
Geert Roelandts:

“De bibliotheek is de enige 
laagdrempelige culturele 
voorziening die we hebben in 
elke gemeente. En ik zou het 
ontzettend jammer vinden moest 
dat teruggeschroefd worden.”
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Eind juni trekt Geert Roelandts als afdelingshoofd Volksontwikkeling en Lokaal Cultuurbeleid 
de deur van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk in de Arenbergstraat achter zich dicht. 1 
Alvorens hij van zijn pensioen kan genieten, sprak META met hem. Want haast niemand maakte 
de evolutie van de bibliotheeksector en die van het beleidskader van zo dicht bij mee als hij.

Waar is uw loopbaan begonnen? 
Ik heb eerst een tijd in het onderwijs gestaan en een aantal losse 
opdrachten uitgevoerd aan het Sociologisch Onderzoeksinstituut 
van de Ku Leuven. In 1976 ben ik dan begonnen aan het minis-
terie voor Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur onder 
minister Rika De Backer. Daar heb ik volksontwikkeling gedaan, 
sociaal-cultureel volwassenenwerk dus. En zo is het begonnen. 
Later ben ik overgestapt naar de afdeling Volksontwikkeling 
en Openbare Bibliotheken. Daar is dan uiteindelijk het lokale 
cultuurbeleid bijgekomen. 

Heeft u de opmaak van het Bibliotheekdecreet in 1978 mee-
gemaakt?
Nee, maar ik heb het wel mee uitgevoerd: de uitvoeringsbeslui-
ten en dergelijke.

Die uitvoeringsbesluiten waren heel uitgebreid en gedetail-
leerd. Was daar toen al discussie over?
Toen was dat een logische beslissing. Er waren in Vlaanderen wel 
vele kleine “wet 21 bibliotheken” maar geen echte gemeentelijke 
bibliotheken. Het was de bedoeling van de Vlaamse overheid 
om een stevig gemeentelijk bibliotheeknetwerk uit te bouwen. 
En dat kon niet anders dan heel normerend te werken door 
bijvoorbeeld te bepalen hoeveel boeken er aangekocht moes-
ten worden of hoeveel uren per week een bibliotheek geopend 
moest zijn. Ook de professionalisering van de sector was een 
belangrijk uitgangspunt. De minister bevoegd voor cultuur 
kreeg zelfs een bijzondere voogdij over het personeelskader 
van de openbare bibliotheken. 

In de loop der jaren werd het wetgevend kader afgezwakt. 
En in de jaren negentig is het decreet dan grondig herbeke-
ken wat resulteerde in het decreet Lokaal Cultuurbeleid. Van 
verschillende vakdecreten naar één geïntegreerd decreet, hoe 
gebeurde die evolutie in het denken?
De start met een strikt normerend beleid was nodig en had ook 
een duidelijke bedoeling. De richtlijn dat een bibliotheek ook 
‘s avonds openingsuren moesten hebben, was om ruim beschik-
baar te zijn voor het publiek. Hetzelfde met het aantal perso-
neelsleden, de professionalisering was toen enorm belangrijk. 
Het personeelskader werd ook heel strikt bepaald op basis van 
de openingsuren, uitleenposten en filialen. We gingen er van-
uit dat hoe groter de bibliotheek was, hoe meer bedienings-
punten er waren en hoe groter de nood was aan professionele 
ondersteuning. 

Maar na verloop van tijd — en dat is een algemene tendens — 
worden normen, doelstellingen. Dan wordt het “We zijn een 
goede bibliotheek als we ‘s avonds open zijn.” We kregen dik-
wijls vragen zoals “Als we sluiten om half zeven, geldt dat dan 
ook nog als avondzitting?” Maar dat was de essentie helemaal 
niet. Je moet ervoor zorgen dat de bibliotheek geopend is op 
de momenten dat het publiek kan komen. Als er in de gemeente 
‘s avonds niemand meer buiten komt, maar tijdens de markt des 
te meer, zorg dan dat je dan open bent! Ik trek het nu op flessen 
natuurlijk. Maar het klopte niet meer, de normen waren een te 
groot keurslijf geworden. De sector was op dat moment ook al 
flink uitgebouwd. Nu elke gemeente een bibliotheek had, was 
het tijd voor de volgende stap. Daarvoor zijn we vertrokken van-
uit de gedachte “Waar willen we met de bibliotheek naartoe?” 

