nieuwe collectiemodel wordt
gevisualiseerd door een mp3speler: een innovatief, hip, urban
en compact medium waar muziek
in zit. Het model bestaat uit drie
lagen. Elke laag vertegenwoordigt

een collectie met specifieke doelstellingen en een eigen positionering.
Het MP3-model van Muntpunt:
• MP1, de  eerste laag,  staat voor
“Thuis in 1000 Brussel”. Deze
laag omvat een hedendaags,
breed en populair aanbod: literatuur, naslagwerken, jeugd,
wetenschap, naast een huis-,
tuin- en keukenaanbod.
• MP2, de tweede laag, staat voor
“Brussel, onze hoofdstad”. Het
is een bib die verder gaat dan
het lokale aanbod. Hier ligt de
nadruk op Brussel en de specificiteit van de omgeving: veeltalig
en divers.
• MP3, de derde laag, staat voor
“Brussel Metropool”. Brussel
is het aan zichzelf verplicht
een collectie te hebben een
metropool waardig. Muntpunt
heeft zijn collecties dan ook
geïnternationaliseerd. Zo werd
de kunstcollectie aangevuld
met bibliofiele uitgaves, werd
er meer Engelstalige non-fictie
aangekocht en werd het internationaal aanbod van kranten en
tijdschriften uitgebreid.

Muntpunt
investeerde
aanzienlijk
en duurzaam
in de nieuwe
collectie

Depot
Muntpunt stelt niet alle
media uit de collectie in de
publieksruimte op. Een deel
van de collectie komt terecht in het depot.
De organisatie werkte een depotbeleid uit dat rekening houdt
met de wensen van het publiek
en de beschikbare kastruimte in
de publieksruimte. Zo zijn er een
aantal ‘seizoensgebonden’ wisselcollecties. Die collecties worden
enkel tijdens een bepaalde periode
publiek opgesteld. De rest van
het jaar worden ze bewaard in het
depot (bijvoorbeeld reisgidsen en
tuinboeken - die vooral in de zomer
populair zijn).
Media uit het depot zullen in de
toekomst door het publiek kunnen
opgevraagd worden. Dit kon in 2013
nog niet omdat de depotcollectie
nog uitgepakt , gescreend en gebruiksklaar gemaakt moet worden.
Eind 2013 waren er nog zo’n 100.000
media die op screening wachtten.
In 2014 wordt hier verder aan gewerkt.
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Retailopstelling
Muntpunt presenteert zijn
media in een retailopstelling
(zie eerder). De keuze voor
deze presentatie was weloverwogen.
Muntpunt bestudeerde verschillende mogelijke presentatiewijzen
en hun implicaties, voordelen en
nadelen. Via bezoeken aan boekhandels en bibliotheken toetste de
organisatie theorie aan praktijk.
Muntpunt brengt in de huidige presentatie het beste van twee werelden samen.
Na het voorbereidende onderzoekswerk, ging de organisatie aan de slag
met de collectie. Het team bepaalde
in welke presentatie elke deelcollectie het best tot zijn recht zou komen.
In de zomermaanden plaatsten medewerkers de media in de rekken in
de gewenste opstelling.

Muntpunt
brengt in
de huidige
presentatie
het beste van
twee werelden
samen

Crowd- &
expertsourcing
Bij de collectievorming voor
de belevingsbibliotheek had
Muntpunt veel aandacht
voor zijn rol als open huis en
verbindingsinstrument.
Externe experten, partners en publiek bepaalden mee wat er in de
collecties terechtkwam. Muntpunt
positioneerde zich op die manier
nog sterker als een vraaggerichte
organisatie.
De collectieverantwoordelijken
gingen actief op zoek naar het
advies van experten om hun collectie samen te stellen. Zo gaven
tal van muziekkenners raad bij de
selectie van muziekboeken. In de
jeugdafdeling werd een rek speciaal voorbehouden voor Boekentips
van juffen en meesters. Ook het
publiek kreeg een rol in de collectiesamenstelling. Muntpunt stelde
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zo een speciale muziekcollectie
samen voor young adults, op basis
van toplijstjes van een groep jongeren. Tijdens een test-, denk- en
doetank voor jongeren mochten
zij het hele gebouw en de werking
van Muntpunt testen en evalueren.
Ook individuele aankooptips zijn bij
Muntpunt altijd zeer welkom.

