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Jarenlang was het invullen van Bios (het Bibliotheek Informatie- en OpvolgingsSysteem) een van 
de voorwaarden om een bibliotheeksubsidie van de Vlaamse overheid te ontvangen. Daardoor 
ontstond er een dataset die door de jaren heen interessante gegevens toonbaar en vergelijkbaar 
maakte. Dit jaar voeren bibliotheken hun gegevens van 2016 in, tevens het eerste jaar dat het 
invullen van Bios niet meer verplicht is. Hoe dat komt, wat de geschiedenis van en toekomst-
plannen voor BIOS zijn, besprak META samen met Maarten Vandekerckhove (Departement 
Cultuur, Jeugd en Media), Hilde Plas (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) en Danie 
De Sadeleer (de Bib Leuven).

reGistratie in Bios noodzaKeliJK Voor 
BetalinG Van leenVerGoedinG door 
VlaaMse GeMeensChap

Minister Gatz besliste deze zomer (na het plaats-

vinden van dit interview) om de betaling van de 

leenvergoeding aan Reprobel door de Vlaamse 

Gemeenschap enkel te doen voor bibliotheken die 

zich registreren in Bios. De cijfers die bibliotheken 

invoeren in Bios zijn immers nodig voor de bere-

kening van de leenvergoeding. Concreet zijn de 

gegevens van het werkjaar 2016, die dit jaar in 

Bios ingevoerd worden, nodig voor de berekening 

van de vergoeding voor 2018. Bibliotheken die 

zich niet uiterlijk op 30 september dit jaar regis-

treren in Bios, zullen individueel de verplichting 

nakomen voor aangifte en betaling van leenver-

goeding conform het KB van 13 december 2012.

VVBAD raadt bibliotheken aan zich te registreren 

in Bios, het registratiesysteem heeft immers vele 

voordelen voor de sector.

BIOS, hoe kwam dit systeem tot stand en hoe groeide het uit 
tot wat het vandaag is?
Maarten: Bibliotheken hebben een lange traditie van gegevens-
registratie. Met de eerste stappen in digitalisering, richtte het 
departement Cultuur, Jeugd en Media in 1998 Bios als gege-
vensregistratiesysteem voor bibliotheken op. Dat vergemak-
kelijkte het indienproces, dat hierdoor niet langer op papier, 
maar digitaal kon gebeuren. In 2006 schakelden we over naar 
Bios2, dat we omvormden tot een webapplicatie, waardoor elke 
bibliotheek dit via internet kon gebruiken. Een derde verbeterde 
versie kwam er in 2015 met Bios3, met voornamelijk inhoude-
lijke aanpassingen. Bios is louter een registratiesysteem waarin 
bibliotheken data invoeren. De echte waarde ervan zit in de 
terugkoppeling van de gegevens, die vanaf 2008 gebeurde via 
een website onder de naam bibliotheekstatistieken. Zo konden 
openbare bibliotheken voor hun beleidsvorming terugvallen op 
een interessant instrument. Een volgende stap vormde het ken-
nisportaal (www.kennisportaalccenbib.be), dat sinds vorig jaar 
data van cultuurcentra en bibliotheken samenbrengt.

Hoe werd bepaald welke gegevens Bios opvraagt en verzamelt?
Maarten: Bios is een sectorinstrument, waarmee openbare 
bibliotheken registreren hoe hun werking eruitziet en op welke 
manier ze met hun werking resultaten boeken. Elke inhoudelijke 
aanpassing van het systeem gebeurt daarom in samenwerking 
met bibliothecarissen en bibliotheekmedewerkers. Een techni-
sche upgrade gaat steeds gepaard met een inhoudelijke her-
ziening van het systeem. Daarvoor zitten we samen met mede-
werkers uit de bibliotheeksector en bekijken we welke data we 
behouden, wat niet langer relevant is en welke toevoegingen 
wenselijk zijn. Dat is belangrijk, want het systeem moet actuele 
ontwikkelingen in de bibliotheeksector kunnen opvolgen, zodat 
bibliotheken er beleidsmatig mee aan de slag kunnen. Bij de 
overgang naar Bios2 en vervolgens Bios3 gebeurde de herzie-
ning heel grondig, tussendoor waren er kleinere aanpassingen.

