5 jaar Luisterpunt, een chronologisch overzicht
2008
Op 7 januari 2008 werd Luisterpuntbibliotheek vzw opgericht. Belangrijke speerpunten: de
gebruiker staat centraal, één geïntegreerde dienstverlening en collectie, en een belangrijke
klemtoon op promotie.
Half juni zijn de geïntegreerde uitleendienst, collectie en catalogus een feit. We hebben dan
ook één centraal telefoonnummer voor beide werklocaties (Laken en Varsenare).
Bijna alle braille- en Daisy-boeken worden aangekocht bij de twee Vlaamse productiecentra
Blindenzorg Licht en Liefde (BLL) en Transkript (voorheen PHK), dit op basis van een
jaarlijkse overeenkomst.
Op 1 september verschijnt het eerste nummer van het huistijdschrift van Luisterpunt,
Knetterende Letteren.
Op 4 november brengt prinses Mathilde een bezoek aan Luisterpunt en leest zelf zeven
kinderverhaaltjes in.
Op 12 november vindt de startbijeenkomst van de gebruikersraad plaats. Deze
gebruikersraad wordt een belangrijk klankbord voor Luisterpunt.
Naast de Antwerpse bibliotheken, starten de Limburgse en de Brusselse bibliotheken in 2008
hun Daisy-werking.
Cijfers
2.531 lezers (nulmeting juni 2008)
eind 2008: 3.075
nulmeting start 2008: 12.774 Daisy-boeken
eind 2008: 13.872
nulmeting start 2008: 9.123 brailleboeken
eind 2008: 9.576
87.070 uitleningen (zonder verlengingen): 1.862 brailleboeken en 85.208 Daisy-boeken

2009
In januari is www.luisterpuntbibliotheek.be een feit. Naast informatieve pagina’s vind je er
luisterfragmenten, nieuwsberichten enz.
26 januari: de Vlaamse overheid (Agentschap Sociaal-cultureel Werk voor Jeugd en
Volwassenen) en Luisterpunt lanceren samen de ouderencampagne voor luisterlezen.
In mei vindt de eerste bijeenkomst van de Vlaamse stemmencommissie plaats. Luisterpunt,
Blindenzorg Licht en Liefde (BLL), Progebraille Helen Keller (PHK) en enkele onafhankelijke
deskundigen maken er deel van uit.
Van 17 tot 20 augustus vindt de door Luisterpunt en de ‘IFLA-section Libraries serving
Persons with Print Disabilities (LPD)’ georganiseerde “Satellite meeting WLIC 2009: P3

Conference, People, Public Libraries, Publishers” plaats in congrescenter Lamot in
Mechelen. (IFLA: International Federation of Library Associations)
In september verschijnt de eerste reeks Wablieft-boeken, boeken in duidelijke taal, meteen
ook beschikbaar in Daisy-formaat (full text full audio).
Op 3 oktober houdt Luisterpunt een opendeurdag in Varsenare, samen met Blindenzorg
Licht en Liefde en Huis 45.
Op 10 oktober organiseert Luisterpunt bij de start van de bibliotheekweek een verwendag in
Laken.
In 2009 starten de West-Vlaamse en de Oost-Vlaamse bibliotheken een Daisy-werking. Ook
een aantal Vlaams-Brabantse bibliotheken springt op de Daisy-kar.
Op 15 december: naar aanleiding van de start van Daisy in Oost-Vlaanderen organiseren
Zorgbib Rode Kruis-Vlaanderen en Luisterpunt i.s.m. de Provincie Oost-Vlaanderen de
studievoormiddag “Iederéén kan lezen!” voor alle openbare bibliotheken.
Cijfers
3.795 lezers
15.442 Daisy-boeken
9.859 brailleboeken
97.908 uitleningen (zonder verlengingen): 2.021 brailleboeken en 95.887 Daisy-boeken