Experten,
partners
en publiek
bepaalden
mee de
collectie

Catalografie

Vernieuwende
partnerwerking

Catalografie speelt een
belangrijke, maar bijna onzichtbare rol in het aanbieden van boeken, cd’s, dvd’s
en andere media in een bibliotheek. Het zorgt ervoor
dat de media (met hun omschrijving) terechtkomen in
de catalogus.
De werking van catalografie werd
herbekeken in 2013. Er kwam een
specifieke cel rond deze taak. Hierbij stonden een efficiëntere werking
en bundeling van de beschikbare
expertise centraal. Ook de doelstellingen die zijn afgesproken met de
overkoepelende organisatie Bibnet
vormden een prioriteit.
De nieuwe werking haalde bijzonder goede resultaten. In 2013 voegde Muntpunt 4.280 media toe aan
de Vlaamse Centrale Catalogus
(VLACC). Dat was 2,5 keer zoveel als
in 2012, en zelfs 2.000 stuks meer
dan in 2011. Muntpunt behaalde
daarmee opnieuw het peil van
2008-2009. Dit bereikte de organisatie met minder mankracht en
manuren. Muntpunt behaalde dan
ook met glans de vooropgestelde
doelstellingen.

Muntpunt
vervulde met
glans de
afspraken met
Bibnet

Muntpunt zorgt ervoor
dat media zo snel
mogelijk kastklaar zijn

Mediaverwerking
Media leggen een hele weg
af tussen het moment waarop ze aangekocht worden
en het moment waarop ze
kastklaar zijn.
Muntpunt streefde naar een mediaverwerking waarbij die weg zo kort
mogelijk wordt. De nieuwe werking
moest kostenefficiënt en duurzaam zijn, en de kwaliteit van de
media bewaken.
In februari voerde de organisatie
een procedure in waarbij gestreefd
werd naar een “iedereen kan

JAARVERSLAG 2013 | 68

alles”-manier van werken om continuïteit in de mediaverwerking te
verzekeren. Ook de communicatie
met de catalografen moest vanaf
dan efficiënter verlopen.
Verder zorgde ook Biblioprint (een
standaardisering van de etiketten)
voor een versnelling en vergemakkelijking van de mediaverwerking.
Dankzij deze methode kunnen
leveranciers in de toekomst bepaalde media kastklaar leveren.
Voor de plastificering van de media deed Muntpunt beroep op de
diensten van sociale werkplaats
Blankendale.
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Samenwerkingsovereenkomsten
Muntpunt startte het jaar
met de wil om met veel partners samen te werken en
slaagde daar ook in.

Stakeholderengagement
Muntpunt zette van bij de
start in op een overgang van
stakeholdermanagement
naar stakeholderengagement.
Workshops, processen, gesprekken
met partners, etc. zetten Muntpunt
op de goede weg. Na zijn personeelsverhuis organiseerde Muntpunt
een eerste stakeholdersontmoeting
in zijn nieuwe gebouw, waarop 70
Brusselse partners aanwezig waren.
Samen een project in co-creatie
realiseren vraagt vertrouwen. Om
dat vertrouwen te scheppen, zet
Muntpunt niet alleen in op collectieve momenten, maar ook op
afzonderlijk overleg met partners.
Ook een geslaagde samenwerking
in de eerste co-creatieprojecten
was cruciaal. In 2013 werden eerste
samenwerkingen opgezet tussen
Muntpunt en vele Brusselse part-

ners (zie eerder).
De veelheid aan initiatieven
maakte van Muntpunt een plek
waar beleving elke dag opnieuw
centraal stond, al was de lijn hierin
soms nog zoek. Muntpunt leerde
uit zijn aanpak en besliste de
samenwerkingen in de toekomst
meer gestructureerd te laten verlopen. Zo kwam er bijvoorbeeld één
aanspreekpunt voor elke (potentiële) partner. Muntpunt legde ook
thema’s vast voor 2014 - 2015. Dat
moet zorgen voor een rode draad
door de werking van Muntpunt,
herkenbaar voor publiek en partners.

Vernieuwende
klantenwerking

De organisatie legde aanvankelijk
de afspraken tussen betrokken
partijen vast in een formele overeenkomst voor de start van de samenwerking.
In het najaar besliste Muntpunt om
niet langer vooraf een samenwerkingsovereenkomst te sluiten. Het
aanbod en het aantal aanvragen van
partners was zo groot, dat van toen
af enkel rond concrete projecten en
acties afspraken werden gemaakt.
Op korte en middellange termijn
worden wel opnieuw globale overeenkomsten gesloten waarin verschillende acties en projecten met
partners worden opgenomen. Dit
biedt dan een meerjarig houvast
voor de realisatie van meerdere
acties met een partner, en een kader voor evaluatie en toekomstige
samenwerking.
Het draagvlak van de samenwerking wordt op die manier ook intern
gerealiseerd. Door alle interne én
externe partijen van meet af aan te
betrekken, vergroot Muntpunt het
potentieel van de samenwerking.

