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Hilde Van Kiel legde binnen de Leuvense universiteitsbibliotheek al een indrukwekkend par-
cours af. Nu mag ze zich ook de eerste vrouw noemen die de titel van directeur op haar naam 
schrijft. Met de oude drukken of manuscripten kan ze zich niet persoonlijk bezighouden, “dat 
is voor specialisten” klinkt het. Wel met beleidsvorming en strategische planning. En dat mag 
groot, complex en dynamisch zijn want om een omvangrijke uitdaging zit ze niet verlegen.

Hoe ben je directeur van de Universiteitsbibliotheek van de KU 
leuven geworden? 
Hilde: In 1998 ben ik aan de Ku Leuven begonnen in de biblio-
theek van de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen. Men 
zocht daar iemand voor de elektronische bronnen. Dat heb ik 
een jaar gedaan en dan ben ik verhuisd naar een overkoepe-
lende functie binnen de universiteitsbibliotheek, ook voor de 
elektronische bronnen. Elektronische bronnen, zowel de juridi-
sche aspecten, de onderhandelingen en de toegangen zijn een 
rode draad geweest. In 2005 ben ik hoofd geworden van de toen 
opgerichte universiteitsbibliotheekdiensten. Deze dienst heb 
ik volledig uitgebouwd, de focus lag op beleidsondersteuning, 
metadatering en natuurlijk de elektronische bronnen voor alle 
bibliotheken. In 2010 ben ik hoofd geworden van wat uiteindelijk 
de bibliotheek 2Bergen is geworden door de samenvoeging van 
de Biomedische Bibliotheek en de Bibliotheek voor Wetenschap 
en Technologie (CBA). En vandaar heb ik, na een stevige sollici-
tatieprocedure, de overstap gemaakt naar deze functie. 
Daarvoor werkte ik acht jaar in het bedrijfsleven. Aanvankelijk 
ben ik begonnen als archivaris bij het Koninklijk Instituut voor 
Doven en Blinden in Sint-Lambrechts-Woluwe voor een jaar en 
daarna heb ik acht jaar voor Tiberghien & Co, het grootste fis-
cale kantoor van België dat uiteindelijk fusioneerde met KMPG, 
gewerkt als bibliotheekverantwoordelijke en netwerkbeheerder. 
Ik heb daar enorm veel geleerd over fiscaliteit en wetgeving en 
het bijhorende juridische luik. Zij hadden ook een heel specifieke 
bedrijfscultuur: alles werd bewust chaotisch gehouden. Dat was 
deels ook vermoeiend want alles werd steeds opnieuw in vraag 
gesteld waardoor je elk nieuw dossier steeds moest bepleiten. 
Maar dat zorgde ook voor een dynamische omgeving waar je 
veel leerde. 

Die ervaring uit het bedrijfsleven komt nog steeds van pas? 
Hilde: Het is uiteraard wel een ervaring die je bijblijft. Ik was op 
dat moment een van de weinigen die de overstap maakte van 
het bedrijfsleven naar de universiteit. En ook vanuit de univer-
siteit was er de bezorgdheid of ik wel zou willen blijven. Maar 
ik heb het altijd graag gedaan. Ik denk dat het sowieso goed is 
dat je verschillende omgevingservaringen hebt. In Nederland 
merk je dat bibliothecarissen vaak verhuizen van de ene uni-
versiteit naar de andere. In Vlaanderen gebeurt dat amper. 
Bibliotheekmedewerkers wel maar bibliothecarissen? 

Is er binnen alle leuvense universiteitsbibliotheken een zelfde 
cultuur? Er zijn er veel en ze liggen erg verspreid? 
Hilde: Het idee van één universiteitsbibliotheek leeft veel meer 
dan vroeger. Dat is uiteindelijk een van de verdiensten van Mel 
Collier (de vorige directeur, red.) geweest. Waar er vroeger veel 

onafhankelijke bibliotheken waren, heeft Mel een beleid aange-
bracht als universiteitsbibliotheek. Nu plukken we daar de vruch-
ten van: we zien dat alles veel dichter naar elkaar groeit en dat 
die bibliotheken nu ook effectief één universiteitsbibliotheek 
zijn. Voor sommigen is de integratie nog sterker zoals voor CBA, 
de Biomedische bibliotheek en recent de Letterenbibliotheek 
die samen met de moderne bibliotheekwerking van de 
Centrale bibliotheek als Artes volledig binnen de universiteits-
bibliotheek functioneert. Specifiek voor Leuven is dat ook het 
universiteitsarchief en het Kunstpatrimonium onderdeel uitma-
ken van de organisatie die we globaal universiteitsbibliotheek 
noemen.