Danie: Ik herinner me dat een van mijn medewerkers van de 
Bib Leuven meewerkte aan zo een inhoudelijke verbetering. We 
voerden toen een discussie rond de inhoud van Bios naar aan-
leiding van een op til zijnde overstap naar Bios2. Naarmate de 
bibliotheek evolueerde van een uitleencentrum naar een ont-
moetingsplek, leek het opnemen van gegevens over activitei-
ten een wenselijke aanpassing. Er moesten toch overtuigende 
argumenten aangehaald worden, want in 2006 was het nog 

niet vanzelfsprekend dat bibliotheken activiteiten organiseer-
den. Laat staan dat ze daar gegevens over verzamelden.

Maarten: Dat is een mooi voorbeeld van hoe vragen in Bios tot 
stand komen. Namelijk in een wisselwerking tussen de Vlaamse 
overheid en de bibliotheeksector. De overheid vervult daarin 
voornamelijk een faciliterende rol en af en toe gaat ze active-
rend te werk. Bios pikt trends uit de sector op, zonder te kort 
op de bal te spelen, maar wanneer duidelijk is dat er een struc-
turele verandering is. Dat is vaak een compromisverhaal, want 
tussen een grote stadsbibliotheek en de openbare bibliotheek 
van een kleine landelijke gemeente zijn heel wat herkennings-
punten, maar ook veel verschillen in accenten. Het resultaat is 
een dataset die voor iedere openbare bibliotheek interessant is.
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Danie: Bios is trouwens een degelijk instrument, waar goed over 
nagedacht is en dat klantvriendelijk is voor de bibliotheekme-
dewerker. Voor die uitwerking verdient het departement een 
pluim. Een dergelijk systeem maakt de verscheidenheid binnen 
de sector zichtbaar. Met uitleencijfers, gebruikscoëfficiënten, 
maar ook informatie over activiteiten. Dat is mooi, mede omdat 
het zo de veranderende positie van de openbare bibliotheek in 
onze samenleving reflecteert.

Bios bundelt cijfermateriaal van de openbare bibliotheken, is 
die output interessant voor zowel de bibliotheken als voor de 
Vlaamse en lokale overheden?
Danie: Het voordeel is dat wij makkelijk op basis van het aantal 
inwoners van de gemeente en enkele parameters op zoek kun-
nen naar bibliotheken die met gelijkaardige uitdagingen kam-
pen. Met die gegevens kun je vervolgens de keuze voor een 
beleid staven, bijvoorbeeld bij vragen over openingsuren, bud-
getten en collecties. Wat mij betreft vormen deze cijfers een 
wapen om een aanpak te verdedigen, bijvoorbeeld naar het 
bestuur toe. Natuurlijk besef ik dat cijfers niet alles zeggen. Je 
moet er professioneel mee omspringen, maar daar is de sector 
zeker toe in staat. Bij de analyse van de Bios-resultaten, had 
ik regelmatig telefonisch contact met collega’s voor wat ver-
duidelijking bij gegevens. Dat is een kleine moeite. Uiteindelijk 
zorgt de automatisering via Bios voor een enorme tijdswinst: in 
ruil voor een kleine inspanning heb je een degelijk benchmar-
kinginstrument.

Maarten: Het is uiteraard geen waterdicht systeem. Ondanks uit-
gebreide toelichtingen worden specifieke velden in Bios soms 
op een andere manier geïnterpreteerd en dus anders inge-
vuld, wat nadelig is voor vergelijkingen. Dat is onvermijdelijk. 
Daarnaast is het zo dat je met cijfers kunt spelen om iets te 
bewijzen. Maar dat hoeft geen probleem te zijn, voornamelijk 
de signaalfunctie van de cijfers lijkt mij van belang. Je moet de 
cijfers ook niet op zich bekijken, maar in combinatie met verrij-
kende kwalitatieve informatie. Er wordt wel eens beweerd dat 
bibliotheken evolueren van uitleenhuizen naar belevenisbiblio-
theken. Die tendens vind je terug in de Bios-cijfers, waardoor je 
die stelling kunt staven. Het invullen van Bios vergt een inspan-
ning van de bibliotheekmedewerkers, maar wie met cijfers kan 
werken, beseft de waarde ervan. Zij kunnen ermee aan de slag 
om analyses uit te voeren en cijfers beleidsmatig in te zetten.

