
Hoe ben je in de bibliotheeksector beland? 
Tot voor kort heb ik heel wat jaren in de edu-
catieve uitgeefsector gewerkt, waar ik com-
merciële functies had, uitgever was, leiding-
gevende… Na verloop van tijd miste ik er een 
omgeving waar gedrevenheid, authenticiteit en 
oprechte klantgerichtheid bij alle betrokkenen 
belangrijk zijn. Daarom wilde ik meer weten 
over wat mensen in de culturele sector drijft 
en hoe culturele organisaties werken. Zo ben 
ik in een masterclass cultuurmanagement aan 
de Antwerp Management School van de UA 
(o.l.v. Annick Schramme) terechtgekomen, waar 
ik heel wat boeiende en geboeide mensen ont-
moette. Dat zette mij aan om die sector verder 
te verkennen waarna ik de kans kreeg om als 
zakelijk beheerder in onze bib aan de slag te 
gaan. Een behoorlijke uitdaging voor iemand 
met een compleet andere ervaring; maar de 
liefde die ik bij mijn collega’s voor het vak, voor 
onze bibliotheek, en voor onze leden ervaar, 
doet deugd en geeft mij elke dag weer ener-
gie. Ondertussen loop ook ik met een brede 
glimlach door onze bib!

In hoeverre hebben je vorige werkervaringen 
je voorbereid op je huidige baan?
Zowel de stap vanuit de privésector naar een 
overheid als vanuit een sterk commercieel 
gedreven sector naar de bibliotheekwereld, is 
groot. Ik heb het voorbije jaar dan ook elke dag 
vooral veel geleerd-geleerd-geleerd. Daarbij 
kan ik gelukkig terugvallen op een basisin-
zicht in de diverse domeinen van het zakelijk 
beheer, maar ook op een ervaring en referentie-
kader waarbinnen ik dingen snel kan plaatsen 
en waar nodig ook relativeren. En misschien 
breng ik af en toe ook een frisse wind in een 
aanpak, een gewoonte…? Ik hoop alleszins dat 
ik de metier spoedig voldoende in de vingers 
heb om samen met de collega’s écht aan het 
gebouw te timmeren, want zoals voor iedere 
bibliotheek in Vlaanderen is dat ook bij ons een 
stevige uitdaging.

Je reageerde onlangs op onze oproep voor 
een secretaris voor de sectie OB. Wat trok je 
zo aan? En wat was je motivatie om lid te wor-
den? 
Ik merk dat ik voortdurend op zoek ben naar 
meer inspiratie. En hoewel ik nog slechts 
enkele contacten met de collega’s binnen de 
VVBAD had, geeft dit de nodige zuurstof om 
over het muurtje te kunnen kijken! Ervaringen 
delen en leren uit de inzichten van collega’s 

is erg inspirerend. Ook de werkgroep van de 
Kempense Bibliotheken biedt die gelegenheid, 
ook daar vind je gelijkgestemden. Dat zal voor 
de toekomst ook belangrijk zijn. 

Welk thema ligt je nauw aan het hart? 
Ik vind het bijzonder boeiend om te kijken hoe 
een stad, een overheid, een sector zoekend is 
naar een goeie invulling van de betekenis en 
taken van een bibliotheek te midden van haar 
gemeenschap. In zo’n complexe materie ste-
ken sommigen de nek uit, durven kiezen voor 
een toekomst en zetten die vervolgens om 
in ambitieuze plannen en realisaties. Ook wij 
staan voor die uitdaging. Het voorbereiden van 
de weg daarnaartoe, naar de inzichten, naar het 
draagvlak, en uiteindelijk naar de keuze zelf, is 
spannend! Gelukkig koos onze stad nog recent 
voor het versterken van ons bibliotheekteam 
met jonge mensen met een nieuwe open blik en 
frisse ideeën. Dat in combinatie met veel exper-
tise en draagkracht bij onze andere collega’s, 
stelt mij gerust en geeft een boeiende belofte.

Wat zou je in de toekomst graag willen doen 
binnen de vereniging?
De vereniging kan veel voor onze en vele 
andere bibliotheken betekenen. We moeten 
mekaar vinden, samenwerken, delen in onze 
belangen, samen aan die kar duwen en trekken. 
Leg een stuk professionalisering op dit niveau, 
zodat wie wil, er ten volle aan kan bijdragen, en 
wie liever een service verwacht, die er ook kan 
vinden. Ik zal de komende maanden en hope-
lijk ook nog wel enkele jaren, mee de kar in 
Turnhout trekken, maar als ik parallel daarmee 
ook een bescheiden bijdrage kan leveren aan 
het grotere belang, vind ik daar zeker voldoe-
ning en evenwicht. 
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Sinds december is zij ook 

de nieuwe secretaris van 

de sectie Openbare biblio-

theken van de VVBAD. Ze 

volgt Nathalie Verstrynge 

op. Wendy is door de boe-

kenmicrobe gebeten en 

experimenteert graag bij 

het koken.

Wendy Schruers:

“De stap van de privésector naar de 
bibliotheekwereld is groot”