Wat houdt de functie van directeur in? 
Hilde: Mijn functie is wel degelijk het beleid uitzetten voor al 
die bibliotheken, strategische plannen opmaken en zorgen dat 
ze gerealiseerd worden. Ik merk dat ik dat vaak moet uitleggen. 
Blijkbaar verwacht men soms van mij dat ik me dagdagelijks 
met de oude drukken of manuscripten bezighoud terwijl dat net 
werk voor de specialisten is. Binnen de associatie zijn er in totaal 
46 bibliotheken, waarvan er 11 van het ‘oude Ku Leuven’ zijn. 
Het is dus een grote organisatie geworden waar we samen het 
beleid voor moeten uitstippelen. We willen onze erfgoedcollec-
ties uitbreiden, optimaal bewaren en zo goed mogelijk in de verf 
zetten door een degelijke publiekswerking. Tegelijkertijd willen 
we die collectie ook digitaliseren en ervoor zorgen dat die hoog-
technologisch goed ontsloten worden. Op die manier willen we 
ook onderzoek op en met de collecties kunnen garanderen. 
Aan de andere kant krijgen we ook heel veel vraag naar de 
rol van de bibliotheek bij research datamanagement. Wat weer 
een heel ander aspect is. Binnen deze ene universiteitsbiblio-
theek heb je een enorme spanwijdte van dingen die moeten 
gebeuren, gekoppeld aan de activiteiten binnen de universiteit 
zelf. We hebben gespecialiseerde afdelingen nodig maar overal 
moet er een interdisciplinair karakter leven. Ook dat moeten 
we stimuleren. Zo hebben we toen ik pas benoemd was een 
manuscriptje (zie p. 48) kunnen aankopen. Dat manuscript is 
het enige wat we momenteel nog hebben uit de bibliotheek 
van het Celestijnenklooster (nu Campusbibliotheek Arenberg) 
die daar vroeger was. We dachten dat alles ofwel verloren was 
gegaan ofwel in privécollecties was opgenomen. Toch is er nog 
een manuscript opgedoken en dat hebben we kunnen aanko-
pen o.a. via een erg milde schenker van buiten de universiteit. 
We hebben het manuscript onmiddellijk gedigitaliseerd en 
geanalyseerd met de multispectrale dome zodat we ook naar 
de onderliggende lagen konden kijken: stond er nog iets anders 
geschreven, is er ooit iets geschreven op de plaatsen die nu wit 
zijn? We hebben dat officieel overhandigd aan de rector en de 
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vice-rector van de groep W&T, de ingenieurs en wetenschap-
pers hadden immers ook hun bijdrage geleverd bij de aankoop. 
Op een receptie bracht ik de persoon die verantwoordelijk was 
voor de digitalisering en analyse van het werk in contact met 
de decaan van de faculteit Wetenschappen. Wat bij de analyse 
gebeurt is eigenlijk pure fysica en chemie. En daarom heeft zij 
nu een les gegeven over wat ze, zonder beschadiging allemaal 
te weten kon komen over het manuscript. Die linken tot stand 
brengen binnen de universiteit is een kracht die wij als biblio-
theek hebben. 

Dat is het imago van de bibliotheek binnen de eigen instelling 
wat bijstellen? 
Hilde: Ja. Ook wij krijgen nog altijd sollicitanten over de vloer 
die graag bij ons zouden willen werken omdat ze van boeken 
houden. Terwijl een groot deel van ons budget niet naar boeken 
gaat maar wel naar alles wat elektronisch is. En dat vraagt een 
heel andere inzet van onze bibliotheekmedewerkers. Mensen 
kijken inderdaad nog te vaak naar een bibliotheek als een ver-
zameling van boeken. Terwijl de universiteitsbibliotheek al lang 
veel meer is dan enkel dat. Collectiedeskundigen en informa-
tiespecialisten moeten zeer dicht staan bij diegenen die het 
onderzoek binnen de universiteit voeren zodat ze alles kunnen 
bevatten wat daar gebeurt. Zo kunnen wij als bibliotheek een 
nieuwe impuls geven, zoals met het manuscript. En weten we 
wat binnen het onderzoek leeft zodat we dat kunnen hertalen 
naar onze bibliotheekcollectie. 