Elke gemeente, elke bibliothecaris zou voor zichzelf moeten 
nadenken over de bib. De volgende vraag die wij ons als admi-
nistratie hebben gesteld was hoe we dit konden stimuleren. Daar 
is dan het beleidsplan uitgekomen. We hebben toen dikwijls 
moeten zeggen dat zo’n beleidsplan niet voor ons geschreven 
moest worden maar dat ze dat voor zichzelf moesten doen. Dat 
het een instrument was om te kijken waar de bibliotheek stond 
en welke uitdagingen er waren. 

“WE TWIJFELDEN ER TOEN NIET AAN 
DAT DIT MAAR EEN EERSTE STAp zOU 
ZIJN. HET DECENTRALISEREN VAN AL 
DIE SECTOREN IS UITEINDELIJK NOG 
SNELLER GEBEURD DAN WIJ HADDEN 
VOORZIEN.”

1 Sinds 1 april 2015 bestaat het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk niet meer. 

De afdeling Volksontwikkeling en Lokaal Cultuurbeleid werd opgenomen in 

het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media en veranderde eveneens van 
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Vervolgens was er de stap naar het integrale cultuurbeleid. 
Ik herinner me de discussies op het kabinet nog goed: Bert 
Anciaux die zei dat hij ook het lokale cultuurbeleid wou onder-
steunen binnen de gemeenten. Wat zou resulteren in een apart 
decreet. Terwijl wij toen het bibliotheekdecreet aan het her-
schrijven waren. Op een gegeven moment hebben we dan de 
vraag gesteld of het niet logischer zou zijn als dit allemaal zou 
samenkomen? Zo is dat gegroeid.

Hoe hebben jullie de resultaten van dat decreet Lokaal 
Cultuurbeleid ervaren? Werd er effectief meer beleidsmatig 
gewerkt vanuit de gemeenten?
Onze algemene evaluatie is dat het decreet Lokaal Cultuurbeleid 
toch heel wat teweeg heeft gebracht. Het heeft cultuur promi-
nenter op de kaart gezet binnen gemeenten. De gemeenten én 
de sector zijn ook echt aan de slag gegaan met het beleids-
plan. Maar aanvankelijk floot de bibliotheeksector ons terug: 

“Je gaat die normen toch niet afschaffen?”, “Dit is de doodsteek 
voor de bibliotheken.” en “Je gaat ons toch niet opzadelen met 
die beleidsplannen?” Dat was de teneur die toen heerste. We 
hebben toen toch doorgedrukt en ik denk dat het een posi-
tief effect heeft gehad op het lokale cultuurbeleid. Heeft elke 
gemeente het maximaal benut? Natuurlijk niet, dat kan ook niet. 
We hebben het alleszins maximaal proberen te stimuleren en 
daar zijn we wel in geslaagd. Het was ook deels een nieuw elan 
voor de bibliotheeksector, omdat bibliotheken op dat moment 
en ook nu nog met heel wat vragen geconfronteerd worden. 
Maatschappelijke ontwikkelingen stelden de rol van de open-
bare bibliotheken in vraag, “Wat zal er gebeuren als de digita-
lisering verder vorm krijgt?” 

Nu gaan we nog een stap verder: er zal geen ondersteuning 
meer zijn vanuit de Vlaamse Overheid. Hoe ziet u dat evolue-
ren? Vreest u dat bibliotheken zullen sluiten? 

Dat is begonnen bij de beslissing om de decreten te herschrij-
ven in het kader van de beleidsprioriteiten voor gemeentebe-
sturen. We zagen in die beleidsprioriteiten geen taak meer voor 
de Vlaamse overheid. Tenzij wij gingen bepalen hoe gemeenten 
die beleidsprioriteiten moesten invullen. En dan ben je terug 
normerend aan het werken. Misschien kan ik het beter anders 
formuleren: tegenover de gemeentebesturen hebben we steeds 
herhaald dat het hun taak was om de beleidsplannen in te vullen. 
Niet de onze. Wij legden niet op wat gemeenschapsvorming is, 
wij legden niet op wat een kwaliteitsvolle bibliotheekwerking 
is. Zij bepaalden. Mààr: wij stimuleerden hen wel om hierover 
na te denken. Toen kwamen de beleidsprioriteiten op de prop-
pen, voor ons een maat voor niets. Want hoe kunnen wij nu een 
discussie voeren met de gemeente over het feit dat de biblio-
theek de goede richting uitgaat? We hadden geen enkel kader 
meer waarop we ons konden baseren. We merkten dus al vrij 
vroeg dat we ons kader moesten loslaten. Te vroeg naar ons 
aanvoelen. We hebben nog geprobeerd om het decreet toch 
nog uit het Planlastendecreet te halen. Want zo heel veel ‘lasten’ 
legden wij ook niet op.

