
“Voor al die negatieve 
voorspellingen over de 
toekomst van bibliotheken 
is ondertussen een ander 
verhaal in de plaats 
gekomen.”



De belevenisbibliotheek
Interview: Julie Hendrickx 
Foto’s: Stefan Tavernier

“Dat is het lot van auteur zijn,” lachen ze elkaar toe. 
Lieselotte De Snijder, communicatiemedewerker bij het 
Davidsfonds, en Danie De Sadeleer, hoofdbibliothecaris 
van de Bib Leuven, schreven samen met Bruno Verbergt, 
docent Cultuurmanagement aan de Universiteit Antwerpen, 
het boek Wauw, hier leest men boeken. Die laatste moest 
verstek laten gaan voor dit interview wegens een drukke 
agenda. Met dit boek over ‘de belevenisbibliotheek’ willen 
ze bibliothecarissen inspireren om hun boekenliefhebbers 
een onvergetelijke ervaring te bezorgen.

Hoe lang werkten jullie aan het boek? 
Lieselotte: Het boek is voortgekomen uit mijn masterproef voor de opleiding 
Cultuurmanagement. In januari 2011 ben ik in de bibliotheek van Leuven aan 
mijn stage en het daarbij horende onderzoek begonnen. Omdat Bruno er een 
artikel in zag, zijn we samen beginnen sleutelen aan de masterproef. In septem-
ber 2012 zijn we dan bij LannooCampus op gesprek geweest. Omdat we nog 
andere invalshoeken zochten, hebben we toen ook Danie erbij gevraagd. In de 
kerstvakantie (van 2012) was deze vergaderruimte in de openbare bibliotheek 
van Leuven een week lang ons hoofdkwartier en hebben we alle teksten en 
onderdelen van het onderzoek samen bekeken. In maart 2013 hebben we het 
boek dan doorgegeven aan de redactie van LannooCampus en in september is 
het verschenen. We hebben er toch een kleine twee jaar aan gewerkt. 

Wat was de insteek van jouw stage in de bibliotheek van Leuven? 
Lieselotte: Ik wou in de eerste plaats iets in de bibliotheek doen. Toen we samen 
zaten, bleek dat het concept van de beleveniseconomie ons beide boeide. En 
hoe je dat nieuwe concept kon toepassen op de bibliotheek. 

Danie: We zijn ook vrij snel op onze samenwerking met het cultuurcentrum 
gekomen.

Lieselotte: Juist, na de verbouwing van de bib was me 
opgevallen dat de balie gedeeld wordt met het cul-
tuurcentrum. De samenwerking tussen beide orga-
nisaties is in het oorspronkelijke onderzoek een 
groot onderdeel, maar dat hebben we weggelaten 
in het boek. Terwijl de boekhandel erbij is geko-
men. Uiteindelijk heb ik het concept van de bele-
venisbibliotheek onderzocht en hoe die er kan 
uitzien. Daarvoor heb ik ook enkele Nederlandse 
bibliotheken bezocht. Al die bevindingen heb 
ik gelegd naast wat de bibliotheek van Leuven 
doet. Er waren heel wat overeenkomsten, maar 
ook nog heel veel mogelijkheden. 

Danie: Als bibliotheek doe je veel dingen 
die organisch gegroeid zijn, maar kan je die 
ook onderbouwen? Want vanuit een zeker 
buikgevoel laat je je inspireren door een 
bibliotheekbezoek of pik je dingen op tij-
dens het lezen van een artikel. Ik was blij 
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dat Lieselotte in onze bibliotheek een onderzoek 
wou voeren om eens te doorgronden waarmee 
we bezig zijn. Zijn dat losse dingen die gebaseerd 
zijn op een hype of fundamentele zaken waar onze 
klanten op zitten te wachten? Het concept van 
de belevenisbibliotheek was me bekend, maar de 
afstemming tussen theorie en dagelijkse praktijk 
was bij mijn weten nog nooit gebeurd. De grote 
verdienste van het boek is dat het een aantal 
zaken uitschrijft: waar zijn we als bibliotheken mee 
bezig, komt dat overeen met wat er in de buiten-
wereld gebeurt en loopt het gelijk met economi-
sche modellen? 