Danie: De rapporten opgesteld op basis van de Bios-gegevens 
vertellen wel wat, zoals bijvoorbeeld de opvallende daling in 
het aantal vestigingen. Tendensen worden op die manier bloot-
gelegd.

Hilde: Ik vind het zeker een pluspunt dat we trends kunnen 
detecteren. De cijfergegevens moeten aanzetten tot debat, bij-
voorbeeld over de rol en functie die een bibliotheek vervult. Aan 
de kernopdracht en intrinsieke waarde van een gemeentelijke 
bibliotheek is bij de decentralisatie, door de snelheid waarmee 

“ BIOS IS EEN DEGELIJK INSTRUMENT, WAAR GOED OVER 
NAGEDACHT IS EN DAT KLANTVRIENDELIJK IS VOOR DE 
BIBLIOTHEEKMEDEWERKER.

Carol Vanhoutte, Voorzitter seCtie 
openBare BiBliotheKen VVBad

Jaren geleden werd binnen de sector gezucht 

bij het woord Bios. Net als voor de jaarverslagen 

betekende dit weken zwoegen op cijfers en sta-

tistieken. Niet onmiddellijk iets waarvoor litera-

tuurminnende collega’s stonden te springen. Ook 

ikzelf werd er meteen mee geconfronteerd toen 

ik in mei 2008 van start ging in de bibliotheek 

van Kortrijk.

Ondertussen hebben we Bios 2 en Bios 3 zien 

passeren en probeerden we zoveel mogelijk 

onze werking te vertalen in cijfers en indicato-

ren. Gelukkig zorgden de provinciale bibliotheek-

systemen voor wat soelaas en werden meer en 

meer gegevens automatisch opgenomen. En 

opeens valt dit verplicht nummer weg en is elke 

bibliotheek vrij om deze gegevens verder aan te 

vullen. Een zucht van verlichting bij vele bibliothe-

carissen: we kunnen ons weer focussen op onze 

kerntaken.

Spijtig. Meer dan tien jaar hebben we een rijke 

dataset verzameld waarop we allerlei interessante 

analyses kunnen maken. En nu bestaat het gevaar 

dat we dit zouden opgeven. Net nu we evoluties, 

trends en benchmarks in tijden van besparingen 

het meest nodig hebben. Uitleningen gaan inder-

daad achteruit, collecties worden kleiner, het aan-

tal vestigingen verminderen, teams worden klei-

ner maar bezoekerscijfers stijgen (op bepaalde 

plaatsen zelfs spectaculair), publiekswerking 

en samenwerking worden belangrijker. Andere 

organisaties zien de bibliotheek meer en meer 

als sterke partner. Persoonlijk heb ik de gegevens 

al meerdere keren gebruikt bij analyses voor onze 

lokale beleidsmakers.

De sterke dataset is volgens mij een troef die 

we verder moeten onderhouden, net zoals onze 

Vlaamse catalogus. Ik geloof immers niet in de 

kop in het zand steken, maar net in met de neus in 

de wind vooruitgaan. Troeven uitspelen, sterktes 

in de verf zetten in een met cijfers onderbouwd, 

degelijk verhaal. En in dat laatste zijn we toch 

sterk, niet? Daarom durf ik pleiten om met zijn 

allen deze databank jaarlijks trouw verder aan te 

vullen. Los van elke verplichting of lokale autono-

mie. Gewoon doen.
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het gebeurde, weinig aandacht besteed op politiek niveau. Wat 
betreft de daling van het aantal vestigingen, kan ik me voor-
stellen dat besturen, zowel lokaal als nationaal, minder waarde 
hechten dan bijvoorbeeld aan het aantal mensen dat tot lezen 
aangezet wordt. Ook andere ontmoetingsplekken vervullen een 
bibliotheekfunctie, denk maar aan een kinderopvang, woonzorg-
centrum of ziekenhuis. Nog een kritische noot: de maatschap-
pelijke trends zoals vergrijzing en multiculturaliteit worden bij 
Bios niet in beeld gebracht. Wanneer je de rapporten kunt linken 
aan de maatschappelijke lokale en bovenlokale context, zal dat 
resulteren in een veel rijker beeld.