We twijfelden er toen niet aan dat dit maar een eerste stap zou 
zijn. Het decentraliseren van al die sectoren is uiteindelijk nog 
sneller gebeurd dan we hadden voorzien. Hoe kijken wij daar nu 
naar? Persoonlijk vind ik het jammer dat we vanuit Vlaanderen 
geen middelen meer hebben om de bibliotheeksector, zelfs in 
die decentralisatie, te blijven ondersteunen om bijvoorbeeld 
meer samenwerking tussen gemeenten en hun bibliotheken 
te stimuleren. Maar ook dat is er niet door gekomen. Hoe ik 
nu de toekomst van de bibliotheeksector zie? Ik ben alleszins 
geen doemdenker maar het doorschuiven van de bevoegdheid 
naar de gemeenten biedt zowel kansen als risico’s. Er zal een 
afweging komen van kosten en baten en ik hoop dat het resul-
taat niet zal zijn dat de bibliotheeksector in Vlaanderen wordt 

“DE GEMEENTEN éN DE SECTOR zIJN OOK ECHT AAN DE 
SLAG GEGAAN MET HET BELEIDSPLAN. MAAR AANVANKELIJK 
FLOOT DE BIBLIOTHEEKSECTOR ONS TERuG.”
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teruggeschroefd en dat de zelfredzaamheid van bibliotheken 
terug meer op het voorplan komt. 

De grote sterkte van de bibliotheeksector — en ik hoop dat dit 
nog lang zo mag blijven — is haar spreiding. Het feit dat er in 
elke Vlaamse gemeente een bibliotheek is, vind ik een belang-
rijke meerwaarde. Nu weet ik wel dat ook daar vragen rond 
gesteld worden, of men niet beter zou werken met grote biblio-
theken die (bijna) alles kunnen aanbieden. En uiteraard moeten 
er afspraken gemaakt worden, niet elke bibliotheek hoeft het-
zelfde aanbod te hebben. Maar ik hoop dat die spreiding blijft. 
Want de bibliotheek is de enige laagdrempelige culturele voor-
ziening die we hebben in elke gemeente. En ik zou het ontzet-
tend jammer vinden moest dat teruggeschroefd worden. Maar 
ik denk ook dat er voor een aantal taken, die o.m. te maken heb-
ben met het digitale aanbod nood zal zijn aan schaalvergroting. 

Toen we het decreet herschreven naar het decreet Lokaal 
Cultuurbeleid, leefde dat idee van die schaalvergroting al. We 
dachten toen aan regionale samenwerkingsverbanden vanuit 
bijvoorbeeld centrumsteden. Maar dat is politiek gesneuveld 
omdat de provincies daar een taak voor zichzelf in zagen weg-
gelegd. Politiek was het moeilijk haalbaar dat Vlaanderen naast 
de provincies ook nog eens regionale samenwerkingsverbanden 
zou ondersteunen. In de uiteindelijke teksten is dat geschrapt. 

De provincies spelen inderdaad een belangrijke rol in de 
samenwerkingsverbanden. Zij zorgen ook voor ondersteuning. 
Valt die volledig weg of gaat dat naar Vlaanderen? 
Dat is eigenlijk de geschiedenis die zich herhaalt. Destijds waren 
wij bezig met een Vlaamse centrale catalogus (Vlacc). Op een 
bepaald moment hebben we ons de vraag gesteld of wij die 
verder moesten ontwikkelen, één Vlaamse centrale catalogus 

gelinkt aan één bibliotheeksysteem. Dat is niet gelukt. Het was 
budgettair ook niet haalbaar. Er waren ook al provincies die 
daaromtrent initiatieven genomen hadden. We hebben elkaar 
daarin moeten vinden ook vanuit een financiële noodzaak. 
En vandaag zitten we terug bij dat idee van een eengemaakt 
Vlaams systeem omwille van de op stapel staande interne 
staatshervorming waarbij de provincies opnieuw een aantal 
taken zullen moeten afstoten. 

Hebben we dan geen tijd verloren? 
Toen was het niet haalbaar. En er was de druk vanuit de pro-
vincies die wél de beschikbare middelen hadden. Het was niet 
meer dan logisch dat Vlaanderen en de provincies rond de tafel 
gingen zitten om dit samen te realiseren. Dat begon moeizaam 
maar uiteindelijk is er toch een echt samenwerkingsproject 
gegroeid tussen Bibnet en de provincies. Het zal nu allemaal 
opnieuw herzien moeten worden en ik hoop dat er in de toe-
komst dan toch nog één Vlaams bibliotheeksysteem kan komen.