Muntpunt maakte de overgang
van stakeholdermanagement
naar stakeholderengagement
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Klantenzorg
Muntpunt is er voor iedereen en stelt zijn bezoekers
centraal.
Binnen Muntpunt is er één team
dat direct in contact staat met
bezoekers en instaat voor klantenzorg. Alle leden uit dat team besteden extra aandacht aan een klantgerichte attitude. Een afgesproken
dresscode maakt alle teamleden in
de publieksruimte herkenbaar voor
de bezoekers.
Bezoekers moeten zo goed en zo
snel mogelijk geholpen worden.
Om dat te kunnen doen, werden
alle publiekscontacten en bibliotheekprocessen in kaart gebracht.
Die processen zijn niet statisch:
Muntpunt gaat steeds op zoek
naar manieren om de processen te
optimaliseren. De organisatie ontwikkelde ook meetinstrumenten,
waarmee dienstverlening en bezoekersvragen opgevolgd kunnen
worden – met het oog op continue
verbetering. Het cijfermateriaal en
de analyses van 2013 vormden dan
ook de basis voor de verdere ontwikkeling van de meetinstrumenten in 2014.
Voor zijn opening stelde Muntpunt
een klantencharter op. Daarin engageert de organisatie zich tot een
optimale en positieve dienstverlening voor alle bezoekers. In ruil
vraagt Muntpunt van de bezoekers
respect voor andere bezoekers, het
personeel en het gebouw. Werken
met wederzijds respect in plaats
van opgelegde regels was het uitgangspunt.

VGM
Muntpunt besteedt veel
aandacht aan zijn beleid
rond veiligheid, gezondheid
en milieu.
Het heeft daarbij oog voor bezoekers en Muntpuntmedewerkers. De
organisatie nam maatregelen rond
veiligheid, hygiëne, gezondheid,
ergonomie en psychosociale belasting van medewerkers. Dit gebeurde
in samenwerking met de externe
preventiedienst Mensura. Alle informatie hierover is voor alle medewerkers toegankelijk op M.
Binnen het Muntpuntteam staan
dagelijks enkele medewerkers
in voor een veilige omgeving. Zo
stelde Muntpunt een nieuw Eerste
Interventie Team samen. Eén medewerker volgde de opleiding tot
interne preventieadviseur (niveau 3).

Vier stewards zorgen voor orde en
veiligheid in de publieksruimtes en
bewaken de studiesfeer. Muntpunt
duidde ook twee interne vertrouwenspersonen aan.
In het gebouw werden alle wettelijke maatregelen nageleefd.
Muntpunt kocht de nodige materialen (brandblussers, ergonomische
stoelen en tafels,…) aan. Om de
toegankelijkheid ook voor personen
met een beperking te verzekeren
werkte Muntpunt samen met het
Toegankelijkheidsbureau en de
Brailleliga. Een oefening met personen met een beperking leverde
een aantal aandachtspunten
op die Muntpunt doorgaf aan de
Vlaamse Overheid (eigenaar van
het gebouw). De opvolging hiervan
is een continue opdracht.

Vernieuwd gebouw

Klachtenbeleid
Muntpunt streeft naar een
open, klantgerichte en efficiënte dienstverlening aan
al zijn bezoekers.
Voor de klachtenbehandeling en
-procedure baseert Muntpunt zich
op het Klachtendecreet van de
Vlaamse Overheid.
Muntpunt beschouwt elke opmerking als een kans om de dienstverlening te verbeteren en toekomstige klachten te voorkomen. De
klachtendienst waakt op die manier mee over de klantgerichtheid
van de hele organisatie.
Medewerkers volgen elke klacht
volgens vooraf bepaalde procedures op. Een klacht wordt ook steeds
behandeld door personen die niet

