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oPenBare BiBliotheken 
duurzaMe 
ontwikkelingsdoelen  
voor de bovenbouw
Bruno Vermeeren

De sector van de openbare bibliotheken is 
in volle transformatie. Dat is inmiddels geen 
nieuws meer. Dat de lokale autonomie nu 
primeert, wil nog niet zeggen dat de sector 
geen ondersteuning meer nodig heeft. Die 
taak wordt opgenomen door Vlaamse of pro-
vinciale organisaties, de zogenaamde boven-
bouw. Over de reorganisatie van die boven-
bouw wordt al langer gesproken. Hoewel er 
nog geen plan op tafel ligt, is de hervorming 
in de praktijk al volop aan de gang.

CAPACITEIT OPBOUWEN OM 
PrOFESSIONALISErINg TE STIMULErEN
Op dinsdag 27 september 2016 organiseerde de VVBAD een 
druk bijgewoonde studiedag voor openbare bibliotheken in con-
gres- en erfgoedcentrum Lamot in Mechelen. Een honderdtal 
deelnemers kreeg er een introductie in het opmaken van een col-
lectieplan en luisterde er naar praktijkverhalen. Voor de inleiding 
deden we een beroep op de expertise die fARO, Vlaams steun-
punt voor cultureel erfgoed, opgebouwd had. fARO had immers 
samen met de partners van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek, 
waaronder twee openbare bibliotheken, een traject ontwikkeld 
en was bereid daarover te komen spreken. Kandidaten vinden 
om de praktijktafels in de namiddag te begeleiden, was minder 
eenvoudig. In de sector van de openbare bibliotheken was er 
nog weinig ervaring om te delen. Het leek wel alsof iedereen nog 
maar net begonnen was. Deelnemen wel dus, maar presenteren 
toch maar liever niet.

De bestuursleden van de VVBAD staan met beide voeten in de 
praktijk. Ze schatten goed in welke thema’s er leven in de sector. 
De studiedagen van de vereniging worden dan ook druk bijge-
woond en goed gewaardeerd. Meestal blijft het ook bij die ene 
dag. Voor de deelnemers ligt de nadruk op hun dagelijkse prak-
tijk. Zij implementeren wat ze geleerd hebben op de studiedag 
in hun werk — dat hopen we toch. We kunnen niet verwachten 
dat bestuursleden nog verdere trajecten gaan ontwikkelen of 
collega’s gaan adviseren. En het VVBAD-secretariaat beschikt, 
met net iets meer dan vijf voltijdse medewerkers, niet over de 
capaciteit om dit op te nemen.

Met de studiedag over het collectieplan, botsten we duidelijk 
op de grenzen van dit model. Het aantal deelnemers bevestigt 
dat er nood is aan informatie over het thema en uit de evalu-
atie achteraf bleek dat een studiedag alleen niet voldoende was. 
Deelnemers vroegen naar verdere opvolging, bijvoorbeeld via 
een collegagroep. Maar wat is de volgende stap en wie moet 
daarvoor de verantwoordelijkheid opnemen? Het enige wat 
de VVBAD kan doen, is de geïnteresseerden samenbrengen 
en nagaan of er interesse is voor een nieuwe werkgroep. Een 
oproep daarvoor in het voorjaar van 2017 leverde overigens een 
twintigtal positieve reacties op. Er moeten dan duidelijke doel-
stellingen geformuleerd worden, mensen uit de sector moeten 
bereid zijn om tijd en energie te investeren en iemand moet 
de trekkersrol willen opnemen. Het secretariaat kan wel onder-
steuning bieden op het vlak van organisatie, communicatie en 
infrastructuur, maar de kennis en de dynamiek moeten uit de 
sector zelf komen.
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actiePlan zonder actor

De studiedag rond het collectieplan is een goed voorbeeld van de beperkingen waar de VVBAD momenteel tegenaan loopt. Het is echter 

niet het enige. Er zijn nog enkele andere dossiers die een betere opvolging verdienen dan momenteel mogelijk is. Bijvoorbeeld:

duurzame ontwikkelingsdoelen helpen realiseren
Eind 2015 formuleerde de Verenigde Naties hun agenda 2030 met zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen (sustainable development goals). 

