
“OMDAT COMMUNICATIE MIJN DING IS, ZAG IK WEL WAT 

IN HET NIEUW OP TE RICHTEN COMMUNICATIEHUIS 

VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP IN BRUSSEL. IK KON 

VOOR EEN DEEL TERUGVALLEN OP MIJN ERVARING UIT 

VORIGE JOBS, MAAR KREEG TEGELIJK IETS VOLLEDIG 

NIEUW VOORGESCHOTELD. DE PERFECTE MATCH.”

Ann Van Driessche:

“Een bibliotheek heeft de hele 
wereld in huis”
Julie Hendrickx

Ann Van Driessche is sinds maart 2012als directeur bij Muntpunt, de samensmelting van de 
Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek (HOB) en Onthaal en Promotie Brussel (OPB). De biblio-
theeksector is nieuw voor haar. Wat bracht Ann mee van over de schutting? 

Je bent nu directeur bij Muntpunt maar 

wat staat er nog zoal op je cv? 

Communicatie en Marketing vormt de 

rode draad op mijn cv. Ik werkte als jour-

nalist aan cultuurcommunicatie, stapte 

over naar overheidscommunicatie (intra-

net Vlaamse overheid, campagnes 

‘Wetenschap maakt knap’), naar politieke 

communicatie (premier Verhofstadt), was 

projectleider voor de communicatie van 

het Europees voorzitterschap in 2000, 

zette later ziekenhuiscommunicatie op 

(Universitair Ziekenhuis Antwerpen) om 

dan ten slotte communicatiedirecteur 

van het GO! onderwijs van de Vlaamse 

Gemeenschap te worden. 

Hoe ben je in de bibliotheeksector 

beland? 

Omdat communicatie mijn ding is, 

zag ik wel wat in het nieuw op te rich-

ten communicatiehuis van de Vlaamse 

Gemeenschap in Brussel. Muntpunt was 

toen een nog in te vullen organisatie met 

een brede opdracht: het is een commu-

nicatiehuis, met onder andere een infor-

matiecentrum en belevingsbibliotheek, 

een open huis waarin verbinding en ont-

moeting centraal staan. Ik kon dus voor 

een deel terugvallen op mijn ervaring uit 

vorige jobs, maar kreeg tegelijk iets vol-

ledig nieuw voorgeschoteld. De perfecte 

match.

De belevingsbibliotheek, één van de 

opdrachten van Muntpunt, was hele-

maal nieuw voor mij. Verder dan enkele 

bibliotheekbezoeken ging mijn ervaring 

eigenlijk niet. Het verraste me wat er alle-

maal achter de schermen van zo’n biblio-

theek schuilt. Het zijn net die dingen die 

mij intrigeren, het nieuwe, het onbekende, 

hetgeen me onmiddellijk verrast. Dat was 

voor mij het échte begin van een carri-

ère die zich ook zou afspelen in de biblio-

theeksector. 

Ook, want Muntpunt is meer dan een 

bib. Dat is het mooie en fascinerende 

aan Muntpunt. Het wil al zijn opdrachten 

samenbrengen, niet enkel naast elkaar 

uitvoeren: de opdracht van de bele-

vingsbibliotheek moeten we integreren 

in die van een informatiecentrum, in die 

van een verbindingsinstrument, in die 

van een open huis en omgekeerd. Na de 

opening van Muntpunt, kon je zien hoe 

dat langzaam maar zeker lukt. Hoe verder 

we gaan, hoe meer personeelsleden zich 

concreet kunnen verdiepen in de symbi-

ose van die vier functies. Tot deze zomer 

was dat voor hen, net als voor mij, soms 

moeilijk, omdat je abstracte modellen uit-

tekent die misschien enkel in theorie wer-

ken. Nu kunnen we uittesten wat werkt en 

wat niet, hoe we van een bib een ontmoe-

tingsplaats en meer maken, welke part-

ners we kunnen betrekken om het huis 

te laten leven, etc. En dat samenbrengen 

is net waarvoor ik naar Muntpunt kwam.

Wat waren de eerste dingen die je opvie-

len aan de BAD-sector? 

Tijdens de eerste gesprekken met de 

personeelsleden viel het enorm op hoe 

bibliothecarissen vaak hun job als een 

missie zien. Passie voor de bib is iets dat 

hen drijft. Ik prijs mij dan ook gelukkig te 

kunnen rekenen op mensen die met hart 

en ziel verknocht zijn aan de bib. Ze hou-

den mij bij de les en zullen er altijd voor 

zorgen dat de bib niet ondergesneeuwd 

raakt in onze werking.

In hoeverre hebben je vorige werkerva-

ringen je voorbereid op je huidige job? 

Ik zie nu veel dingen samenkomen. Mijn 

ervaring in tal van sectoren zorgt ervoor 

dat ik snel tot besluiten kan komen zon-

der iets uit het oog te verliezen. Maar wat 

ik nog het leukste vind is de rijkdom aan 

informatie die wij nu gericht met de bui-

tenwereld kunnen delen.

Wat zijn de sterktes en de zwaktes van 

de bibliotheeksector? 