JAARVERSLAG 2013 | 72

bij de feiten betrokken waren. De
klachtencoördinator bekijkt een
klacht vanuit het standpunt van
de bezoeker. Het beroepsgeheim
en de behandelingstermijn worden
daarbij gerespecteerd.
In totaal ontving Muntpunt in 2013
68 klachten, opmerkingen of
suggesties, van 40 personen. De
klachten gaan in hoofdzaak over
te hoge boetes, het tarief voor
toiletbezoek, en problemen met
de IT-uitrusting van het gebouw.
Muntpunt beantwoordde de klachten steeds schriftelijk. Sommigen
uitten ook hun waardering voor
wat goed liep. De vriendelijkheid en
behulpzaamheid van het medewerkers kwamen opvallend vaak aan
bod.
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Verhuis Muntpuntmedewerkers
In mei verhuisde het Muntpuntteam naar het nieuwe
Muntpunt. Zo konden de
Muntpuntmedewerkers het
gebouw leren kennen en op
de nieuwe locatie de opening voorbereiden.
De kantoorruimte is georganiseerd
als een open office, met het clean
desk principe: niemand heeft een
vaste plek en papierloos werken is
de norm.
Tijdens de voorbereiding van de
verhuis organiseerde Muntpunt
een clean desk challenge: elk
team maakte bureaus en kasten
zo leeg mogelijk. Elke medewerker

kreeg slechts één doos voor zijn
persoonlijk werkmateriaal. Teams
die slaagden in de uitdaging - en
alle teams slaagden - kregen een
beloning. Deze ludieke actie zorgde
voor de inburgering van de nieuwe
werkwijze. En er werden geen overbodige spullen verhuisd.
De voorbereidingen voor de medewerkersverhuis begonnen in maart.
Op 13 mei nam het Muntpuntteam
zijn intrek in het nieuwe gebouw.
Daar werd iedereen verwelkomd
met de allereerste teambrunch.

Muntpunt verwelkomde
de medewerkers met een
teambrunch
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Verhuis
media &
meubels
Muntpunt stelde zijn collectie samen met de beschikbare media van de
Hoofdstedelijke Openbare
Bibliotheek (HOB) en vulde
die aan met nieuwe aankopen.

In het voorjaar bevonden de media
van de Hoofdstedelijke Openbare
Bibliotheek (HOB) zich op drie locaties: de tijdelijke bib, de backoffice en een magazijn. Muntpunt
controleerde alle media op hun
actualiteit en in functie van het
nieuwe collectiebeleid. Materialen die Muntpunt behield, kregen
een plaatsje binnen de collectie.
Medewerkers voegden de nieuwe
locatiegegevens van elk materiaal
toe aan de software voor collectiebeheer (Vubis). Alle media kregen
ook een RFID-tag om automatisch
ingeleverd en uitgeleend te kunnen
worden (zie eerder). Muntpunt verkocht de media die niet in de collectie bleven in een tweedehandsboekenverkoop (zie eerder).
Muntpunt recupereerde ook
meubels voor zijn nieuwe locatie.
Deze werden begin april verhuisd.
Nieuwe meubels werden geleverd
en geplaatst in april (backoffice) en
begin juni (belevingsbibliotheek).
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Financieel verslag
Een transparant financieel beleid
De Cel Financiën van Muntpunt is verantwoordelijk voor de jaarlijkse begroting en staat in voor de algemene en analytische boekhouding. Zij verwerkt alle boekhoudkundige documenten van Muntpunt en
waakt over de correcte toepassing van de boekhoudwetgeving, van de wet op de overheidsopdrachten en
de vzw-wetgeving.
Het boekhoudpakket van Exact Online biedt volgende mogelijkheden:
• adequate opvolging van de klanten- en leveranciersadministratie
• automatisch betalingsopdrachten
• analytische behandeling  van de projectmatige opbrengsten en kosten (Collectie, Evenementen, MarCom).
• transparante rapportage (voor de budgetbeheerder, de directie, de Raad van Bestuur).
De Cel Financiën stelt jaarlijks in september -oktober een begroting op voor het komende boekjaar (januari tot december). Op basis van de verwachte subsidiebedragen en een prognose van min of meer zekere
inkomsten (zoals de concessievergoedingen voor het Grand Café Muntpunt, de zaalverhuur en eventuele
financiële opbrengsten), wordt een balans gemaakt tussen de opbrengsten en de vaste kosten (zoals de
bezoldigingen, taksen, afschrijvingskosten, exploitatiekosten gebouw enz.).
Het resterende bedrag vormt de basis voor een verdeling van de budgetten over 3 teams: MarCom, Collectie en Evenementen. Met het toegekende budget kan elke teambegeleider en projectleider (na intern
overleg) zijn projecten financieren en eventueel extra middelen genereren (geld, ruilwaarde, sponsoring,
goodwill…) die ten goede komen aan de werking van de organisatie. Daarom draagt ieder de verantwoordelijkheid voor zijn eigen budget.
Elk jaar, in de loop van oktober, keurt de Raad van Bestuur een eventuele begrotingsaanpassing goed op
basis van de resultaten van de eerste jaarhelft.
Via een samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse overheid, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de vzw Muntpunt worden afspraken gemaakt over de jaarlijkse subsidiebedragen en bijdragen van
beide overheden aan de exploitatiekost van het gebouw.
De Raad van Bestuur heeft de vzw gevraagd om een fonds voor sociaal passief aan te leggen. Als de vzw
ontbonden zou worden, moet de vzw Muntpunt grotendeels in staat zijn de personeelsleden via eigen
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middelen uit te betalen. Het fonds moet aangevuld worden op basis van geactualiseerde personeelsgegevens. Aangezien dit een reservevorming betreft, kan dit fonds slechts aangevuld worden:
• hetzij met het resultaat van het boekjaar indien dit voldoende positief is
• hetzij geheel of gedeeltelijk uit de overgedragen resultaten (zoals gebeurde met OPB in december
2012).
Omdat de vzw Muntpunt haar boekjaar 2013 afsluit met een tekort van 275.000 euro, zullen we de opstart
van dit fonds uitstellen tot 2015.
De zakelijk directeur en de financieel verantwoordelijke voeren op kwartaalbasis een budgetcontrole uit.
Elke budgetverantwoordelijke krijgt maandelijks een rapport over de stand van zaken. Halfjaarlijks worden
de resultaten, samen met een analyse, voorgelegd aan de Raad van Bestuur. Jaarlijks wordt - in de loop
van de maand februari of maart volgend op het betreffende boekjaar - een financiële audit uitgevoerd
door revisor Dolf De Backer. Het auditverslag wordt samen met de jaarrekening in de maand maart aan de
Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering voorgelegd.
2013 was een uitzonderlijk jaar. We hebben veel geïnvesteerd in de opstart van het informatie- en communicatiehuis (via allerhande informatiedragers zoals print, digitaal…), de belevingsbibliotheek (media,
presentatiemateriaal, meubilair…), het open huis (bewegwijzering, shop, wifi,…). Er waren ook de nodige
investeringen in een nieuwe ICT infrastructuur, de aankoop van materiaal voor de zaalverhuur, enz…