Deze doelstellingen beperken zich niet tot klassieke milieuthema’s en zijn ook niet uitsluitend gericht op de ontwikkelingslanden. Goede 

gezondheid (doelstelling 3), kwaliteitsvol onderwijs (4), duurzame consumptie- en productiepatronen (12), om er maar enkele te noemen, 

willen we toch overal ter wereld. De VVSG promoot de VN-doelstellingen bij de lokale besturen. De hoop en verwachting is dan ook dat ze 

stilaan zullen doordringen in het beleid op alle niveaus. Bibliotheken kunnen een actieve bijdrage leveren aan de realisatie van de doelstellingen. 

De internationale bibliotheekvereniging IfLA ontwikkelde daarvoor een toolkit en de VVBAD verspreidde in het najaar een poster hierover. 

Maar opnieuw is er meer nodig. Iemand moet zich meer in detail kunnen verdiepen in de doelstellingen, contact zoeken met andere actoren, 

goede voorbeelden opsporen en een traject opzetten om bibliotheken aan te sporen de uitdaging aan te gaan en een bijdrage te leveren.

een gebruikersonderzoek organiseren
In 2004 voerde professor Ignace Glorieux (Vrije Universiteit Brussel) een uitgebreid onderzoek uit naar de gebruikers van openbare biblio-

theken in Vlaanderen. Hij ondervroeg de gebruikers en analyseerde hun gegevens in de bibliotheeksystemen. Het Vlaams Centrum voor 

Openbare Bibliotheken (VCOB), voorloper van Locus en Bibnet, ondersteunde het onderzoek. Ruim de helft van de Vlaamse bibliotheken 

nam deel. Naast gepersonaliseerde rapporten voor de deelnemende bibliotheken, leverde het onderzoek ook profielen op van de Vlaamse 

bibliotheekgebruikers. Het onderzoek kreeg ruime weerklank en werd erg gewaardeerd.

Ignace Glorieux wil het onderzoek graag herhalen. Voor de sector is dat een welkom voorstel. Mits een strakke timing, liggen de resultaten 

van het onderzoek klaar als de nieuwe lokale besturen begin 2019 aantreden en beginnen met de strategische meerjarenplanning. Het VCOB 

bestaat echter niet meer en kan dus geen ondersteuning meer bieden op vlak van communicatie. Cultuurconnect heeft al laten weten dat het 

de handen vol heeft met andere prioriteiten en dat een analyse van gebruikersgegevens in de bibliotheeksystemen momenteel niet mogelijk is.

Visie(s) op de openbare bibliotheek ontwikkelen
Locus initieerde enkele projecten rond visieontwikkeling in de sector. Er was de basistekst over de zeven uitdagingen en het, misschien wat 

vage, project Bib 2020. Cultuurconnect neemt het thema nog op voor zover het gaat over visie op de digitale uitdagingen. De ironie wil 

dat juist nu de nood groter wordt, er geen actor meer is die dit ten gronde op kan nemen. Elke bibliotheek zal zich nu lokaal moeten ver-

antwoorden. Eerder dan een globale, overkoepelende visie op de openbare bibliotheek, is er nood aan een bouwpakket dat bibliothecaris-

sen kunnen aanpassen aan de lokale situatie. De VVBAD kan professionals samenbrengen die rond dit thema willen werken, maar opnieuw 

is er meer nodig. Iemand moet bestaande modellen verzamelen, een traject kunnen uitwerken, teksten redigeren, draagvlak creëren, enz.

