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ARhus blaast vijf kaarsjes uit
Op de gevel van één van de meest moderne gebouwen van Roeselare prijkt in grote letters de ambitie van
ARhus: ‘open kenniscentrum’. Op 23 februari 2019 is het precies 5 jaar geleden dat Kenniscentrum ARhus
op De Munt de deuren opende en de twee vroegere Roeselaarse bibliotheken sloten. Directeur Yves
Rosseel: “Met de fusie van de twee bibliotheken tot één kenniscentrum maakte de stad Roeselare meteen
de sprong vooruit. Men gaf de bibliotheek weer volop de plaats die ze verdient, namelijk midden in de
maatschappij en tussen de mensen. Een plek waar iedereen welkom is en waar men levenslang kan
bijleren. Een plek ook waar iedereen zijn of haar kennis kan delen met anderen. Het is elke dag opnieuw
een eer om aan dit fantastisch project te mogen meeschrijven.”
5 jaar ARhus in cijfers
ARhus scoort goed bij haar gebruikers. Op vandaag kan het kenniscentrum rekenen op 15.500
actieve leners, goed voor een vierde van de Roeselaarse bevolking. “In 2018 telden we bijna 750.000
uitleningen. Een mooie stijging ten opzichte van 700.921 in 2014. Onze ‘klassieke functie’ is dus
zeker nog relevant en zal altijd één van de hoekstenen van onze werking blijven. Maar er zijn nog
redenen waarom mensen naar ARhus komen,” verduidelijkt Rosseel. “Het aantal bezoeken toont
een duidelijke positieve evolutie sinds de opening: in 2014 telden we bijna 250.000 bezoekers, nu
zijn er dat jaarlijks 370.000! Dat is goed voor een stijging van 48%.”
Die bezoekers komen niet alleen om materialen te ontlenen, iets op te zoeken op internet of om
kranten en magazines door te nemen. Ze nemen deel aan workshops, demo’s, infosessies, lezingen,
rondleidingen, klasbezoeken, … “Jaarlijks organiseren we zelf ongeveer 500 activiteiten. Daar
bovenop stellen we onze accommodatie ter beschikking aan verenigingen, bedrijven en
organisaties allerhande. Goed voor meer 350 gastactiviteiten en -events per jaar,” vult Rosseel aan.
Ook het vernieuwde ARhus Café, een fysieke plek van ontmoeting en verbinding, wordt in deze
digitale tijden gesmaakt door de Roeselarenaar!
“Onze cijfers zijn positief, maar dat is geen garantie dat het in de toekomst zo blijft. We moeten ons
blijven heruitvinden en inspelen op wat relevant is,” stelt Rosseel ambitieus.
Bibsector is groeisector
“In de voortsnellende wereld staat de sector van bibliotheken en kenniscentra - zoals zovele
sectoren in de maatschappij - onder druk. Wij zijn er echter van overtuigd: de bibsector is een
groeisector voor wie nadenkt over z’n lokale en regionale rol.” Die rol ziet ARhus weggelegd in
diverse domeinen. ARhus focust op geletterdheid in de breedste betekenis van het woord: van
leesbevordering over mediawijsheid, tot gezondheidsvaardigheden, burgerzin of culturele
geletterdheid. Hierbij is samenwerking met gespecialiseerde partners de rode raad.

Zo lanceerde het kenniscentrum begin deze maand nog het STEMpact, een lerend netwerk waarbij
ARhus, Zorgbedrijf Roeselare, de Provincie West-Vlaanderen, het expertisecentrum
onderwijsinnovatie van Vives en elf basisscholen uit de drie onderwijsnetten kennis delen over
STEM (Science, Technology, Engineering en Mathematics). “Dit project kwam er op vraag van
enkele Roeselaarse scholen, gezien er nood is aan meer inhoudelijke expertise en aan meer
vertrouwen om STEM te implementeren en te verankeren op school,” legt Rosseel uit. Omwille van
het innovatieve karakter kan dit project overigens rekenen op een mooie subsidie van de Provincie
West-Vlaanderen.
Via SIREE (een vijfletterwoord dat staat voor Social Integration of Refugees through Education and
Self Employment) richt ARhus zich specifiek op geletterdheid van mensen met niet-Belgische roots
op vlak van onderwijs en ondernemerschap. Voor dit internationaal project werkt ARhus samen
met andere partners uit België, Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië. Ook dit Interreg 2-Zeeën
project kan rekenen op de steun van Provincie West-Vlaanderen.