2010
Luisterpunt maakt voor nieuwe leden een welkom-cd voor volwassenen en een welkom-cd
voor kinderen, met uitleg over de werking van de bib, afgewisseld met boekenfragmenten.
Lezers kunnen een genre of onderwerp doorgeven en krijgen hiervan een keuzelijst met
maximaal 100 titels. Er zijn ook keuzelijsten voor de jeugd, per leeftijdscategorie.
In maart vindt de start van de Jeugdboekenweek plaats met als thema “Recht op boeken”.
Stichting Lezen organiseert een Kinderboekenparlement, waarop Luisterpunt 3 jongens met
dyslexie de stelling “Ook kinderen die niet goed kunnen lezen hebben recht op leuke
boeken” laat verdedigen.
Op 23 april ondertekenen Luisterpunt en de Nederlandse collegabibliotheek Loket
aangepast-lezen een samenwerkingsprotocol .
In oktober is de eerste Knetterende Letteren voor Kids een feit. Het is onder meer dankzij de
gebruikersraad dat dit tijdschrift voor onze jonge lezers er komt.
In december kaapt www.luisterpuntbibliotheek.be de Publieksprijs weg bij de eerste Bib Web
Awards (Bibliotheekschool Gent) en ontvangt de Zilveren Bib Web Award in de categorie
‘websites voor doelgroepen’.
80% van alle bibliotheken hebben een Daisy-werking en lenen Daisy-spelers en –boeken uit.
317 rusthuizen en lokale dienstencentra hebben een bruikleencollectie Daisy-boeken in huis,
daarnaast lenen tal van woon- en zorgvoorzieningen Daisy-boeken in de bib of bij Zorgbib.

Er circuleren ongeveer 80.000 Daisy-titels in instellingen (vooral bibliotheken, rusthuizen en
lokale dienstencentra.
Eind 2010 wordt helaas een aantal mensen ontslagen. Luisterpunt voert een besparing en
een hervorming door, waarbij alle Luisterpuntdiensten inleveren.

Cijfers
4.319 lezers
16.608 Daisy-boeken
7.446 brailleboeken
105.600 uitleningen (zonder verlengingen): 1.746 brailleboeken en 103.854 Daisy-boeken

2011
Introductie van A-boeken in de contracten met de productiecentra: A-boeken zijn boeken die
met voorrang worden geproduceerd en een productietijd hebben van ongeveer 6 maanden.
Op 31 maart lanceren Luisterpunt en Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege brailleenkelboeken en Mijn Luisterpunt. Ook het promotiefilmpje dat Luisterpunt samen met de
Vlaamse overheid maakte, wordt voorgesteld.
Braille-enkel: brailleboeken die niet meer moeten teruggestuurd worden, worden op vraag
geprint, alle braille-enkelboeken zijn dus voor iedereen tegelijk beschikbaar.
Mijn Luisterpunt, Luisterpunt bij u thuis op schoot: lezers kunnen boeken aanvragen, boeken
in hun wenslijst zetten en verwijderen, hun leenhistoriek raadplegen en exporteren, bekijken
met welke gegevens ze ingeschreven zijn bij Luisterpunt.
Op 23 april ondertekenen de Vlaamse Uitgevers Vereniging (VUV) en Luisterpunt een
overeenkomst waardoor dyslexie, MS en afasie door de VUV als leesbeperking worden
aanvaard. De overeenkomst stipuleert dat uitgevers digitale bestanden aan Luisterpunt
kunnen ter beschikking stellen aan 15 euro per boek.
In de loop van 2011 worden de stemmen van alle 354 inlezers (van alle studio’s) beoordeeld
die nog niet door deze Vlaamse stemmencommissie goedgekeurd zijn. 74% wordt positief
geëvalueerd. Daarnaast keurde de stemmencommissie van 2009 tot en met 2011 115
stemproeven van kandidaat-inlezers goed.
Luisterpunt participeert in ETIN, het European Trusted Intermediaries Network, om het
uitwisselen van boeken in aangepast leesformaat binnen Europa mogelijk te maken voor
mensen met een leesbeperking.
Luisterpunt maakt deel uit van een innovatief project binnen het Vlaams E-boekplatform
(VEP) (samen met Pyxima, Lannoo, Sensotec en BLL). Via dit project wil Luisterpunt streven
naar een software-tool die via text-to-speech op een geautomatiseerde wijze van een
elektronisch tekstboek een digitale luisterversie in het Daisy-formaat aanlevert.
Luisterpunt reorganiseert: in Laken worden de Daisy-bibliotheek en de ‘overhead’-diensten
(algemeen beleid, secretariaat, communicatie, collectie en catalogus) samengebracht, de
braillebibliotheek en –distributie worden gecentraliseerd in Varsenare (uitbesteed aan BLL).
Cijfers