Welke bevoegdheden zullen van de provincies overgeheveld 
worden naar Vlaanderen? Of is dat ook nog koffiedik kijken? 
Voorlopig nog wel, maar ik kan me niet voorstellen dat men de 
digitalisering van de bibliotheeksector naar de gemeenten zou 
schuiven. Als die interne staatshervorming volledig uitgevoerd 
wordt, vermoed ik dat dit wel naar Vlaanderen zal komen. 

Zal Vlaanderen ook de regionale samenwerkingsverbanden 
ondersteunen? 
Op dit moment is dat voor mij te onduidelijk om daar een ant-
woord op te kunnen geven. Momenteel gebeurt er een inven-
tarisatie, we brengen in kaart wie wat doet. Ik hoop uiteraard 
wel dat die bevoegdheid naar het Vlaamse niveau wordt over-
geheveld. 
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En de bovenlokale organisaties? Daar is ook heel wat verscho-
ven. 
Dat heeft ook alles te maken met maatschappelijke evoluties. De 
wetgeving en het beleid staan daar niet los van. Dus je begint 
met een VCOB en Cultuur Lokaal. Cultuur Lokaal was het steun-
punt voor cultuur- en gemeenschapscentra, VCOB was er voor 
bibliotheken en de uitwerking van de digitalisering. Beide orga-
nisaties zaten dikwijls op elkaars raakvlak. Er moest dus een 
nieuw steunpunt komen voor het inhoudelijke luik, LOCuS. Maar 
omdat we dat technische luik ook zo belangrijk vonden, heb-
ben we dat losgetrokken van het inhoudelijke steunpunt. Hoe 
denken we nu? Er is een decentralisering dus ook de rol van het 
steunpunt moet herdacht worden. De gemeenten zijn nu ver-
antwoordelijk. Door Bibnet en LOCuS samen te voegen komt 
er een nieuwe organisatie die gemeenten moet ondersteunen 
in het kader van hun lokaal cultuurbeleid. Het digitale luik zal 
daarin zeker voor de openbare bibliotheken heel belangrijk zijn, 
maar ook niet het enige.

Met welk gevoel denkt u terug aan de evolutie van dat wet-
telijk kader? 
We hebben een hele weg afgelegd en daar heb ik een positief 
gevoel bij. Het bibliotheekdecreet, de uitbouw van het lokale 
cultuurbeleid, … dat heeft heel wat in beweging gebracht. Lokaal 
heeft men heel veel mogelijkheden gekregen om daar op in te 
pikken. De vraag is nu wat de volgende periode zal brengen. Het 

effect van die volledige verantwoordelijkheid van de gemeenten 
voor de bibliotheeksector zal moeten blijken. 

De ondersteuning vanuit Vlaanderen is toch wel logisch geëvo-
lueerd: van een heel strikt kader naar een ondersteuning voor 
kwaliteitsvol werken. En dan nu de volledige decentralisering. Je 
zou ook kunnen zeggen dat de rol van de Vlaamse overheid af 
is, elke gemeente heeft nu een kwaliteitsvolle bibliotheek. Het is 
natuurlijk belangrijk dat die bibliotheken ook op dat niveau blij-
ven. Dat proberen we op te vangen door monitoring. Ik hoop dat 
we de evolutie van de sector dankzij de BIOS-gegevens toch in 
kaart kunnen blijven brengen. De beleidsuitvoering moeten we 
dan wel loslaten maar hopelijk blijft het zicht behouden op de 
evolutie. Op basis daarvan kunnen gemeenten dan bijsturen en 
in het slechtste geval zou Vlaanderen toch nog kunnen ingrijpen 
als het scheef trekt. Ook voor de cultuurcentra doen we dit en 

“OOK IN HET BuITENLAND  MAG DE VLAAMSE BIBLIOTHEEKSECTOR GEZIEN WORDEN.”

“JE zOU OOK KUNNEN zEGGEN DAT 
DE ROL VAN DE VLAAMSE OVERHEID 
AF IS, ELKE GEMEENTE HEEFT NU EEN 
KWALITEITSVOLLE BIBLIOTHEEK.”
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we zijn dit ook aan het uitrollen voor het sociaal-cultureel vol-
wassenenwerk en de amateurkunsten. Het is belangrijk, met het 
oog op monitoring, dat we sectoren vanuit de Vlaamse overheid 
in kaart kunnen brengen. 