Maarten: Toch denk ik dat de rijkheid van de dataset zijn voor-
delen biedt. Puur op basis van het aantal vestigingen kun je 
denken dat de bibliotheken het slecht doen. Maar als je uit de 
andere cijfers kunt opmaken dat openbare bibliotheken op veel 
vlakken verbeterden, dan kun je besluiten dat het een verstan-
dige zet was om een aantal bibliotheken te sluiten en de krach-
ten te bundelen. Natuurlijk, Bios focust voornamelijk op input- 
en outputindicatoren. Impactindicatoren vragen om een heel 
andere meetmethodiek, daarvoor is de applicatie niet geschikt. 
De vraag is dan: pas je het systeem aan, of laat je het voor wat 
het is, zodat je de sterke punten behoudt en vul je het aan met 
andere methodieken? Zeker in onze informatiemaatschappij is 
het vanzelfsprekend dat organisaties informatie, cijfers en data 
publiek maken. Op die manier zorgt Bios voor een legitimatie 
van de sector en een maatschappelijk draagvlak, de meerwaarde 
ervan is en blijft dus niet te onderschatten.

Danie: Die legitimatie lijkt me inderdaad belangrijk, zeker nu 
gemeenten niet meer verplicht zijn om een openbare biblio-
theek in te richten. Je ziet dat de bibliotheek op sommige plaat-
sen wordt ingeschoven in de vrijetijdssector en er een uithol-
ling van de functie van bibliothecaris zichtbaar wordt. Het is nu 
meer dan ooit nodig om aan de Vlaams minister van Cultuur 
informatie aan te reiken over de sector, Bios is daar een ideaal 
instrument voor.

Hilde: Ik wil de waarde van Bios zeker niet onder stoelen of ban-
ken steken. Het legt een heel belangrijke link naar een nieuw 
monitorinstrument dat momenteel in de maak is. Het geeft data 
op basis waarvan overleg mogelijk is. Maar ik deel de vrees van 
Danie niet. De werking en de aard van openbare bibliotheken zal 
in de nabije toekomst mogelijk veranderen. Ik verwacht voorna-
melijk meer diversiteit tussen de instellingen. De periode dat de 
openbare bibliotheek bij wijze van spreken op een eiland kon 
ontwikkelen, is inderdaad voorbij. Zij zal de werking nu meer 
moeten connecteren op een bredere maatschappelijke context. 
Dit zal denk ik gepaard gaan met een verandering in de verant-
woording van werkingsbudgetten. Zo kan bijvoorbeeld budget 
dat gericht is op het bereiken van publiek dat nu niet naar de 
bibliotheek gaat, zich situeren in de BBC (beleids en beheers-
cylus, red.) en het meerjarenplan onder ‘sociaal beleid’.