Hoe omschrijven jullie het concept van de bele-
venisbibliotheek? 
Lieselotte: Een belevenisbibliotheek is ten eerste 
een plek waar je meer kunt beleven dan alleen 
maar boeken uitlenen, bijvoorbeeld door een 
auteurslezing bij te wonen of deel te nemen aan 
een leesgroep. Maar er zijn nog meer aspecten aan 
verbonden. Zo is de inrichting van de bibliotheek-
ruimte erg belangrijk: hoe prikkel je de gebrui-
kers met de presentatie van je collectie zodat ze 
nieuwe dingen kunnen ontdekken in de bib? Een 
ander aspect zijn de medewerkers en hoe die met 
de gebruikers omgaan. Klantvriendelijkheid is een 

must, maar ook oprechte betrokkenheid om in twee richtingen 
te kunnen werken, zodat de bibliotheek voor gebruikers meer 
is dan alleen een plaats om boeken te halen. Wat de belevenis-
bibliotheek precies inhoudt, hangt dus erg af van de invulling 
die je er zelf aan geeft. 

Danie: De focus wordt verlegd, de bibliotheek levert niet meer 
gewoon een aanbod zoals we dat tien jaar geleden nog deden. 
Nu staat de klant zelf in the picture. De klant is niet altijd koning 
maar er wordt meer en meer interactie op gang gebracht. Naast 
boeken, cd’s en dvd’s bieden we nu ook activiteiten aan. Onder 
andere omdat het cultuurcentrum in hetzelfde gebouw zit en 
omdat we een gezamenlijke balie hebben. Dat zorgt er mee 
voor dat je een ander soort klanten krijgt en dat je van daaruit 
naadloos in een ander verhaal belandt. Vroeger pretendeerden 
we een goed aanbod te hebben voor onze gebruikers terwijl we 
eigenlijk niet goed wisten wie onze klanten waren. Je merkt bij 
nieuwe belevenisbibliotheken, zoals Muntpunt of de bibliotheek 
van Genk, dat de fysieke plek ook belangrijk is. Een bibliotheek 
moet aantrekkelijk en verrassend zijn. De klant heeft immers 
ook een andere rol aangenomen, die is veeleisender geworden. 
Ook de aandacht voor de inbedding van de bibliotheek in de 
lokale gemeenschap en dat de bibliotheek in die gemeenschap 
haar identiteit zoekt en vindt, slaat ook aan bij de klanten. In 
het boek worden ook de vier basisbelevenissen beschreven. Dat 
was voor mij een revelatie want dat is eigenlijk een analyse van 
waarom een klant voor jou kiest. In een workshop hebben we 
met de klant een andere rol dan wanneer de klant de informa-
tie gewoon opneemt. Wat wij aanbieden als bibliotheek, komt 
eigenlijk tegemoet aan die vier basisbelevenissen. Als biblio-
theek weet je dan dat het goed zit. Onlangs gaf ik op de dag 
van de Limburgse bibliothecarissen een voorstelling van het 
boek en het concept. De reacties waren positief, heel positief 
eigenlijk. Het was vooral voor iedereen een herkenbaar verhaal. 
Iedere bibliotheek onderneemt veel dingen, maar men is blij dat 
er eindelijk een overkoepelend kader is om al die dingen aan 
vast te haken. We vertellen eigenlijk niets nieuws maar geven 
een context, een kader. 

Een belevenisbibliotheek is een bibliotheek 

waar je niet alleen boeken kunt uitlenen, maar 

waar je ook een heleboel andere dingen kunt 

beleven. De basis daarvoor zijn vier soorten 

belevenissen: ontspannende, educatieve, esthe-

tische en escapistische belevenissen.