de Bibliotheekweek organiseren
Van een andere orde allicht, maar gezien de weerkerende discussie op Kenniskantoor niet onbelangrijk, is de Bibliotheekweek. Er blijft in de 

sector vraag naar een promotiemoment voor de bibliotheek als sector. Dat is, voor alle duidelijkheid, geen roep om de bib af te zonderen 

van de buitenwereld, wel een gelegenheid om de unieke en dynamische diensten van de sector in de kijker te zetten. Cultuurconnect heeft 

de Bibliotheekweek getransformeerd tot een Digitale Week. Dat is een waardevol initiatief, maar blijkbaar niet voldoende. Met een enquête 

onderzoekt de VVBAD momenteel waar de noden en de wensen van de brede bibliotheeksector liggen. We weten nu al dat onze mogelijk-

heden beperkt zijn: we kunnen bibliothecarissen samenbrengen. Is dat voldoende voor een doorstart?

ONDErSTEUNINg VOOrZIEN VOOr NIET-DIgITALE 
UITDAgINgEN
Eigenlijk is dat allemaal niet voldoende. Iemand zou tijd vrij 
moeten kunnen maken om bestaande modellen te verzamelen, 
om buitenlandse voorbeelden op te sporen en om kennis en 
expertise in de sector in kaart te brengen. En die persoon zou 
dan best nog beschikken over de vaardigheden om een werk-
groep te trekken. In het verleden hadden we de kwestie allicht 
besproken met de steunpunten, met Locus in de eerste plaats. 
Maar Locus en Bibnet zijn inmiddels gefusioneerd en het nieuwe 
Cultuurconnect had tijdens de voorbereiding van de studiedag 
al laten weten dat het thema voor hen niet meer tot de kern-
taken behoort. Met de studiedag over het collectieplan werd 
pijnlijk duidelijk dat de Vlaamse overheid een stuk uit de boven-
bouw van de bibliotheeksector weggeknipt heeft. Een stuk waar 
andere sectoren wel nog over beschikken. De cultureel-erfgoed-
sector kan nog terecht bij fARO. Het sociaal-cultureel werk kan 

nog beroep doen op Socius. De kunstensector heeft nog altijd 
het Kunstenpunt.

Daarmee is het woord gevallen: de bovenbouw. Het geheel van 
organisaties uit de cultuursector, actief op Vlaams niveau in een 
ondersteunende rol, is dat de definitie? Zeker is dat niet. Want 
hoewel de hervorming van de bovenbouw al een tijdlang onder-
werp is van gesprek — in de wandelgangen van diezelfde boven-
bouw — valt er weinig met zekerheid over te zeggen. Minister 
Gatz heeft al enkele malen herhaald dat belangenbehartiging 
een zaak is van de sector zelf, wat onrust veroorzaakt bij orga-
nisaties die deze rol (ook) opnemen. De minister kondigde ook 
gesprekken aan met de betrokken bovenbouworganisaties en 
wel begin 2017. Voor zover bekend zijn die gesprekken echter 
nog niet opgestart. Er zou een nota zijn van het departement 
Cultuur, Jeugd en Media, maar de inhoud ervan blijft onbekend. 
Het enige wat dus vaststaat, is de fusie van Locus en Bibnet tot 
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Cultuurconnect, “een nieuwe organisatie met bijzondere aan-
dacht voor de digitale uitdagingen van het lokaal cultuurbeleid”. 
En daarmee het hiaat dat Locus achterlaat, want naast het digi-
tale, zijn er nog wel andere uitdagingen die op ons afkomen.