Tabel. Subsidies toegekend in 2013
Subsidies
Subsidie Bibnet vzw

€ 107.504

Subsidie VG
Subsidie Vlaamse Overheid (werking)

€ 2.582.000

Subsidie Vlaamse Overheid extra

€ 40.000

Totaal: subsidie VG

€ 2.622.000

Subsidie VG - ICT
Subsidie Vlaamse Overheid -ICTuitrusting PRO RATA
Totaal: Subsidie VG - ICT
Subsidie VGC
Subsidie VGC

€ 666.794

Totaal: Subsidie VGC

€ 666.794

Subsidie VGC - ICT
Projectsubsidie VGC ICT (mbt kosten)

€ 201.182

diverse subsidies

€ 50.000

Totaal: Subsidie VGC - ICT

€ 251.182

Totaal: Subsidies

€ 3.647.480

Tabel. Balans en resultatenrekening
Balans 31 december 2013
Activa
Vaste activa

Passiva
€ 1.078.048 Eigen vermogen en voorzieningen

€ 1.097.594

Vlottende activa

€ 659.834 Vreemd vermogen

€ 640.288

Totaal actief

€ 1.737.882 Totaal passief

€ 1.737.882

Resultatenrekening 2013
Opbrengsten
Bedrijfsopbrengsten (70)
Lidgeld, schenkingen, legaten en
subsidies (73)
Andere bedrijfsopbrengsten (74)

Kosten
€ 229.172 Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen (60)
€ 3.647.480 Diensten en diverse goederen (61)

€ 2.086.708

€ 288.556 Bezoldigingen en sociale lasten (62)

€ 2.320.469

Financiële opbrengsten (75)

€ 315.017 Afschrijvingen en voorzieningen (63)

€ 113.483

Uitzonderlijke opbrengsten (76)

€ 30.789 Andere bedrijfskosten (64)
Financiële kosten (65)
Uitzonderlijke kosten (66)