Wat zijn voor uzelf de persoonlijke uitdagingen? 
Hilde: Het is weer een ander niveau van management met veel 
contacten met een ander deel van de academici binnen de uni-
versiteit. Die nieuwe kringen moet ik me eigen maken, ook bui-
ten de universiteit zijn er heel wat nieuwe contacten. Ik ben 
historica van opleiding, ik heb veel met juristen, met biomedici 
en ingenieurs gewerkt en door nu ook weer veel dichter bij de 
erfgoedcollecties te staan, is de cirkel rond. De grote uitdaging 
is of we van de bibliotheek een organisatie kunnen maken die 
antwoord kan bieden aan alle vragen. En hoe we de verschil-
lende bibliotheken over heel Vlaanderen kunnen aansturen. 
Zoals voor elke bibliotheek zijn er natuurlijk ook de budget-
taire beslommeringen.
Momenteel vraagt de reorganisatie van Erfgoed & Cultuur 
(o.a. binnen het gebouw van de Centrale Bibliotheek) veel 
tijd en energie. In de Letterenbibliotheek is op 1 december 
het Artesverhaal gestart, een samenvoeging van de moderne 
bibliotheekfuncties van de Centrale Bibliotheek en de facul-
teitsbibliotheek Letteren. Momenteel stuur ik de dienst Erfgoed 
& Cultuur voorlopig zelf aan, die de erfgoedcollecties van de 
huidige Centrale Bibliotheek, het universiteitsarchief en het 
Kunstpatrimonium verenigt. Die moet terug op de rails. De 
bedoeling was om die inkanteling 1 december ook rond te heb-
ben maar daar zijn toch belangrijke zaken misgelopen in de 
communicatie van en naar medewerkers en binnen de universi-
teit. Ook voor uBD (universiteitsbilbiotheekdiensten) staat een 
grondige herziening van hun taken en doelstellingen gepland. 
Daarnaast loopt ons 4-jarig strategisch beleidsplan en dat zit 
goed, dankzij het grote team dat we hebben natuurlijk. 

Welke beleidsaccenten zou je zelf graag willen leggen? 
Hilde: We komen van ver met de universiteitsbibliotheek. En 
ik vind dat we het aan de universiteit en de grootte van de Ku 
Leuven verschuldigd zijn om de voortrekker te zijn. Bij research 
data lagen we wel een stuk voorop maar nog niet voldoende. Ik 
wil dat de universiteitsbibliotheek mee is met wat er gebeurt 
binnen de academische wereld en internationaal. We moeten 
zeer dicht bij het lopende onderzoek staan en waar mogelijk hier 
vanuit onze eigen collecties zelfs de nodige impulsen aan geven.
Naar onderwijs hebben we natuurlijk reeds Agora en CBA als 
grote leercentra maar zijn we ondertussen ook bezig aan een 
nieuwbouw voor een bibliotheek/leercentrum op Gasthuisberg 
dat de oude Biomedische Bibliotheek zal vervangen. Ook de 
Associatie met haar sterke regionale spreiding en de evolu-
ties binnen die associatie zelf, zorgen voor heel wat uitdagin-
gen naar de bibliotheken toe. Daarnaast moeten we natuurlijk 
onze specifieke sterktes benadrukken zoals bijvoorbeeld het 
gebouw van de Centrale Bibliotheek op het Ladeuzeplein. De 
universiteit wil dit gebouw terecht nog veel meer een voortrek-
kersrol geven binnen de culturele identiteit en activiteiten hier-
rond. Het wordt een grote uitdaging om binnen dit gebouw alle 
activiteiten zonder mekaar te hinderen, te laten gebeuren met 
voldoende personeelsondersteuning. Ondertussen moeten er 
ook nog de nodige werken aan het gebouw gebeuren zodat 
bezoekers nu al, maar zeker naar de viering van 2025 (600 jaar 
universiteit) dit gebouw als een schitterend startpunt met een 
sterke uitstraling en mooie ruimtes kunnen (h)erkennen. Waar 
ook de collecties kunnen gevaloriseerd worden en onderwijs- 
en onderzoek ondersteund kan worden.