Bij een ontspannende belevenis wil je als klant 

iets voelen (bijv. als je een lezing van een auteur 

bijwoont), bij een educatieve belevenis wil je 

iets leren (bijv. als je gaat blokken in de biblio-

theek), bij een escapistische belevenis wil je 

iets doen (bijv. als je deelneemt aan een lees-

groep) en bij een esthetische wil je zijn (bijv. als 

je geniet van een tentoonstelling). 

Een belangrijke opmerking hierbij is dat er 

geen absoluut verschil bestaat tussen de ver-

schillende soorten belevenissen, ze vormen een 

continuüm. Een bepaalde belevenis kan dus 

minder of meer kenmerken vertonen van een 

van de vier basisbelevenissen. En een beleve-

nis die aspecten van alle vier de types bevat, 

is onvergetelijk.

Uiteraard komt er bij de creatie van een bele-

venisbibliotheek nog veel meer kijken: de hele 

inrichting en dienstverlening moet erop gericht 

zijn om verschillende soorten belevenissen te 

faciliteren. De look & feel van het gebouw, de 

behulpzaamheid van het personeel, de online 

dienstverlening en de samenwerking met part-

ners: het bepaalt allemaal of je als klant met 

een wauw-gevoel naar buiten gaat.
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Lieselotte: Het is inderdaad niet zomaar een concept dat je 
ergens neerpoot. Het is een oefening om te zoeken hoe je dat 
als bibliotheek kan invullen binnen het lokale kader. 

Danie: Met lokale partners en verenigingen. Ik hoor van colle-
ga’s dat men meer en meer samenwerkingen zoekt. Bovendien 
komt er met de crisis een extra economisch gegeven bij. Ik hoor 
dat collega’s partnerships aangaan om activiteiten toch in de 
bibliotheek aan te bieden zonder dat ze zelf te veel mensen of 
tijd moeten investeren. Nood breekt wet natuurlijk, maar samen-
werkingen kunnen nooit een slechte zaak zijn. En ook onderling 
mogen bibliotheken meer samenwerken. We zijn goed bezig 
maar het kan altijd beter (lacht). Samenwerkingen zijn voor 
een bibliotheek ook zo’n breed gegeven, want we hebben elk 
onderwerp dat je je maar kan voorstellen in huis, of digitaal. 
Daardoor kunnen we met veel organisaties samenwerken. Maar 
als bibliotheek moet je ook je eigen identiteit bewaken, zodat 
je niet opgaat in het geheel van de vrijetijdssector. Een eigen 
identiteit is belangrijk. 

Lieselotte: Een bedenking die je wel vaker hoort, is dat een 
bibliotheek toch geen kookworkshops moet organiseren. Dat 
is een typisch Vlaamse reflex, want in Nederland vindt men dat 
vrij gewoon. Anderzijds is het zo dat er in Nederland veel minder 
actieve cultuurcentra zijn dan in Vlaanderen. Mensen voelen wel 
aan dat de activiteiten en de belevenissen die je aanbiedt dicht 
genoeg bij jou als bibliotheek moeten staan. Alleen zo kan je 
sterk naar buiten komen. 

Danie: Het heeft ook allemaal te maken met de legitimatie 
van de bibliotheek en haar toekomst. Er zijn genoeg goeroes 
die verkondigen dat binnen x aantal jaar de bibliotheek over-

bodig zal zijn. We mogen niet zelfgenoegzaam denken “We 
doen maar, we worden gesubsidieerd en mensen hebben ons 
graag.” We moeten onszelf waarmaken. En dan is het goed 
dat je zoals een boekhandel werkt om jezelf te legitimeren 
en daardoor je toekomst veilig te stellen. Dan kom je auto-
matisch terug bij die identiteit. Waarom moet je je als biblio-
theek waarmaken? Omdat je iets te betekenen hebt binnen 
de lokale gemeenschap. Voor al die negatieve voorspellingen 
over de toekomst van bibliotheken is ondertussen een ander 
verhaal in de plaats gekomen. Ook daarom ben ik blij met het 
verhaal over die verschillende belevenissen, want we merken 
ook dat mensen echt naar de bibliotheek komen om hier te 
zijn, voor deze plek. 