4.302 lezers
17.930 Daisy-boeken
7.848 brailleboeken
110.291 uitleningen (zonder verlengingen): 1.942 brailleboeken en 108.349 Daisy-boeken

2012
Vanaf 1 januari treedt het gebruikersreglement van Luisterpunt in voege, dit na gunstig
advies door de gebruikersraad en goedkeuring door de algemene vergadering.
28 februari: lancering bekendmakingscampagne Daisy-boeken en ADIBoeken voor kids met
dyslexie in een school in Tervuren, met Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet.
Ook www.ikhaatlezen.be wordt voorgesteld.
Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen (KJV): naast de braille- en Daisy-omzettingen maken we
vanaf dit jaar ook de groteletterversie van alle genomineerde KJV-boeken, dit samen met
Blindenzorg Licht en Liefde (BLL).
In juni gaat de vernieuwing van de website (luisterpuntbibliotheek.be) live met een
vernieuwde vormgeving. Mijn Luisterpunt krijgt een aparte webadres en inschrijvingen
stromen automatisch door naar ons bibliotheeksysteem Bibliodata.
Luisterpunt sluit een contract af met Pyxima om te participeren aan anderslezen.be, het
technologisch platform om boeken ter beschikking te stellen via download of streaming. Nu
nog wachten op de toestemming van de uitgevers.
Naar aanleiding van de bibliotheekweek met als thema ‘De bibste van het land’ nodigen we
in het najaar onze lezers uit om ons te vertellen hoe hun Luisterpunt van de toekomst,
Luisterpunt van hun dromen er uitziet. Met boeiende reacties, gesprekken en inzendingen
als gevolg.
Augustus: Luisterpunt engageert zich om de komende maanden mee te werken aan de
nieuwe uitgave van de IFLA Guidelines for Library Services to Persons with Dyslexia.
Op 21 oktober organiseert Luisterpunt voor het eerst een opendeurdag voor kinderen en
jongeren met dyslexie, met een lezing van jeugdauteur Jonas Boets.
In december kaapt www.ikhaatlezen.be de Publieksprijs weg bij de tweede Bib Web Awards
en ontvangt de Zilveren Bib Web Award in de categorie ‘Let’s go viral’ (online promotie).
www.luisterpuntbibliotheek.be eindigt tweede in de strijd om de Publieksprijs maar wint de
Gouden Bib Web Award in de categorie ‘E-talage’.
In december wordt de campagne Ik haat lezen genomineerd voor de Wablieft-prijs voor
Duidelijke Taal. (Vincent Kompany wint deze Wablieft-prijs, voor Ik haat lezen en Kapitein
Winokio.)
Het aantal Daisy-boeken dat eind 2012 in instellingen circuleert bedraagt 93.813. Hiervan
zijn 54.500 Daisy-boeken in bezit van de openbare bibliotheken. Van de 39.313 andere
Daisy-boeken circuleren de meeste in woon- en zorgcentra.
Cijfers
4.753 lezers
19.114 Daisy-boeken
7.947 brailleboeken
119.283 uitleningen (zonder verlengingen): 2.148 brailleboeken en 117.135 Daisy-boeken