Ontbreekt die voortrekkersrol nu te veel? 
Hilde: Ik denk dat we die zelden waar hebben gemaakt. We 
hebben veel moeten inhalen en ik denk dat we al grote stap-
pen vooruit hebben gezet. Maar echt die voortrekkersrol kun-
nen we ons nog niet toe-eigenen. Voor een deel is dat te wijten 
aan de versnippering. Maar dan spreek ik ook van een periode 
voor 2002. Als je allemaal kleine entiteiten hebt die elk hun ding 
doen dan ontbreekt er een overkoepelende organisatie die een 
bepaalde richting voor ogen heeft. Beleidssturing is nodig. Pas 
dan kan je opportuniteiten zien en kan je zien welke nieuwe 
richting we uit moeten.

Research data en open data zijn hot topics, hoe wil de KU 
leuven zich op dit vlak profileren? 
Hilde: Om te beginnen zijn we als bibliotheek al nauw betrokken 
bij die projecten. Het is echt een samenwerking tussen onder-
zoekscoördinatie, ICT en de bibliotheek. Als bibliotheek beschik-
ken we zeker over de capaciteit om een belangrijk blokje in te 
vullen binnen dat hele verhaal. Wat kunnen we nog meer? Er 
is de vraag om daar binnen Vlaanderen samen aan te werken, 
alleen zo wordt het haalbaar. Ik denk dat we daar ook over 
moeten waken dat het gebeurt, en dat zal ik ook doen als voor-
zitter van het Overleg Wetenschappelijke Bibliotheken (OWB). 
Research data en datamangement zijn ook geen lichtgewichten. 
Maar iedereen beseft dat er daar iets moet gebeuren. Maar is 
er is nog veel werk aan de winkel en binnen de bibliotheek is er 
ook nood aan enkele nieuwe profielen om daar helemaal met 
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mee te kunnen. De Ku Leuven heeft reeds stappen gezet door 
een datamangementplan voor te stellen, te zorgen voor goedko-
pere opslag maar als bibliotheek zullen we zeker betrokken zijn 
bij metadatering en bij de langetermijnbewaring. Onderzoekers 
zien het probleem zodra het hen uitgelegd wordt maar zien 
ook terecht de obstakels om dit te realiseren; verplichtingen 
van Europa en funding organisaties zullen hen op termijn ech-
ter dwingen. Dan willen we als universiteit en bibliotheek zeker 
klaar zijn om te vermijden dat of de funders of de uitgevers ons 
bepaalde systemen op zullen leggen.

Hoe ziet het personeelsprofiel van de Universiteitsbibliotheek 
eruit? 
Hilde: Ongeveer fiftyfifty qua genderverdeling. We hebben veel 
diensten waar er veel mannen zijn maar er zijn diensten waar 
het dan weer compleet omgekeerd is. Ik merk wel dat we de 
laatste tijd vooral vrouwen aantrekken en dat we daardoor een 
probleem hebben om nog mannelijke kandidaten te selecte-
ren. Een standaardprofiel wordt, zeker in de grote bibliotheken 
steeds minder voor de hand liggend, het werk is zeer uiteenlo-
pend. We hebben natuurlijk nog altijd een massa historici, die 
ook altijd welkom zullen blijven, maar er zijn ook medewerkers 
die biomedische wetenschappen hebben gestudeerd. En dat 
zijn de profielen die we ook wel nodig hebben binnen de biblio-
theek. Wat ik wel merk is dat de basisopleidingen, en dus ook 
de bijhorende profielen, wel afnemen. Dat is soms moeilijk. Maar 
hoe minder manueel werk je hebt, hoe zwaarder je eisen voor 
een profiel ook worden. 