Lieselotte: Dat mensen steeds meer online informatie zoeken is 
een feit. Maar tegelijkertijd zie je ook dat mensen steeds meer 
belang hechten aan het lokale, het duurzame en het authen-
tieke. In de zoektocht naar informatie kunnen de bibliotheek 
en de boekhandel dus nog steeds een rol spelen als wegwijzer. 
Morgen is het ‘Dag van de onafhankelijke boekhandel’ en het 
valt mij op hoeveel mensen op sociale media laten weten dat ze 
dat toch wel belangrijk vinden. Dat is hoopgevend. Uiteindelijk 
gaat het om het lezen en de kennis en het plezier die daaruit 
voortkomen. 

Het boek reikt de sector dus een bijkomend kader aan, in 
plaats van diezelfde sector te willen veranderen? 
Lieselotte: Ja, er worden al veel activiteiten georganiseerd. 
Maar het helpt om even na te denken over het karakter van 
die activiteiten en er wat meer diversiteit in te brengen. Veel 
activiteiten zijn nu eenmaal voorstellingen. Workshops en ten-
toonstellingen zijn iets anders en misschien wel een grotere 
uitdaging om te organiseren. Maar het zijn andere manieren 
om de gebruiker bij de werking van de bibliotheek te betrekken. 

Jullie ijveren in het boek om de bibliotheekgebruikers zoveel 
mogelijk bij de werking te betrekken, wordt dat vandaag dan 
nog te weinig gedaan? 
Danie: De interactie met de gebruiker kwam uit de masterproef 
minder naar voren. En ondertussen is dat onderzoek ook al twee 
of drie jaar geleden, er is wel wat veranderd sindsdien. Het digi-
tale verhaal is voor die interactie wel heel belangrijk. Via ver-
schillende media ontvang je wel wat reacties. Zelf organiseren 
we nog regelmatig een enquête om te peilen of we goed bezig 
zijn. Misschien worden er bepaalde aspecten van onze werking 
onderbelicht? En dat levert ook resultaten op. Eigenlijk liggen 
wij goed in de markt bij onze gebruikers en krijgen we wel wat 
krediet van hen. Staat dat in het boek of verzin ik dat nu ter 
plekke? (lacht) Voor een aantal mensen zijn we nog altijd de 
nobele onbekende, maar het begint toch wel wat te veranderen. 

Heb je het dan over de openbare bibliotheek in Leuven of over 
de Vlaamse openbare bibliotheken in het algemeen? 
Danie: In het algemeen, hoor. 

Lieselotte: Gebruikers betrekken is natuurlijk interessant, maar 
niet elke gebruiker heeft daar altijd zin in. Het gebruikerspanel 

in de bibliotheek van Delft vind ik persoonlijk wel interessant. 
Dat zijn mensen die nauwer betrokken zijn bij de bibliotheek en 
mee willen nadenken over de werking en de mogelijkheden. Er 
zijn altijd mensen die iets meer willen doen dan anderen. Maar 
dat zal niet de meerderheid zijn. 

Hoe zet je de volgende stap, samen met de gebruikers een 
meerwaarde in de belevenis creëren? 
Danie: Het is zo dat mensen digitaal heel veel dingen met elkaar 
delen maar het gaat over een beperkt aantal mensen. Je hebt 
eigenlijk al een gedifferentieerde aanpak naar je klanten nodig, 
want je hebt mensen die zelfs nooit een aankoopsuggestie zul-
len geven, die dat volledig aan ons overlaten. We praten nu ook 
al over ‘klanten’, vroeger waren dat onze ‘gebruikers’. Diegenen 
die dingen willen delen, vinden hun weg naar de bibliotheek wel. 