Wat is voor u de belangrijkste evolutie geweest in de biblio-
theeksector de afgelopen veertig jaar? 
De belangrijkste evolutie is dat de openbare bibliotheeksector 
er staat. Dat ze haar plaats verworven heeft in het culturele 
leven. De gebruikscijfers dalen, dat is ook de tijdsgeest denk ik. 
Mensen maken eerder gebruik van iets dan ze lid worden. Ook 
in het buitenland mag de Vlaamse bibliotheeksector gezien wor-
den. We hebben altijd heel snel de indruk dat we achter lopen. 
Maar wat openbaar bibliotheekwerk betreft staan we er wel. 

We waren inderdaad een van de eersten om internet in de 
bibliotheek te introduceren. Kunnen we datzelfde elan volhou-
den? 
Dat was toen een samenloop van omstandigheden. De Vlaamse 
Regering zette toen sterk in op Flanders Technology. Ik ben 
toen met een collega gaan luisteren naar een uiteenzetting over 
het internet. Het prille begin. Van meet af aan vonden we dat 
enorm en wilden we dat maar al te graag introduceren in de 
bibliotheek. We zijn het vervolgens politiek gaan aftoetsen. In 
het kader van Flanders Technology waren daar wel oren naar en 
hebben we de sector daar ook in meegekregen. Tot onze grote 
frustratie zijn we niet op datzelfde elan verder kunnen blijven 
werken. Enerzijds was het niet zo simpel om dit vanuit de admi-
nistratie te blijven opvolgen, anderzijds ging het budgettair niet. 
Het VCOB is opgericht om die taken over te nemen. Dit is nu 
een uitdaging voor Bibnet om dit mee te ondersteunen. En het 
is de taak van Vlaanderen om Bibnet ook voldoende middelen 
te geven om dat waar te maken. 

Zijn er zaken waarvan u spijt heeft? 
There is no ‘yes’ in ‘yesterday’. Moesten we er in geslaagd zijn 
om het decreet Lokaal Cultuurbeleid uit het Planlastendecreet te 
halen, denk ik dat de situatie anders geweest zou zijn. Misschien 
was onze rol dan groter geweest! Maar heeft het zin om daar 
spijt van te hebben? Ik ga er nu van uit dat de gemeentebesturen 

“OOK IN HET BuITENLAND  MAG DE VLAAMSE BIBLIOTHEEKSECTOR GEZIEN WORDEN.”

wel kunnen omgaan met de verantwoordelijkheid die ze nu krij-
gen. Maar dat het niet altijd even eenvoudig zal zijn voor de 
gemeenten kan ik mij ook voorstellen. Zij worden ook gecon-
fronteerd met besparingen en prioriteiten die ze moeten stellen. 

Volgens mij moet de basisfunctie van de bibliotheek voortdu-
rend vooropgesteld worden: iedereen toegang geven tot infor-
matie. En dat is zelfs nu met dat digitale luik, nog geen reali-
teit. Er zijn mensen in die samenleving die niet mee zijn. De 
uitbouw van de bibliotheeksector indertijd, had daar ook mee 
te maken. De eerste bibliotheekwet uit de jaren twintig was er 
om iedereen toegang tot informatie uit boeken te verschaffen. 
Volksontwikkeling was eigenlijk de directe aanleiding. Aan dat 
aspect zal altijd nood zijn.

Hoe bent u als persoon gegroeid doorheen uw carrière? 
Daarvoor moet ik me de vraag stellen waarom ik deze job zo 
graag deed. En dat heeft vooral te maken met de mensen, de 
collega’s waarmee ik samengewerkt heb. Helemaal in het begin 
heeft dat eerder te maken met mensen die je kansen geven. Ik 
ben begonnen en ik heb kansen gekregen om dingen te doen. 
Dat geluk heb ik eigenlijk altijd gehad, met vallen en opstaan 
weliswaar. Als afdelingshoofd heb ik vooral veel motivatie 
gehaald uit het feit dat ik met een heel toffe groep van collega’s 
heb kunnen samenwerken. En dat je die ook ziet groeien. Als je 
mensen ruimte en verantwoordelijkheid geeft, groeien ze ook 
echt. En dat vertaalt zich sowieso in gemotiveerde werknemers. 

Blijft u de sector na uw pensioen nog volgen? 
Dat weet ik nog niet. Ik heb mijn job altijd graag gedaan, met 
veel motivatie. Ik blijf uiteraard wel nieuwsgierig hoe de sector 
zal evolueren.

Maar één van mijn zonen woont in Australië. Op korte termijn 
is het vooral mijn plan om eens voor een langere periode naar 
Australië te gaan. Die vrijheid is er nu! En daarna zien we verder! 
Ik wil niet te veel plannen maken op langere termijn!

We wensen je alvast een fijne tijd in Australië en een deugd-
doend pensioen! 
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