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‘s Morgens, ergens in 2005, stond ik op en 
sprak in de spiegel: “ik doe het!” Een week 
later had ik een btw-nummer en was de 
website online. Ik had een negatief gevoel 
omgeturnd tot een positieve actie. Geen 
markt studie, geen businessplan, wel een 
beginnende burn-out. 

“ DE BIBLIOTHEEKSECTOR 
HEEFT ONDERNEMERS 
NODIG EN ORGANISATIES 
HEBBEN ONzE BIBLIO-
THEEKINZICHTEN NODIG.

In mijn professionele loopbaan wil ik 
blijven groeien, innoveren en bewe-
gen. Laat dit nu zijn wat ik niet meer 
kon in mijn toenmalig werk, maar dit 
zijn wel voorwaarden van goed onder-
nemerschap. “Desperate times call for 
desperate measures” en Maarifa, een 
consultancybureau voor informatie- en 
bibliotheekmanagement, was geboren. 

Toch was de start verre van evident: we 
hadden geen financiële reserve, pas een 
huis gekocht met tegenvallende verbou-
wingen en drie jonge kinderen. Vreemde 
passiva (bijv. een lening) hield ik af. Met 
een enthousiaste DIY-attitude en ‘dis-
ruptieve’ economische technieken hield 
ik de cashflow onder controle. Logo, 
huisstijl, drukwerk, webontwikkeling, … 
gebeurden in eigen beheer en met 
collega-ondernemers maakte ik ruilover-
eenkomsten. Meewerkende freelancers 
waren mede-eigenaar in de projecten 
en kregen een afgesproken deel van 
de winst, uurtarieven waren immers bij 
grote projecten een gevaarlijke onbe-
kende factor. Dat mede-eigenaarschap 
en enthousiasme van de freelancers 
bleek bovendien één van de sterktes 
van Maarifa.

De eerste jaren waren organisch en pro-
beerde ik met veel branie mijn weg te 
zoeken. Alles was nieuw, de starters in 
onze sector hadden toen immers geen 
rolmodellen. Konden we er van leven? 
Was de markt groot genoeg? Hoe sterk 
was de concurrentie? Allemaal existen-
tiële vragen van een starter. Langzaam 
aan kwam er structuur en planning in 
het bedrijf. Korte nachten, doorwerken 

in het weekend en weinig echte vakan-
tie is het lot van een zelfstandige, maar 
een bedrijf opstarten is zalig: de boost, 
de energie die je daar van terug krijgt, 
is moeilijk te beschrijven. Ondernemen 
is verslavend en moet ook een versla-
ving zijn. Tegen je zin kun je immers niet 
ondernemen. 

Anderhalf jaar na de start was Maarifa 
een BVBA en was ik voltijds aan de 
slag voor mijn bedrijf. Op het hoog-
tepunt waren we met drie zaakvoer-
ders en werkten we samen met talrijke 
Vlaamse en Nederlandse freelancers en 
bedrijven. Maarifa, maar ook Meandro, 
het netwerk dat Jan Van Vaerenbergh 
oprichtte met freelancers die zich rond 
Landmark Libraries en Maarifa situ-
eerden, werden echte incubators voor 
diverse nieuwe ondernemers. 

Enthousiasme, en dit enthousiasme ook 
trachten over te brengen bij (potentiële) 
klanten, was mijn belangrijkste USP. Een 
te zakelijke aanpak is dodelijk voor een 
klein bedrijf. Het project moet begees-
teren, niet de winst. Anderzijds bracht 
dit enthousiasme ons wel vaak in nauwe 
schoentjes: omdat we steeds kwaliteit 
wilden leveren (meer doen dan de klant 
verwacht), was de tijdsinvestering vaak 
te hoog om uit projecten nog voldoende 
marge over te houden om onszelf een 
loon uit te betalen. 

wErKVErSlAVINg
Maarifa werd in 2012 volwassen door 
de uitbreiding van de BVBA en daar-
door had de vader ook veel minder 
te vertellen aan zijn kind. Het was/is 

heerlijk samen werken met Alexander 
en Cederic, maar het verschil in visie 
bij de zaakvoerders, het niet behalen 
van mijn persoonlijk vooropgestelde 
doelen, de vraag van het thuisfront om 
mijn ‘werkverslaving’ onder controle te 
houden, de wens om me ook op andere 
manieren maatschappelijk dienstbaar 
te maken en de prachtige opportuniteit 
bij de Arteveldehogeschool lieten me in 
januari 2013 opnieuw een stap zetten in 
mijn carrière. 

Wat neem ik mee uit mijn jaren als bedrijfs-
leider naar de Arteveldehogeschool:
• De kunst van het relativeren: als 

ik een fout maak in de hoge-
school zal niemand honger lij-
den, bij Maarifa was dat anders.

• Een gigantisch netwerk van gedre-
ven mensen (collega’s, klanten, 
leveranciers, …), verschillende 
kameraden en een paar vriend-
schappen voor het leven.