Lieselotte: Die interactie moet ook niet wereldschokkend voor-
gesteld worden. Het blijven nog altijd klanten. Maar tussen de 
mensen die echt betrokken zijn, zit misschien wel iemand die 
zich op een dag wil engageren als vrijwilliger. Van iedereen een 
vrijwilliger maken, kan ook de ambitie niet zijn. 

Danie: Als we een activiteit organiseren en we krijgen positieve 
reacties, dan is dat ook waardevolle feedback. Verder denk ik 

“HET IS NIET ZOMAAr EEN CONCEpT DAT JE ErGENS NEErpOOT. HET IS EEN 
OEfENING OM TE ZOEKEN HOE JE DAT ALS BIBLIOTHEEK KAN INVULLEN 

BINNEN HET LOKALE KADEr.”
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nog aan een voorbeeld uit het boek: als je een auteurslezing 
geeft, probeer daar ook een boekverkoop aan te koppelen. Dan 
bied je ook iets fysieks aan wat mensen herinnert aan die activi-
teit. Je hebt wel een aantal hefbomen, maar de klant wordt ook 
mondiger. Hier in Leuven zitten we wel met een van de meest 
veeleisende publieken (lacht). Negatieve reacties krijg je natuur-
lijk ook. Vroeger zou men weinig of geen moeite doen om een 
brief te schrijven naar de bibliotheek, maar e-mailen is snel en 
gemakkelijk. Negatieve feedback is ook feedback en een teken 
van betrokkenheid. Als bibliotheek zijn we ook een publieke 
instelling en dat hoort bij onze werking. 

Er beweegt wel wat in de bibliotheeksector: de vraaggerichte 
bibliotheek, de bibliotheek van de 100 talenten en nu de bele-
venisbibliotheek. Het antwoord van de sector op de bestaande 
uitdagingen? 
Danie: Het zou maar erg zijn als die concepten niet beantwoor-
den aan een uitdaging. Want waar ben je dan mee bezig? Dan 
stem je je doelstellingen niet af op de behoeften. Al die con-
cepten hebben hun raakvlakken. Maar als je kijkt naar de ver-

schillende belevenissen, krijg je altijd verschillende insteken die 
beantwoorden aan behoeften van klanten. Maar dat kan via een 
bibliotheek van de 100 talenten ook zo zijn. Wordt een beleve-
nisbibliotheek dan een verzamelwoord voor alles waar je hoe-
genaamd aan tegemoet kunt komen? Ik vind dat een moeilijke 
vraag. In het boek staan de vier basisbelevenissen. Maar eigenlijk 
is het concept veel sterker als je van alles iets doet. Dan krijgt 
het een extra dimensie. 

Lieselotte: Daar dacht ik ook aan toen ik de andere concep-
ten hoorde. De bibliotheek van de 100 talenten werkt bijvoor-
beeld vooral vanuit de educatieve insteek. Terwijl de belevenis-
bibliotheek alles toch wat open wil trekken naar andere soorten 
belevenissen. Anderzijds zitten ook verschillende aspecten van 
de vraaggerichte bibliotheek voor een stuk in de belevenisbi-
bliotheek. Bovendien dwingt de lokale situatie bibliotheken om 
transversaal te werken binnen de gemeente. Dat stimuleert om 
partners te gaan zoeken en de eigen werking open te breken. 

Danie: We zitten inderdaad met de Vlaamse beleidsprioritei-
ten waar we aan moeten voldoen. En het is een economische 
noodzaak. Want wat we eigenlijk moeten doen is wel heel breed 
en het is dan nog de vraag of we al die professionaliteit in huis 
hebben. Dat is dus niet het geval. En dan zit je in het verhaal van 
samenwerkingen om een beter product te krijgen. De wetgever 
heeft met zijn decreten eigenlijk al de insteek gegeven om meer 
te ondernemen in samenwerkingen. En dat werkt. 

Lieselotte: Door alle technologische veranderingen en digitali-
sering is het baliewerk grotendeels weggevallen, waardoor de 
medewerkers meer door de bibliotheek kunnen bewegen en tijd 
hebben voor andere taken, zoals gebruikers adviseren. 