Totaal opbrengsten

€ 4.511.015 Totaal kosten

Verlies
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€ 244.132

€ 6.742
€ 816
€ 13.885
€ 4.786.235
€ 275.220
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Raad van Bestuur
Samenstelling
In 2013 bestond de Raad van Bestuur uit 11 leden: Gui Polspoel (voorzitter), Koen De Visscher (secretaris),
Katrien Bruyland, Cybelle-Royce Buyck, Marijke Chielens, Dirk De Ceulaer, Kurt Deswert, Hannelore Goeman, Johan Swinnen, Christel Verhasselt en Hugo Weckx.
Zij werden bijgestaan door een waarnemer van de Vlaamse Overheid, Ann Steenwinckel, en een waarnemer van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, Dirk Broekaert. Verder wonen ook de algemeen directeur,
Ann Van Driessche, en de zakelijk directeur, Arnout Wouters de bijeenkomsten bij.
De Algemene Vergadering bestaat uit alle bovenstaande leden, aangevuld met Sarah Avçi en Pascal Wiliquet.

Bewegingen
Ans Persoons en Frederic Masil stapten in de loop van 2013 uit de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering. Hannelore Goeman en Christel Verhasselt namen hun plaats in. Pascal Williquet vervoegde de
Algemene Vergadering.

Bijeenkomsten
Datum

Aanwezigen

26/02/2013

6

28/03/2013

8

02/07/2013

8

10/07/2013

9

27/08/2013

7

01/10/2013

10

03/12/2013

7

De Raad van Bestuur stuurt de organisatie en
kwam in 2013 zeven keer samen.
Datum

Aanwezigen

10/01/2013

8

16/04/2013

8

28/05/2013

9

12/11/2013

9
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2014: een vooruitblik
Ook in 2014 is innovatie
een topprioriteit.
2013 stond voor Muntpunt in het teken van ‘nieuw’, zo bewijst ook dit jaarverslag. Nieuw wordt snel oud,
maar de ambitie om te vernieuwen blijft. Ook in 2014 is innovatie een topprioriteit. Muntpunt leerde uit zijn
eerste jaar: we zetten verder in op het positieve en maken van de fouten uit 2013 kansen voor 2014.
De ontwikkeling van het informatiecentrum is een belangrijke prioriteit. Brusselbewoners en -bezoekers
wegwijs maken in het ruime aanbod aan Nederlandstalige voorzieningen in Brussel is een belangrijke opdracht voor Muntpunt. De organisatie zet in 2014 extra in op de verdere uitbouw van zijn fysieke en virtuele
informatiebalie.
Voortaan vormen thema’s de rode draad in onze werking. Muntpunt wil daarmee een even boeiend aanbod brengen als in 2013, maar met meer focus. De thema’s voor 2014 zijn ‘Stad en wereld’, ‘Stad en verkiezing, ‘Lezen in de stad’, ‘Brussel werkt’ en ‘Brussel helpt’. Op die manier kunnen bezoekers en partners
hun weg nog beter vinden naar en in Muntpunt.
Muntpunt houdt tegelijk vast aan zijn basiswaarden. De stad en haar aanbod staan centraal. De hoofdstedelijke uitstraling verspreiden tot ver buiten de Brusselse grenzen blijft het doel. Informatie, verbinding, beleving en openheid banen de weg. En co-creatie projecten blijven het middel bij uitstek. Muntpunt
zet de deuren wagenwijd open voor partners. Samen maken we van 2014 een succesjaar!
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Bijlagen
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COMMUNICATIE

Opleiding Steunpunt Vrijwilligerswerk

TALENKENNIS
. Taal: mondeling Frans

1 tot 28 juni

door Brussels Education
Center - CVO (intern)"

anderstalige
klanten en
partners vlot
te woord
staan in het
Frans
oktober

informatiesessie door
Het Punt (intern)

informatie kunnen verstrekken over vrijwilligerswerk in Brussel

Rondleidingen

1 tot 30 september

voorbeeldrondleiding
(intern)

standaardrondleiding om klanten en partners
kennis te laten maken met Muntpunt

Klantgericht omgaan met
overlast

28 mei

workshop door Citizenne
(intern)

communicatietechnieken om correct en assertief
op te treden in moeilijke situaties met moeilijk en/
of kwetsbaar publiek

Opstelling en aandachtspunten ivm de collectie en
bibliotheek

13 augustus

interne informatiesessie

kennis van de opstelling en aandachtspunten ivm
de collectie en bibliotheek voor de opening

Collectie spellen en spelpunt

2 september

interne informatiesessie

kennis van de collectie spellen en het spelpunt
voor de opening

ONTHAAL IN MUNTPUNTGEBOUW

"praktijkgerichte taallessen in groep.