HET STrEEKgErICHT BIBLIOTHEEKBELEID 
rEOrgANISErEN
Het is niet de enige leegte, momenteel. Op 31 december 2017 
houdt het streekgericht bibliotheekbeleid (SBB) van de vijf 
Vlaamse provincies immers op te bestaan. Of het SBB tot de 
bovenbouw gerekend wordt, is niet zeker. Het levert echter wel 
een waaier aan ondersteunende diensten voor openbare biblio-
theken. Het concrete aanbod varieert van provincie tot provin-
cie, maar er zijn wel grote algemene lijnen. Via projecten stimu-
leert het innovatie. Het zorgt voor opleiding, werkt een aanbod 
uit aan activiteiten en materialen, ondersteunt het interbiblio-
thecair leenverkeer (IBL) en stimuleert regionale samenwerking. 
Dank zij het SBB zijn er overlegplatformen waar bibliotheek-
medewerkers elkaar geregeld ontmoeten. Het financiële luik is 
daarbij niet het belangrijkste. Het gaat ook om mensen, con-
sulenten die fungeren als aanspreekpunt. Ze kennen de lokale 
situatie, kunnen projecten en vormingen uitwerken en mensen 
samenbrengen en motiveren.

De Vlaamse overheid zal deze rol overnemen, dat weten we. 
Hoe die ingevuld zal worden, blijft momenteel echter onduide-
lijk. Het lijkt erop dat het decreet op het regionaal cultuurbeleid 
dat dit zou moeten regelen, pas in 2020 in werking zal treden. 
Het personeel wordt wel al overgedragen vanaf 1 januari 2018. 
Waar zij terecht gaan komen, op welke locatie, bij welke dienst, 
met welke opdracht, is nog niet bekend. We weten alleen dat 
de minister zich sterk maakt dat het een ‘warme overdracht’ 
zal zijn, waarbij zoveel mogelijk continuïteit nagestreefd wordt.

“ IEMAND ZOU TIJD VRIJ MOETEN KUNNEN MAKEN OM BESTAANDE  
MODELLEN TE VERZAMELEN, OM BUITENLANDSE VOORBEELDEN OP TE  
SPOREN EN OM KENNIS EN EXPERTISE IN DE SECTOR IN KAART TE BRENGEN. 
EN DIE PERSOON ZOU DAN BEST NOG BESCHIKKEN OVER DE VAARDIGHEDEN 
OM EEN WERKGROEP TE TREKKEN.

DE BIBLIOTHEKEN NIET LOSLATEN
Al die transformaties zijn niet noodzakelijk negatief. Elke hervor-
ming gaat gepaard met een periode van onzekerheid. Iedereen 
die ooit een lenteschoonmaak hield, weet dat je eerst chaos 
moet creëren om nadien weer orde te scheppen. En er is reden 
voor hoop. “Minister Gatz laat de bibliotheken niet los” bloklet-
terden we nog in 2015 (META 2015/4). Het wordt wel stilaan tijd 
om duidelijk te maken hoe de ondersteuning in de toekomst 
georganiseerd zal worden. Naast de problematiek van de col-
lectieplannen, liggen er immers nog wel andere uitdagingen te 
wachten (zie kader).

Wie moet die uitdagingen opnemen? Als de oprichting van 
een nieuw steunpunt niet meteen aan de orde is, lijkt verster-
king van bestaande actoren het enige alternatief. Zo neemt 
Cultuurconnect nu al de ondersteuning van het interbiblio-
thecair leenverkeer voor haar rekening. Wordt binnenkort de 
administratie versterkt met medewerkers van het streekgericht 
bibliotheekbeleid? Voor de VVBAD liggen er mogelijkheden die 
aansluiten bij de eigenheid en de traditie van de vereniging. 
Professionalisering van de sector dragen we sinds jaar en dag 
hoog in het vaandel. We hebben ervaring in het organiseren 
van vormingen en onderhouden goede contacten met de regu-
liere opleidingen. Als ledenvereniging brengen we professionals 
samen, soms tijdelijk in het kader van een project, soms structu-
reel. Op vlak van coördinatie zullen we allicht een tandje moe-
ten bijsteken, nu de sturing van de Vlaamse overheid wegvalt. 
Het IBL-charter was een eerste voorzichtige oefening in die zin, 
een die we, gezien de ontwikkelingen, niet tot het einde heb-
ben moeten doorvoeren. Wij zijn er klaar voor, maar alleen en 
zonder extra middelen zal het niet lukken. 