Danie: En het geeft het beroep ook een professioneler karakter. 
Zo krijgen mensen een ander beeld van een bibliotheekmede-
werker, in tegenstelling tot wanneer die enkel boeken zou scan-
nen. De professionaliteit komt meer tot uiting. 

En het retailconcept? Gaat dat meer ingang vinden in de biblio-
theeksector? 
Danie: Ik denk dat het ideale concept niet bestaat. Ik denk dat 
het sterk is dat je van elk concept de do’s-and-dont’s over-
neemt. We hebben al bibliotheken bezocht waar het retailcon-
cept toch wel heel manifest aanwezig is en dan zit je sneller in 
het verhaal van de boekhandels, vind ik. Maar de beleving van 
bibliotheek of die van een boekhandel verschilt. We proberen 
wel naar elkaar toe te groeien, maar vanuit de eigen identiteit. 
Waar ligt binnen het retailconcept nog het verschil, behalve het 
feit dat een bibliotheek uitleent en boekhandel verkoopt? Als ik 
een bibliotheek binnenstap, heb ik ook graag het gevoel van in 
een bibliotheek te zijn. En in een boekhandel is het andersom. 

Lieselotte: Ik denk dat het te maken heeft met eigenheid en 
die moet je ook bewaken. Het verschil tussen een boekhandel 
en een bibliotheek blijft natuurlijk de commerciële doeleinden. 
Een bibliotheek is er nog altijd op gericht om iedereen, ook 
mensen die het niet kunnen betalen, boeken en belevenissen 
aan te bieden. En ook de jongeren die in de bibliotheek komen 

blokken of gewoon rondhangen, zorgen toch voor een groot 
verschil met de boekhandel. 

Danie: Bij ons speelt de commerciële output niet. We willen wel 
de interesse wekken van mensen over actuele feiten of gebeur-
tenissen. Een discussie die vroeger vaak gevoerd werd, was de 
vraag of we concurrenten of collega’s waren. Bibliotheken zor-
gen voor leesbevordering en dat kan alleen maar de boekhan-
del ten goede komen. 

En als beide inzetten op de belevenis, kan de complementari-
teit toch alleen maar versterkt worden? 
Danie: Ja, er zijn best wel wat voorbeelden waar we dat probe-
ren te doen. Eigenlijk is het woord ‘versterken’ daar wel goed 
op zijn plaats, niet alleen omdat beide partijen daar beter van 
worden maar in eerste instantie ook de klant. 

Werd er daarom besloten de boekhandel mee in het boek op 
te nemen? 
Lieselotte: Op de verdediging van mijn masterproef kreeg ik 
de commentaar dat het een interessante vaststelling was om 
te zien dat bibliotheken meer naar de boekhandel neigen door-
dat de presentatie en de look & feel steeds belangrijker worden. 
Terwijl boekhandels op hun beurt ook naar de bibliotheek nei-
gen doordat ze steeds meer activiteiten organiseren en er ook 
voor zorgen dat klanten wat langer in de winkel vertoeven. Die 
opmerking is altijd door ons hoofd blijven spoken, maar het is 
pas bij het uitschrijven van het boek dat we beseften dat we de 
boekhandel mee moesten opnemen. Het is interessant omdat 
er zoveel raakvlakken zijn. Beiden kunnen het concept op hun 
manier invullen. Een boekhandel is vaak wat specialistischer en 
kan daardoor wat meer op de eigenheid spelen. Een bibliotheek 
kan als openbare instelling wat breder gaan en veel meer ver-
schillende mensen aanspreken. Net daarom is het interessant 
om verschillende soorten belevenissen te creëren. 

“ALS BIBLIOTHEEK DOE JE VEEL DINGEN DIE OrGANISCH GEGrOEID ZIJN, MAAr 
KAN JE DIE OOK ONDErBOUWEN?”
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