WEBREDACTIE
Webredactie - CMS

22 augustus

workshop door Katarine
(intern)

webinhoud muntpunt.be opmaken en onderhouden. Customized Drupal kunnen gebruiken

SOCIAL MEDIA
Opleiding 'social media consultant' ifv communicatieen marketingstrategie

september &
oktober

avondopleiding door
Syntra (extern)

communiceren en netwerken via sociale media

Kennis van de zalen, faciliteiten en zaalverhuurprocedures

14 augustus

interne informatiesessie

kennis van de zalen, de faciliteiten en zaalverhuurprocedures voor de opening

Social media - the basics

maart

Club Sandwich door
Bram (intern)

basiskennis van sociale media (Facebook, Twitter,
…) om informatie op te zoeken en te delen

Betaalautomaten en sorteerrobot

29 augustus, 5 & 6
september

interne informatiesessie

kennis van werking betaalautomaten en sorteerrobot voor de opening

OPLEIDING

TIMING

VORM

DOEL

CRM, CMS, digital signage,
reservatiesysteem

19 augustus

interne informatiesessie

CRM, CMS, digital signage en reservatiesysteem
kunnen gebruiken voor de opening

30 mei

Club Sandwich (intern)

korte Muntpuntvoorstelling kunnen geven aan
publiek, collega's, vrienden, …

Noodscenario's en evacuatieoefeningen

23 augustus

interne informatiesessie

kennis hebben van noodscenario's en evacuatieoefeningen voor de opening

interne informatiesessie

kennis hebben van de bibliotheektechnische
procedures en software voor de opening

INFORMATIEVERSTREKKING
MUNTPUNT ELEVATOR PITCH
BRUSSELKENNIS

Opleiding bibliotheektechnis- 19 & 20
che procedures en software
augustus

Overkoepelende organisaties
en structuren van Brussel

6 juni

Club Sandwich door Jan

kennis uitbreiden over Brussel (en zijn overkoepelende organisaties)

VEILIGHEID, GEZONDHEID EN
MILIEU

Brusselwandeling

23 augustus

wandeling door Bart

kennis uitbreiden over Brussel: de omgeving van
Muntpunt

Brandblussen

april

externe opleiding door
IDEWE

veiligheid: eerste hulpverlening in geval van nood

Onderwijs in Brussel

13 juni

Club Sandwich door
Jurgen

kennis uitbreiden over de werking en organisaties
in de onderwijssector

Hulpverlening (EHBO)

23 april, 14 &
21 mei

externe opleiding door
IDEWE

veiligheid: eerste hulpverlening in geval van nood

Onderwijs in Brussel

30 augustus

opleiding door VGCdirectie Onderwijs &
Vorming

informatie kunnen verstrekken over werking en
organisaties in de onderwijssector

Preventieadviseur niveau 3

april

externe opleiding door
Mensura

Toeristische info over Brussel

23 augustus

Club Sandwich door Visit
Brussels

kennis uitbreiden over Brussel: toeristische trekpleisters

coördinatie van veiligheid, gezondheid en milieu
ism. externe preventieadviseur van Mensura;
verbeteren van de risicoanalyse en opzetten en
uitvoeren van globaal preventieplan

Toeristische info over Brussel

4 juli

presentatie/workshop
door Visit Brussels

informatie kunnen verstrekken over wegwijs in
Brussel en over toeristische trekpleisters

'werken' in Brussel

3 juli

Club Sandwich door
Tracé (+intro Jurgen)

kennis uitbreiden over Brussel: werken in Brussel

Coaching

'werken' in Brussel

3 juli

presentatie / workshop
door Tracé met bezoek
aan sociale werkplaats

informatie kunnen verstrekken over 'werken' in
Brussel en doorverwijzing naar bevoegde organisaties + werking VDAB en Werkwinkel

februari tot
juni

opleiding door Leading &
Coaching Academy

kennis competenties, coaching en contractopstelling ifv samenwerking met externe coaches

Basisopleiding vertrouwenspersoon

maart

opleiding door Kluwer

'welzijn & gezondheid' in
Brussel

4 juni

Club Sandwich door
Brusselse welzijnsraad
(onthaalkoffer)

kennis uitbreiden over 'welzijn & gezondheid' in
Brussel en de bevoegde organisaties

kennis van de taken, de bevoegdheden, de procedures en het wettelijk kader binnen de functie van
vertrouwenspersoon