Wat betekent het wegvallen van IBW voor jullie? 
Hilde: Dat valt eigenlijk mee. Wij hebben bijna nooit geëist 
dat iemand beschikte over een IBW-diploma. Het werd altijd 
vermeld als ‘sterkt tot aanbeveling’ maar er is nooit gezegd 
dat het moest. Ondertussen hebben we ook ons eigen TOB-
traject. Dat staat voor Talenontplooiing@Bib. Het is een pro-
ject dat uniek is binnen de universiteit en ik denk ook bin-
nen Vlaanderen. We hebben nu zo’n eerste traject afgerond. 
Bibliotheekmedewerkers hadden de kans om zich daarvoor aan 
te melden. En over een periode van anderhalf of twee jaar krij-
gen de deelnemers allerhande cursussen aangeboden waarvan 
wij vinden dat ze nodig zijn voor iemand die in een bibliotheek 
werkt. Binnen dat traject werken ze ook gezamenlijk aan een 
project. Via intervisies volgen we alles op en er wordt ook een 
Persoonlijk Ontwikkelingsplan opgesteld. De eerste veertien 
deelnemers hebben hun traject afgerond en hebben een hele 
uB-dag voor ons georganiseerd. De laatste jaren hadden we 
een uB-dag waarop een bepaald aspect van de universiteits-
bibliotheek aan de eigen medewerkers wordt voorgesteld, bijv. 
digitalisering, onderwijsondersteuning. Deze keer heeft de TOB-
groep de organisatie op zich genomen waardoor je kon zien hoe 
ongelofelijk dynamisch dat was. Iedereen was enorm enthousi-
ast. Dat zijn kwaliteiten waarin we zelf willen investeren. En waar 
we volgens mij veel meer resultaat van zien dan van een meer 
theoretische opleiding. Maar anderzijds moet er een goede basis 
zijn om van te starten en ik vind het jammer dat er geen biblio-
theekopleiding meer is. We merken ook dat Talenontplooiing@
Bib-project binnen de hele universiteitsbibliotheek een enorm 

“ IK DENK DAT HET SOWIESO 
GOED IS DAT JE VERSCHILLENDE 
OMGEVINGS ERVARINGEN HEBT.  
IN NEDERLAND MERK JE DAT  
BIBLIOTHECARISSEN VAAK VER-
HuIZEN VAN DE ENE uNIVERSITEIT 
NAAR DE ANDERE. IN VLAANDEREN 
GEBEuRT DAT AMPER.
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dynamisme teweeg heeft gebracht. De volgende lichting staat 
al te popelen. 
Een onderliggende doelstelling was ook om een netwerk voor 
de deelnemers te creëren. Door de verschillende campussen 
kennen de medewerkers elkaar veel minder. Je kan altijd veel 
theoretisch beschrijven maar het is vooral door persoonlijke 
connecties dat je vaak meer kan bewerkstelligen. Als ze een 
vraag hebben, contacteren ze eerst elkaar. 

Wat is de rol van de KU leuven binnen de Associatie?
Hilde: Het bibliothekenoverleg binnen de Associatie bestaat 
al meer dan tien jaar. Dat is snel opgestart geweest nadat de 
Associatie van start is gegaan. Het bibliothekenoverleg binnen 
de Associatie heeft ook al heel veel gerealiseerd. Zo hebben 
we heel snel bekomen dat alle studenten in elke bibliotheek 
terecht konden op vertoon van hun studentenkaart. We hebben 
ook collectie- en bewaarafspraken. We werken ondertussen ook 
allemaal met dezelfde catalogus. Het werkt wel. 

Wat zijn de ambities voor de Assocatie leuven? 
Hilde: Die lopen gedeeltelijk samen. De uitdaging waar we nu 
voor staan is het volgen van de evoluties die er allemaal gebeu-
ren. Er is nog steeds veel dat verschuift binnen de Associatie. 
Zo willen we ervoor zorgen dat het in de ‘gemengde bibliothe-
ken’ goed loopt. Binnen de 46 bibliotheken hebben we er een 
aantal die zich uitsluitend focussen op professionele studenten 
en er zijn er ook die enkel de academische studenten bedienen. 
Maar binnen de hogeschoolbibliotheken is er een groep die zich 
momenteel moet richten tot beide types studenten. Daar zit een 
grote uitdaging. We hebben één groot kwaliteitsbeleid maar 
we moeten zorgen dat het technisch ook in orde is. En dat die 
academische studenten ook de juiste informatievaardigheden 
aangereikt krijgen. Daarover zijn we nu dus samenwerkings-
overeenkomsten aan het afsluiten. We moeten ervoor zorgen 
dat alles als geheel en op zichzelf goed blijft (samen)werken. 

Hoe evalueren jullie de inkanteling? 
Hilde: Wij zijn daar heel vroeg mee begonnen. Drie jaar op voor-
hand hebben we ervoor gezorgd dat er zicht was op wat we 
wilden doen met de elektronische bronnen, hoe we dat orga-
nisatorisch gingen aanpakken, … We hebben ook gezorgd voor 
extra financiering vanuit de universiteit. Het was heel goed voor-
bereid en er is weinig echt onverwacht gebeurd. Maar nu worden 
er nieuwe gebouwen gezet en moeten daar ook bibliotheken 
in en zijn we beleid aan het maken rond meer specifieke doel-
groepen dat bijvoorbeeld voor architectuur nog altijd over een 
meer papieren bibliotheek gaat, voor de ingenieursopleidingen 
gaat het dan weer eerder over leercentra. Wij initiëren dat en 
laten dat door de groepen bekrachtigen om te zorgen dat het 
voor de volledige Associatie klopt. 