De verplichting om gegevens in te vullen in Bios is weggeval-
len, hoe komt dat?
Maarten: Dat kadert binnen een breder verhaal van decentrali-
satie, een beslissing van de Vlaamse overheid om lokale bestu-
ren meer autonomie te geven. Het idee daarachter is dat de 
lokale overheden voldoende bestuurskracht hebben om rond 
een aantal aspecten, waaronder de bibliotheek, beleidsmatig 
beslissingen te nemen. Daardoor is voor een heel aantal decre-
ten, waaronder het decreet lokaal cultuurbeleid, de impact sterk 
verminderd. De subsidie die Vlaanderen vroeger aan gemeen-
tebesturen gaf voor de inrichting van hun openbare biblio-
theek, gaat nu als budget integraal naar het gemeentefonds. 
Daardoor kan de gemeente zelf beslissen aan welke sector of 
beleidsbeslissing ze die besteedt, want dat budget is niet geoor-
merkt. Het invullen van Bios was een van de voorwaarden om 
een bibliotheeksubsidie te krijgen. Aangezien die subsidie ver-
dwenen is, zijn ook al de verplichtingen die daaraan verbonden 
zijn, weggevallen. Dat wil niet zeggen dat de Vlaamse overheid 
beleidsmatig geen belang meer hecht aan de cijfers die eruit 
voortkomen, integendeel, het maakt voor ons veel tendensen 
zichtbaar. In andere sectoren zie je ook pogingen om cijferma-
tig een aantal dingen te vatten, voor een aantal geniet Bios een 
voorbeeldfunctie. De Vlaamse overheid heeft het engagement 
opgenomen om Bios als sectorinstrument te blijven ondersteu-
nen, zolang de sector daar vragende partij voor blijft. Ik denk 
dat het wegvallen van de decretale verplichting geen negatieve 
zaak hoeft te zijn, zolang de bibliotheeksector de waarde van 
het instrument beseft.

Hilde: Ook de VVSG heeft bij het overleg over de vrijetijdsmo-
nitor Bios erkend als een waardevol instrument en mee bepleit 
het te integreren in de lokale vrijetijdsmonitor die eraan zit te 
komen. Ik ben ervan overtuigd dat schepenen voor Cultuur de 
meerwaarde van het systeem zien, omdat het cijfers beschik-
baar stelt die onder andere nuttig zijn bij budgetonderhande-
ling. De weerstand lijkt me eerder van het gemeentelijk manage-
ment te kunnen komen, omdat de input tijd vraagt en dus een 
personeelskost is. Maar de return on investment blijkt in de 
praktijk bevredigend. Daarom is het des te belangrijk dat de 
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medewerkers die de input voor Bios verzorgen, de output kun-
nen duiden en de cijfergegevens een meerwaarde geven.

Door het wegvallen van de verplichting zullen vermoedelijk niet 
alle openbare bibliotheken hun gegevens nog invoeren in Bios?
Maarten: Exacte aantallen zullen we op het einde van het jaar 
weten, maar aan honderd procent zullen we inderdaad niet meer 
geraken. Ons vooropgestelde doel was dat tachtig procent van 
de openbare bibliotheken Bios zou invullen. Dat cijfer lijken we 
te kunnen halen. Natuurlijk, een volledig dekkend verhaal, zoals 
we dat in het verleden hadden, dat zullen we niet meer hebben. 
Dat is spijtig voor de historische reeks die we opbouwden. Wij 
krijgen regelmatig vragen van journalisten en onderzoekers, die 
wisten dat ze voor cijfers bij ons terecht konden. Over een deel 
van die gegevens zullen we nog steeds beschikken. Maar om 
een volledig beeld van heel Vlaanderen te hebben, zouden ze 
bij bepaalde gemeenten die Bios niet invullen moeten aanklop-
pen. We hoeven ons daar geen illusies over te maken, daarvoor 
zullen zij niet voldoende tijd hebben. Dat is een spijtige zaak, 
maar een evolutie die te verwachten valt met het wegvallen 
van de verplichting.

Danie: Ook voor bibliotheken is dit zeer spijtig. Daarstraks ver-
meldde ik dat bibliotheken nu hun cijfers kunnen vergelijken met 
andere bibliotheken met een gelijkaardige omvang. Wanneer er 
geen volledige dekkingsgraad meer is, kan jouw bibliotheek de 
pech hebben dat de volledige referentiegroep wegvalt.

Maarten: Net daarom nemen sommige openbare bibliotheken 
een afwachtende houding aan in het hele Bios-verhaal. Wel of 
niet hun gegevens invoeren? Ze onderschrijven misschien zelf 
wel de waarde van het instrument, maar de waarde voor de 
eigen werking daalt wanneer anderen niet deelnemen. Dit jaar 
staan we voor een moeilijke oefening, maar we spannen ons in 
om iedereen te overtuigen.