Het belang van samenwerking
Sinds 2014 heeft ARhus, samen met talrijke partners uit diverse sectoren in de maatschappij, een
hele weg afgelegd. Maar het verhaal is lang nog niet af, stelt Rosseel: “De uitdaging voor de
komende 5 jaar zal erin bestaan om in te spelen op de algemene trend van maatwerk, van
vraaggestuurd in plaats van aanbodgericht werken, van de integratie van de digitale en fysieke
wereld, …”
“De kennisdeling zetten we ook verder op regionaal én op Vlaams niveau. Zowel rond inhoudelijke,
als operationele thema’s,” vult Rosseel aan. Zo organiseert het kenniscentrum in de week van de 5e
verjaardag een intervisiedag voor de sector. ARhus doet dit in samenwerking met HR-partner
Hudson, en besteedt aandacht aan de uitdagingen voor een toekomstgericht personeelsbeleid voor
de sector van bibliotheken en kenniscentra. Rosseel: “ARhus zet in op levenslang en levensbreed
leren, en we kijken daarbij graag ook in eigen boezem: hoe hou je jouw medewerkers van het eerste
uur in een vernieuwde organisatie aan boord?”
Ook de regio wint aan belang! ARhus gaat diverse regionale samenwerkingen aan met o.a. BRoeRe,
de Bibliotheken uit de Roeselaarse Regio, maar ook via TRansformers. Een netwerk dat inzet op
transformatie en innovatie in de regio, op initiatief van Stad Roeselare, Voka West-Vlaanderen,
Groep Gidts en ARhus. “Drie keer per jaar verenigen we een selecte groep opiniemakers uit de
bedrijfswereld, de overheid, het onderwijs, de gezondheidszorg en de culturele sector om te
luisteren naar enkele inspirational talks, met focus op regio Roeselare. Tijdens TRansformers XL,
op donderdagavond 21 februari, zal nieuwsanker Wim De Vilder het interactieve debat leiden,”
verduidelijkt Rosseel.

Feest!
Voor het grote publiek is het feesten geblazen op zaterdag 23 februari 2019! Het is tenslotte voor
de vele bezoekers van elke dag dat de deuren de afgelopen 5 jaar, 7 dagen per week, elke keer
opnieuw open gingen.
Ook wie de voorbije 5 jaar nog niet in ARhus op De Munt is binnengestapt, is – zonder blos op de
wangen – welkom op het feest '5 jaar ARhus'!
Van 10u tot 17u zijn er doorlopend gratis activiteiten voor jong en oud: ARhus trakteert met
cupcakes (gemaakt door leerlingen van MSKA Brood- en banketbakkerij - zolang de voorraad
strekt) en met zicht op de stad Roeselare vanop het terras op de vijfde verdieping!
Op die personeelsverdieping kan je ook binnenkijken in de ‘bovenkamer’ van je medemens. “Met
het project ‘De Bovenkamer’, een audio-installatie van Aisha Adepoju, die je laat binnenkijken in
de bovenkamers van vier ex-patiënten uit de geestelijke gezondheidszorg in hun zoektocht naar
geluk, willen we geestelijke gezondheid bespreekbaar maken. Roeselare is de regio met laagste
werkloosheidsgraad, maar tekent ook één van de hoogste zelfmoordcijfers op! We vinden het
belangrijk om geestelijke gezondheid uit de taboesfeer te halen via deze sensibiliseringsactie
waarbij we pakkende getuigenissen een podium geven op onze 5e verjaardag,” aldus Rosseel. De
audio-installatie kan beluisterd worden in ARhus op De Munt, maar ook in Zorgpunt N, WZC De
Waterdam, … en later ook in de bibliotheken van Tielt en Pittem.
Op 23 februari kan je ARhus en de digitale collecties ook ontdekken door een VR-bril of kan je
aansluiten voor een chatbot demo.
Sportieve, muzikale of creatieve talenten (in wording) kunnen deelnemen aan #HackDeRing in
conferentiezaal ARgora, #HackDeTrack in pand 4 op De Munt of de workshop Tagtool in de
ondergrondse fietsenparking.
Kinderen zijn VIP op de tweede verdieping voor voorleessessies en leuke workshops. Wie durft
kan in het Verzonken Kasteel, gewapend met helm, harnas, schild en zwaard, de draken en
monsters verslaan, die zich schuilhouden in de onderaardse gangen van ARhus.
Ontdek dit alles en nog veel meer op zaterdag 23 februari 2019, van 10u tot 17u in ARhus, De Munt
8 in Roeselare. Bekijk het volledige feestprogramma op www.arhus.be
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