• In die zeven jaar heb ik meer bijge-
leerd dan in alle jaren daarvoor. Een 
consultant leert immers vaak evenveel 
van de klant als omgekeerd (maar 
dat vertellen ze natuurlijk niet).
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Een nieuwe bibliotheek  
voor Geraardsbergen

Ook Geraardsbergen heeft 
plannen om een nieuwe 
bibliotheek te bouwen. Het 
bestuur heeft het aan-
bestedingsdossier voor 
de ruwbouw al goedge-
keurd. Binnenkort wordt er 
gegund en met wat geluk 
kan de aannemer nog vóór 

de zomer starten. De binneninrichting wordt pas later aanbe-
steed.

De nieuwbouw komt echt niks te vroeg. 29 jaar geleden nam 
de, net onder het decreet van 1978 erkende bibliotheek voor-
lopig haar intrek in een gebouw van rond 1900. Dat was tot 
kort daarvoor een ziekenhuis geweest. Het gebouw werd wat 
opgelapt en in korte tijd herbestemd als bibliotheek. Het was 
toch maar bedoeld als tijdelijk onderkomen. Helaas bleek de 
zoektocht naar een geschikte locatie voor een nieuwe bib 
moeilijker dan gedacht. De ene na de andere site, mét bijho-
rend plan van de architect, passeerde de revue maar werd 
ten slotte afgewezen. Tot uiteindelijk een feestzaal midden in 
een blok waar ook al andere stadsdiensten zijn, leeg kwam 
te staan. Dat wordt onze stek (die feestzaal is intussen al 
gesloopt). Jammer genoeg ingesloten dus, maar wel centraal 
gelegen en dicht bij de scholen. Als we (hopelijk) over 2 jaar 
verhuizen, zal ons huidig ‘tijdelijk’ onderkomen meer dan 30 
jaar dienst hebben gedaan. En al vinden sommigen van onze 
leden het zijn charmes hebben — wij zullen maar wat blij zijn 
om de deur achter ons dicht te trekken. Het gebouw is onaan-
gepast, ontoegankelijk en brand-onveilig.

Maar terug naar de nieuwbouw. Wegens besparingen werd 
het oorspronkelijk budget van 12 miljoen euro maar liefst her-
leid tot 5 miljoen euro. Voor een gebouw met 5 verdiepingen, 
dat op termijn ook het stedelijk archief en enkele stadsdien-
sten moet huisvesten, niet bepaald een genereus budget. 
De bib zal het trouwens met één verdieping minder moeten 
stellen dan eerst voorzien. Desalniettemin: het zal een ver-
ademing zijn om na 30 jaar onze vleugels te kunnen uitsprei-
den en onze werking te kunnen ontplooien in een aangepast 
kader. Onze collecties eindelijk fatsoenlijk kunnen opstel-
len: de voor het publiek beschikbare oppervlakte verdubbelt 
tot 1700 m². Gedaan met zoeken naar een beschikbare zaal 
elders in de stad bij een lezing: er zal een multifunctionele 
zaal zijn van 100 m². Leeszaalgebruikers en hun kranten en 
tijdschriften zullen we niet meer naar de gangen moeten ver-
bannen omdat we de leeszaal nodig hebben voor een coder-
dojo of een workshop. Computercursussen zullen eindelijk 
kunnen plaatsvinden in een aangepast ICT-lokaal. Idem voor 
de leesgroepen, de voorleesuurtjes, de workshops mediawijs-
heid, … Kortom: we zullen niet langer het lelijke eendje zijn in 
bibliotheekland. Nu maar hopen dat de aannemer onderweg 
niet failliet gaat.

Paul de Taeye

• Leiding geven (“als je koppige en 
mondige freelancers kunt aanstu-
ren, kun je iedereen aansturen”).

• Het belang van een return on invest-
ment (constant de vraag stellen 
of je voldoende terugkrijgt voor 
elke inspanning die je levert).

• Het belang van sales en marke-
ting in de interne dienstverlening.

• Kunnen omgaan met constante veran-
dering en inspelen op opportuniteiten.

De stap naar het zelfstandig onderne-
merschap was een sprong in het diepe, 
maar mijn jaren als ondernemer waren 
hét visitekaartje bij mijn aanwerving 
bij de Arteveldehogeschool en de toen 
verworven competenties gebruik ik nog 
elke dag. 

Raad ik nu bibliotheekmensen aan om 
zelfstandig te worden? Nee en ja. Neen, 
als je je enkel richt op de kleine markt 
van onze (arme) sector. Ja, als je ruimer 
kijkt en bruggen bouwt met andere sec-
toren. Laat dit ook een oproep zijn tot 
meer professionele mobiliteit: de biblio-
theeksector heeft ondernemers nodig en 
organisaties hebben onze bibliotheek-
inzichten nodig. 

Ooit terug naar het zelfstandige 
bestaan? Misschien, maar nu even niet, 
nu ben ik intrapreneur met volle goes-
ting. 
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