In elke gemeente is een bib, toch denk 

ik dat er qua ebciëntie nog veel winst te 

realiseren is. Het biblandschap is verdeeld. 

We doen allemaal ‘hetzelfde’: we kopen 

boeken aan, we maken ze kastklaar, etc. 

Maar ieder doet dit voor zich. Moesten 

de bibliotheken voor deze processen 

samenwerken, dan zou dat niet alleen 

ieders budget ten goede komen, maar 

ook de kwaliteit die we onze bezoekers 

bieden. Er zijn wel een aantal initiatieven, 

bijv. kastklaar aankopen, maar we zijn er 

nog niet. Pas op, ik kan de initiatieven die 
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er zijn alleen maar aanmoedigen, maar we 

zouden verder moeten gaan. Voor onszelf, 

voor de bezoeker én om de schaarse mid-

delen die er zijn beter in te zetten.

Waar bibliotheken dan weer goed scoren, 

is het inspelen op wat leeft in de samen-

leving. Een bib heeft de hele wereld in 

huis. Een Nobelprijs? Daar kunnen wij 

direct op inspelen met een themastand. 

Een gebeurtenis? Wie kan daar iets over 

komen vertellen? M.a.w. bibliotheken 

kunnen altijd op alles inspelen. Wat ik in 

mijn eigen organisatie nog wat mis, is de 

reflex om met meer commerciële partners 

samen te werken. Niet zozeer om er geld 

aan te verdienen, maar om dingen die we 

zelf niet kunnen realiseren toch te kunnen 

aanbieden. De sector is totaal niet com-

mercieel ingesteld en dat vind ik wel een 

werkpunt.

Bibliotheken zijn ook vaak op zoek naar 

een nieuwe adem. Ik denk niet dat het zo 

een vaart zal lopen. OK, je kunt tegen-

woordig overal je leesvoer kopen en 

boeken zijn bijgevolg veel toegankelijker 

dan vroeger. Maar, een thuisbibliotheek 

opbouwen is niet meer zo ‘in’. Lenen is 

terug hip. We hoeven niet langer spik-

splinternieuwe spullen te hebben, we 

recycleren, kopen tweedehands, zoeken 

op rommelmarktjes, etc. Dat is toch een 

geweldig fenomeen om als bib op in te 

spelen. In Muntpunt kun je lenen, maar 

ook ruilen. Ik droom ervan om straks ook 

georganiseerd ruilen te kunnen aanbie-

den. In Angelsaksische landen is book & 

dvd swapping een waar fenomeen. 

Wat echt mis is, is de opgang van de digi-

tale bib. Er zijn pogingen tot, maar het 

komt niet echt van de grond. Spotify en 

andere muzieksites tonen dat het kan. 

Er bestaan veel sites die documentaires, 

spreekbeurten, etc. bundelen. Ook apps 

allerhande duiken op. Wie heeft nog een 

overzicht? Dit is een project dat m.i. in 

Vlaanderen breed aangepakt zou moe-

ten worden. 

 

Hoe kunnen we die zwaktes ombuigen? 

Volgens mij moeten wij vooral meer 

samenwerken. En niet alleen via over- 

koepelende instanties. Ik pleit ervoor dat 

bibliotheken bilateraal dingen samen 

doen. Ik geloof erin dat wij het op het ter-

rein moeten doen. Samenwerken buiten 

de eigen muren is zo verrijkend. De hui-

dige schaarste van middelen dwingt ons 

ook meer te gaan doen met onze mid-

delen. Ik hoop dat deze urgentie ervoor 

zorgt dat wij allemaal vaker de deuren 

voor elkaar openzetten. Onbekend maakt 

immers onbemind.

Wat wil je als directeur van Muntpunt 

zeker nog realiseren?

Ik ben nog maar anderhalf jaar bezig, 

het Muntpuntverhaal blijvend waarma-

ken is de uitdaging. Op dit moment is 

het nog zoeken hoe we de vier functies 

van Muntpunt het best laten samenko-

men. Ook aan onze bezoekers en part-

ners duidelijk maken wat ze allemaal van 

Muntpunt mogen verwachten, moet nog 

groeien. Maar hoe verder we gaan, hoe 

meer wij en onze bezoekers zélf bele-

ven wat Muntpunt is, hoe beter wij in ons 

opzet zullen slagen om van Muntpunt één 

geheel te maken. Dan zullen we met een 

concept, dat uniek is in België, trendsetter 

worden, een sterk merk, een begrip, dat 

succesvol is én anderen in zijn succes kan 

meenemen. Daar zijn wij nog lang niet, 

maar dat is mijn langetermijnperspectief 

waar ik dagelijks met al mijn collega’s 

naartoe werk. 

“DE HUIDIGE SCHAARSTE 

VAN MIDDELEN DWINGT 

ONS OOK MEER TE 

GAAN DOEN MET ONZE 

MIDDELEN. IK HOOP 

DAT DEZE URGENTIE 

ERVOOR ZORGT DAT WIJ 

ALLEMAAL VAKER DE 

DEUREN VOOR ELKAAR 

OPENZETTEN.”
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