Workshop 'vakorganisatie'
vzw Sociare

mei

opleiding door Sociare

samenwerking met vakorganisaties

'welzijn & gezondheid' in
Brussel

11 juni

presentatie / workshop
door Brusselse welzijnsraad (sociale kaart)

informatie kunnen verstrekken over 'welzijn &
gezondheid' in Brussel en kunnen doorverwijzen
naar bevoegde organisaties

Congres 'Sociale innovatie'

november

workshop door Universiteit Gent

actualiteit en trends ivm het nieuwe werken met
oog op toepassing in Muntpunt

Jeugd en sport (speelpleinen, naschoolse opvang,
huiswerkbegeleiding)

4 september

informatiesessie door
VGC-directie Cultuur,
Jeugd & Sport

informatie kunnen verstrekken over het jeugd- en
sportaanbod in Brussel

juni

opleiding door Exact
Software Belgium nv

boekhoudkundig programma Exact Online kunnen gebruiken

Wonen in Brussel

27 augustus

informatiesessie door
VGC

informatie kunnen verstrekken over wonen in
Brussel

'Informatie aan zee'

12 & 13 september

beurs; debatten; workshops; lezingen

actuele kennis en trends in het informatielandschap en de bibliotheeksector
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TEAMSPECIFIEK
HR & VERTROUWENSPERSOON

FINANCIËN
Consultancy Exact Online
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MUNTPUNT - Personeelsbewegingen 2013				
				
IN DIENST - 18 medewerkers
Functie

Team

Datum in dienst

Contract

1 projectleider Partnerwerking

Partnerwerking

1/mrt

VGCstatuut

Opmerkingen

1 communicatieverantwoordelijke

Partnerwerking

18/mrt

COD

1 eventmedewerker

Wereld met focus op Brussel

6/mei

CBD

2 onthaalmedewerkers

Info, Onthaal & Klantenzorg

5 & 26/aug

COD

1 projectmedewerker Jeugd & Onderwijs

Jeugd & Onderwijs

19/aug

COD

4 veiligheidsstewards

Facility

19,26/aug & 9/sep

COD

1 ICT-medewerker

Innovatie & Ontwikkeling

20/jun

COD

1 catalograaf

Jeugd & Onderwijs

1/jul

COD

1 projectleider evenementen

Partnerwerking

14/okt

COD

1 grafisch vormgever

Innovatie & Ontwikkeling

15/nov

COD

1 onthaalmedewerker

Info, Onthaal & Klantenzorg

15/nov

COD

Activa Start

1 projectmedewerker Info, Onthaal & Klantenzorg

Info, Onthaal & Klantenzorg

20/nov

COD

Gesco

1 communicatieverantwoordelijke

MarCom & Innovatie

1/dec

CBD

1 ICT-medewerker

Zakelijk team

9/dec

COD

Activa

Functie

Team

Datum uit dienst

Contract

Reden

1 onthaalmedewerker

Info, Onthaal & Klantenzorg

12/31/2012

COD

Pensioen

1 projectleider partnerwerking

Partnerwerking

1-Feb

COD

Ontslagen

1 projectleider klachtencoördinator

Info, Onthaal & Klantenzorg

28-Feb

COD

Pensioen

1 onthaalmedewerker

Info, Onthaal & Klantenzorg

14-May

COD

Pensioen

1 projectleider marketing & communicatie

Innovatie & Ontwikkeling

12-Jul

COD

Ontslagen

1 projectleider partnerwerking

Partnerwerking

15-Jul

CBD

Ontslagen

1 projectleider partnerwerking

Partnerwerking

23-Aug

COD

Medische overmacht

1 administratief medewerker partnerwerking

Partnerwerking

31-Aug

COD

Pensioen

1 ICT-medewerker

Innovatie & Ontwikkeling

1-Dec

COD

Ontslag genomen

1 teambegeleider

Innovatie & Ontwikkeling

1-Dec

COD

Ontslag genomen

1 projectmedewerker partnerwerking

Partnerwerking

31-Dec

CBD

Einde CBD

Overgenomen CBD VGC

UIT DIENST - 11 medewerkers

colofon
Dit jaarverslag kwam tot stand via de input van de Muntpuntmedewerkers, die verwerkt werd door:
Lay-out: Katleen Poelmans – katleen.poelmans@muntpunt.be
Eindredactie: Timothy Anthonis - timothy.anthonis@muntpunt.be • Eveline Leurs – Eveline.leurs@muntpunt.be
Redactie & eindverantwoordelijke: Eva Drees – eva.drees@muntpunt.be
Verantwoordelijke uitgever: Ann Van Driessche – ann.vandriessche@muntpunt.be
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