
“DE VVBAD ZIE IK ALS 

EEN INTERESSANTE 

PARTNER DIE EEN 

ROL KAN HEBBEN IN 

EEN STREVEN NAAR 

EEN SAMENLEVING 

WAARIN MENSEN 

MET (PSYCHISCHE) 

KWETSBAARHEDEN 

EEN ZO GEWOON 

MOGELIJK 

LEVEN KUNNEN 

LEIDEN, ZONDER 

UITGESLOTEN TE 

WORDEN.”

Rik Van Nu(el is stafmedewerker bij de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid 

(VVGG), en verder is hij mandaatloos, op zijn recente aanwezigheid in de Raad van Bestuur 

van de VVBAD na. Wat hem kan interesseren: een zeilende boot bijvoorbeeld en verder alles 

waarin enige schoonheid schuilt (vaak zit die van binnen, leerde ons een zanger).

Rik Van Nu(el: 

“Ik kijk telkens met bewondering 
naar de zelfwerkzaamheid van 
de secties”

Hoe ben je in de bibliotheeksector 

beland? 

Bedrukt papier heeft altijd mijn belang-

stelling gehad. De Vlaamse Vereniging 

voor Geestelijke Gezondheid heeft een 

documentatiecentrum dat zich bij aan-

vang richtte op studenten en hulpverle-

ners in de geestelijke gezondheidszorg. 

Na enkele jaren heb ik me de zaken aan-

getrokken. Zo heb ik de thesaurus her-

werkt, de stap van steekkaarten naar een 

digitale catalogus begeleid, en enkele 

jaren terug werd de catalogus op het 

web geplaatst. Maar het documentatie-

centrum is, zoals in vele kleine non-pro-

fitorganisaties, slechts een deel van de 

opdracht en activiteiten. Het is geen doel 

op zich.

Hoe lang ben je al actief binnen de 

VVBAD? Wat was je motivatie om lid te 

worden?

Ik kwam in contact met de VVBAD toen 

ze enkele informatievergaderingen orga-

niseerde over auteursrechten. (Ik kan me 

niet meteen herinneren wanneer dat was). 

Zo ben ik in de sectie WDI terechtgeko-

men, toen nog WB. Ik hoopte wijzer te 

worden over hoe informatie naar mensen 

kan gebracht worden.

Welk thema ligt je nauw aan het hart? 

Geestelijke gezondheidsproblemen zijn 

een ernstige zaak. Mensen die ermee te 

maken hebben moeten toegang heb-

ben tot de meest accurate informatie. 

Hoe kunnen we daar het meest eXci-

ent toe bijdragen? De VVBAD zie ik als 

een interessante partner die een rol kan 

hebben in een streven naar een samen-

leving waarin mensen met (psychische) 

kwetsbaarheden een zo gewoon mogelijk 

leven kunnen leiden, zonder uitgesloten 

te worden. Bibliotheken evolueren naar 

ontmoetingsplaatsen, plaatsen waar erva-

ringen kunnen gedeeld worden. Een wijze 

mevrouw uit de openbare bibliotheekwe-

reld zei daarover: wat is een boek anders 

dan een neergeschreven ervaring, emotie.

Wat haal je er voor jezelf uit, zowel per-

soonlijk als professioneel?

Ik kijk telkens met bewondering naar de 

zelfwerkzaamheid van de secties en — in 

mijn perceptie — een vrij grote samen-

horigheid in een omgeving met heel wat 

diversiteit, en hoe een kleine groep mede-

werkers zo’n waaier aan activiteiten kan 

opbrengen.

Hoe hoop je dat de vereniging zelf zal 

evolueren in de toekomst? 

In de (geestelijke) gezondheidszorg 

wordt het stilaan vanzelfsprekend dat 

gebruikers van de zorg, patiënten of cli-

enten, mee betrokken zijn in de besluit-

vorming en de ontwikkeling van de sec-

tor, ja zelfs in het zorgproces. Ik denk dat 

inbreng van gebruikers aan informatie- en, 

bibliotheekdiensten een vruchtbare aan-

vulling kan vormen bij de verzamelde ken-

nis van professionals. 
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