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Jaarrekening 2020

Beleidsevaluatie

Beleidsdoelstelling: BD27 - Voor elke talent een job en voor elke vacature een talentvolle medewerker

BDS Voor elke talent een job en voor elke vacature een talentvolle medewerker

De beleidsdoelstelling zit op schema ondanks de COVID-crisis. Zo werden organisaties in 2020 niet alleen financieel ondersteund om 

binnen de zorgsector werk te maken van een innovatieve aanpak op vlak van arbeidsorganisatie maar werd er ook verder samengewerkt 

met Thomas More om in het kader van het dorpenbeleid een ondersteuningstraject zorgzame dorpen te ontwikkelen. Voor de zorgsector 

werd bovendien een interreg Vlaanderen - Nederland project voorbereid en ingediend om de retentie in de zorg te versterken.

Toelichting:

Evaluatie: Voldoende

OntvangstenUitgaven Saldo OntvangstenUitgaven Saldo

MJPJaarrekening

 616 920,94  675 906,06  58 985,12  707 430,00  672 430,00 -35 000,00Exploitatie

 17 295,15 -17 295,15  15 000,00 -15 000,00Investeringen

Financiering

AP Versterken van gekwalificeerde uitstroom en de instroom op de arbeidsmarkt door gerichte acties

Actieplan: BD27AP057 - Versterken van gekwalificeerde uitstroom en de instroom op de arbeidsmarkt door gerichte acties

De volledige publiekswerking werd ingevolge de Coronacrisis opgeschort (bibliotheekwerking en leeractiviteiten). Er werd 

overgegaan tot tussenvormen van publiekswerking: een corona-proof afhaaldienst waarbij leners vooraf materialen konden laten 

klaarleggen, daarna volgde de open bibliotheek op afspraak en nog later de gewone heropening met in achtneming van de 

geldende regels.  De bezoekers vielen voor het jaar 2020 globaal terug op ongeveer 50% van het normale aantal. Het geven van 

advies liep gewoon door maar verliep hoofdzakelijk via telefoon en email. DocAtlas ondersteunde daarnaast scholen door 20 

i-pads (die normaal tijdens leeractiviteiten ingezet worden) uit te lenen aan kansarme jongeren zodat zij ook thuisonderwijs konden 

volgen. Eveneens werden de vele zomerscholen met leermiddelen voorzien. Om het onderwijs bij te staan, werd er een een 

pinterest bord "leren op afstand" geïnitieerd en ook in de fysieke collectie werden werken aangekocht om leerkrachten hierin bij te 

staan. DocAtlas zette verder in op het versneld digitaliseren van het nascholingsaanbod waardoor in 2020 uiteindelijk in totaal 

evenveel leeractiviteiten als in 2019 doorgingen, nl. een honderdtal. Deze telden samen 1.046 deelnemers. De evaluaties hiervan 

waren positief.   Veel energie ging naar het voorbereiden van de omschakeling naar een nieuw bib systeem (februari 2021), de 

verhuizing van docAtlas Turnhout naar de Warande (maart 2021) en het installeren van een zelfuitleenbalie zowel in Antwerpen 

als in Turnhout (maart 2021). Wat betreft het financiële luik volgen de actuele cijfers van APB DocAtlas in grote mate de 

vooropgestelde budgetten. Globaal genomen heeft Corona zowel inzake kosten als opbrengsten een beheersbare impact gehad 

op een deel van de activiteiten.
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Actie: BD27AP05716

A Werking Documentatiecentrum Atlas

Toelichting:

Evaluatie:

Actie: BD27AP05717

A Dotatie mjp 20-25
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Actie: BD27AP05718

A Financiële aangelegenheden mjp 20-25
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Evaluatie:
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