De lokale vrijetijdsmonitor kwam al kort ter sprake, wat is dit 
en wat mogen we ervan verwachten?
Hilde: Het is een monitor die opgezet is door Vlaanderen, in 
overleg met de lokale besturen. De vertegenwoordiging van de 
lokale besturen verliep via VVSG. Zoals er voor Bios een wis-
selwerking is met de bibliotheeksector, is er voor de vrijetijds-
monitor een wisselwerking met de drie sectoren jeugd, sport 
en cultuur. Samen bekeken ze wat er in de monitor moet, op 
welke manier, met welke accenten en wat de output moet zijn. 
Dat monitorsysteem is in volle ontwikkeling. Bios zal als data-
bank een belangrijke plaats innemen binnen het grotere geheel 
van de vrijetijdsmonitor.

Maarten: Het idee achter de lokale vrijetijdsmonitor is samen 
te brengen wat al bestaat. Een van de databronnen wordt Bios, 
naast andere bronnen en de ontwikkeling van een nieuw instru-
ment. Het samenbrengen van die elementen zal een absoluut 
verrijkend verhaal zijn.

We kunnen dus een warme oproep lanceren om bibliotheek-
gegevens in Bios te blijven invullen?
Hilde: Absoluut. Bibliotheekmedewerkers hebben nu de 
gewoonte om gegevens over de lokale bibliotheek bij te hou-
den en via Bios in te dienen. Daarom ook onze boodschap om de 
inspanning aan te houden om bestaande databanken te gebrui-
ken. Blijf Bios invullen en pluk er later, wanneer het nieuwe moni-
torsysteem in gebruik is, de vruchten van.

Danie: Akkoord, maar wat als het managementteam van de 
gemeente niet overtuigd is van het nut van Bios, en bij uitbrei-
ding van de lokale vrijetijdsmonitor?

Hilde: Dan is er een probleem. Want de vrijetijdsmonitor zal 
niet verplicht in te vullen zijn. We gaan ervan uit dat lokale 
overheden het instrument als een cadeau beschouwen. Eentje 
waarin Vlaanderen veel investeert. Het gaat om een brede moni-
toring van het vrijetijdsbeleid, want verschillende databanken 
komen samen in eenzelfde systeem. Op basis daarvan krijgt de 
gemeente heel wat materiaal waarmee ze het beleid kan opvol-
gen. Dat lijkt mij een sterk recept, waarmee we ook het manage-
mentteam kunnen overtuigen, maar we zullen het verhaal goed 
moeten brengen op de verschillende betrokken niveaus.

Maarten: Het welslagen van het project zal afhangen van het 
besef, inderdaad op verschillende niveaus, van het nut van de 
monitoring. De tool waarmee we nieuwe data willen binnenhalen 
is momenteel bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media in 
volle ontwikkeling en intussen bekijken we hoe we al de externe 
bronnen hieraan kunnen koppelen. In januari 2018 zou de lan-
cering plaatsvinden. Om in december dat jaar met een publiek 
platform te komen waar al die data samenkomen op één plek.

Danie: Dit nieuws over de lokale vrijetijdsmonitor is nieuw voor 
mij, maar het klinkt alsof er heel wat potentieel in zit. Je zou je 
afvragen waarom iemand niet zou meedoen, als je het zo aan-
geboden krijgt. Maar een cadeau krijg je natuurlijk nooit zomaar.

Hilde: Om dit cadeau te krijgen moet je een inspanning leveren. 
Dit nieuwe monitorsysteem is opgesteld als instrument om lokale 
beleidsvragen beter te kunnen beantwoorden. Tegelijkertijd, 
als gemeenten daar massaal aan deelnemen, heeft de Vlaamse 
overheid een zicht op hoe bepaalde trends of vragen zich over 
het grondgebied Vlaanderen ontwikkelen. De Vlaamse overheid 
neemt zowel de ontsluiting als de analyse van de lokale vrije-
tijdsmonitor voor zijn rekening. Toch knap dat Bios voor dit hele 
systeem mee als inspiratie diende.

Maarten: Ja, absoluut.

Danie: Dat is een mooi verhaal, met hoopvolle vooruitzichten.

Maarten: Een trein die loopt. 
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