Dat moet een gigantisch overzicht zijn.
Hilde: Als je vraagt naar uitdagingen: het mag wel complex en 
groot zijn. Ik vind het fijn om in die puzzel structuur te vinden. 
Ik volg de Associatie al heel lang op dus dat is al een hele tijd 
‘mijn verhaal’. Maar dat complexe en het continue in beweging 
zijn is net wat ik heel fijn vind. Dat is het soort organisatie dat 

ik graag stuur en daar behaal ik graag resultaten mee. Maar 
medewerkers durven wel eens vast te lopen op het continue in 
beweging zijn. Zij zoeken eerder naar stabiliteit. Maar ik denk dat 
deze maatschappij en ook de universiteit niet meer toelaat dat 
je het allemaal heel statisch houdt. Je moet mee kunnen gaan 
met de dingen die gebeuren om te zorgen dat je organisatie 
dicht genoeg bij je onderwijs en onderzoek kan blijven staan. 
Anders hink je achterop. Dat vraagt veel opvolging. En als je 
internationale tendensen bemerkt moet je ook durven zeggen 
dat we daar als uB ook aan moeten werken. 

Is het voorzitterschap van OWB ook een van die uitdagingen? 
Hilde: Die timing was niet perfect (lacht) maar ik geloof wel 
enorm in die samenwerking binnen Vlaanderen. Al van bij de 
start ben ik voor de Ku Leuven betrokken bij Elektron. Er zijn 
dingen die we als bibliotheek niet alleen moeten of kunnen doen, 
dingen die we gewoonweg beter kunnen doen als we samen-
werken. Neem nu wat we gedaan hebben rond de statistieken, 
rond OKAPI en wat we nu willen doen met de depotprojecten. 
Dat zijn allemaal dingen die noodzakelijk zijn binnen de huidige 
omgeving. Bijgevolg heb je dus ook een platform nodig waar dat 
bespreekbaar is en van waaruit je dat kan aansturen. 
De ambities van OWB zijn echter afhankelijk van wat de leden 
zelf zullen aanbrengen. We hebben nu de vraag om ook te kij-
ken naar dat researchdatamanagementplatform maar ik weet 
niet of dat uiteindelijk ook binnen OWB zal landen. We hebben 
ook de vraag gekregen om te kijken naar een soort platform 
voor kleine uitgevers zodat zij elektronisch kunnen publiceren. 
Voorlopig hebben we de vaste projecten, OKAPI en het depot-
project voor de biomedische, en er komt een depotproject voor 
de bio-ingenieurs aan. De agenda zal deels ook afhankelijk zijn 
van wat komt bovendrijven aan samenwerkingen. En wat daar 
de noden zijn. De wil is er zeker om OWB te doen slagen. 

U hebt ook een zeteltje in de Raad van Bestuur van de Vlaamse 
Erfgoedbibliotheek vzw? 
Hilde: Ja, dat hoort bij de functie. In het begin heb ik daar wel 
moeten bijbenen want het gaat over ervaring die ik niet heb. 
Ik ben daar in een goed draaiende machine gestapt waar door 
omstandigheden ook al een tijdje geen vertegenwoordiging van-
uit de Ku Leuven aanwezig was. Maar ik heb hier in huis geluk-
kig mensen die mij voldoende kunnen inlichten. Maar hoe je het 
ook draait of keert, managementervaring in de ene raad van 
bestuur is identiek dezelfde voor een andere raad van bestuur. 
Het gaat uiteindelijk om het nemen van beleidsbeslissingen. En 
dat is gelijkaardig. 

gaat dit niet ten koste van de work-life balance? 
Hilde: Een deel van de job is nieuw voor mij maar een ander 
deel deed ik natuurlijk al wel een tijd. Dus dat valt zeker wel 
mee. Mijn kinderen zijn ook net op de leeftijd waarop het kan, 
anders was het misschien wel moeilijker geweest. Ik heb geluk-
kig ook een man die inspringt waar nodig. In het begin was het 
veel, er zijn ook best wel wat avondactiviteiten met recepties. 
En nu moet ik daar wel aanwezig zijn. Op zulke momenten is 
het zoeken. Maar het lukt! 
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