
 geboren in geel op 15 mei 
1973

  Werkt sinds 1 mei 2010 in 
de OB geel

 Eerste baan: account exe-
cutive in een Antwerps 
reclamebureau

 Hobby’s: Tennissen, skiën 
met vrienden, genieten  
van een boek in een 
hoekje, in de tuin of op 
vakantie

 Inspiratie: de lentezon, 
enthousiaste collega’s, 
mijn gezin
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“ We hebben resoluut de kaart  
getrokken van ontmoeting en lokale 
inbedding”
Hoe ben je in de bibliotheeksector 
beland? 
Na twee jobs in de privésector startte 
ik in 2006 bij de stad Geel op de dienst 
Mobiliteit. In 2010 kwam er in de bib 
van Geel een vacature vrij voor de job 
van zakelijk beheerder. Ik heb deelgeno-
men aan het examen en was geslaagd. 
Sindsdien werk ik in de bib van Geel.

Waar werk je nu? En wat houdt jouw 
baan in? 
Ik werk ondertussen bijna zes jaar als 
zakelijk beheerder in de bib van Geel. Ik 
ben, zoals een bibliothecaris, de eind-
verantwoordelijke van de bib. Ik vind 
het belangrijk mijn collega’s te moti-
veren en hen in staat te stellen hun 
werk zo goed mogelijk uit te voeren.

Met welke thema’s ben je beroepsmatig 
veel bezig? 
Ik bestudeer voortdurend onze back-
officeprocessen om te bekijken of we 
de dingen wel moeten blijven doen 
zoals we ze doen. Of we bepaalde 
zaken niet anders kunnen aanpakken, 
waardoor we een beter resultaat heb-
ben waar zowel klant als bibmedewer-
ker beter van wordt. Ik denk hierbij aan 
de koppeling van onze besteladminis-
tratie met de bestelmodule van onze 
leverancier. Zodra we dit gerealiseerd 
hebben zal de bestelling van collec-
tiematerialen door onze medewerkers 
vlotter verlopen, waardoor onze klant 
de materialen sneller vindt in de bib.

Daarnaast houd ik me, samen met mijn 
collega’s, bezig met hoe we ons als bib 
moeten aanpassen aan de verande-
rende omgeving. We hebben resoluut 
de kaart getrokken van ontmoeting 
en lokale inbedding en reiken de hand 
naar de verschillende organisaties en 
verenigingen in Geel om samen activi-
teiten uit te werken. Naast die ont-
moeting en de daarbij horende drukte 
merk ik dat bezoekers ook naar de bib 
komen omdat ze op zoek zijn naar een 
rustige plek. Deze verwachtingen zijn 

uiteenlopend en daar staan we de laat-
ste tijd meer bij stil. We willen bekij-
ken hoe we, naast ontmoeting, ook 
daar een antwoord op kunnen bieden.

Ten slotte geloof ik dat het belangrijk 
is om over je eigen bibliotheekgren-
zen heen te kijken en contact te zoe-
ken met bibliotheken uit jouw regio. 
Onze bib maakt sinds enige jaren deel 
uit van de regionale samenwerking 
kERf. We bekijken binnen dit samen-
werkingsverband hoe we elkaar kun-
nen versterken. Dit gebeurt met val-
len en opstaan, maar ik geloof erin.

Hoe ziet een werkdag er voor jou uit? 
Als ik een gemiddelde werkdag moet 
beschrijven, merk ik dat ik vaak in een 
overleg zit. Een overleg met collega’s in 
de bib, met collega’s van de stad Geel, 
met collega’s uit de sector, met leveran-
ciers, … Deze overleggen zijn bedoeld 
om voortgang in projecten te krijgen, 
nieuwe inzichten te vergaren, … Verder 
ben ik collectieverantwoordelijke voor 
een klein deel van de collectie, namelijk 
jeugd non-fictie, en beman ik eenmaal 
per week de balie. Zo blijf ik in con-
tact met de klanten en hun vragen.

Hoe zie je je baan binnen vijf jaar? 
Ik hoop dat we binnen vijf jaar ver-
der staan met ons samenwerkings-
verband. Hebben we daartegen 
concrete afspraken rond collectie-
aankoop, zodat niet elke bib dezelfde 
collectie moet aankopen? Zijn we 
erin geslaagd om onze leenvoorwaar-
den en abonnementen op elkaar af te 
stemmen? Ik zie veel mogelijkheden, 
maar we moeten durven springen en 
gaan voor een echte samenwerking.

Volg je het internationale vakgebied op? 
De discussies over internationale onder-
werpen die via Kenniskantoor worden 
gevoerd, probeer ik altijd te volgen. Ik 
denk bijvoorbeeld aan de discussie 
rond het leenrecht voor e-books. 
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