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Johan Poukens:

“Informele contacten zijn voor een 
‘ongeschoold’ bibliothecaris minstens 
even waardevol”
Hoe ben je in de bibliotheeksector beland? 
Tijdens mijn studie Geschiedenis aan de Ku 
Leuven was ik een intensief gebruiker van 
bibliotheken en archieven. Ik bracht vele uren 
door in leeszalen, met mijn neus in boeken, 
inventarissen en historische documenten. De 
eruditie en bevlogenheid van de archivarissen 
die ik daar ontmoette werkte niet alleen inspire-
rend voor het historisch onderzoek dat ik deed, 
maar zette me er ook toe aan om na het afstu-
deren nog een master-na-master Archivistiek 
aan de Vrije universiteit Brussel te volgen. De 
ambitie om archivaris te worden ging daarna 
echter voor vier jaar in de koelkast, want op de 
dag van de proclamatie kreeg ik ook het nieuws 
dat ik als onderzoeker aan de slag mocht gaan 
bij de subfaculteit Geschiedenis (Ku Leuven). 

In hoeverre hebben je studies je voorbereid 
op je huidige job? 
Bij de start van de opleiding Archivistiek had 
ik een nogal eenzijdig en romantisch beeld van 
het werk van de archivaris: historische docu-
menten lezen, inventarissen schrijven, onder-
zoekers helpen bij hun heuristiek, dat soort 
dingen. Het ordenen en beschrijven was inder-
daad een belangrijke pijler in de opleiding, 
maar ik had niet vermoed dat een archivaris 
in een andere context ook een informatie-
manager kan zijn. Maar kijk, sinds december 
2011 mag ik mezelf informatie-adviseur bij de 
Erasmushogeschool noemen en ben ik precies 
dat soort archivaris én bibliotheekcoördinator. 

Hoe lang ben je al actief binnen de VVbAD? En 
wat was je motivatie om lid te worden?
Dat is als vanzelf gegaan. Mijn voorgangster ver-
tegenwoordigde de hogeschool in het bestuur 
van de toenmalige sectie Schoolbibliotheken, 
nu Hogeschoolbibliotheken. Zij heeft me geïn-
troduceerd en ik ben haar opgevolgd, in januari 
2012 als gecoöpteerd lid en vanaf januari 2013 
als effectief bestuurslid.

Wat haal je er voor jezelf uit, zowel persoonlijk 
als professioneel?
De vereniging en de sectie zijn voor mij vooral 
een plaats voor uitwisseling van kennis en 

expertise. Je leert natuurlijk altijd bij van de 
lezingen op studiedagen of de artikels in META, 
maar je vangt ook heel wat op over het beroep 
tijdens vergaderingen en koffiepauzes van stu-
diedagen. Die informele contacten zijn voor 
een ‘ongeschoold’ bibliothecaris als mezelf 
minstens even waardevol geweest.

Hoe zie je de sector in de toekomst evolueren?
Vanuit de onderwijszijde is de invoer van het 
nieuwe accreditatiestelsel met de instellings-
review zeker een belangrijke bepalende fac-
tor in de komende jaren. We zullen er ook als 
bibliotheek werk van moeten maken om kwa-
liteitszorg in alle aspecten van onze werking te 
integreren. Ik zie dit vooral als een kans om bij-
voorbeeld werk te maken van een beleid rond 
collectievorming. Daarnaast denk ik dat er op 
het vlak van informatievaardigheden ook een 
belangrijke taak voor de bibliotheken is weg-
gelegd. En dan bedoel ik niet alleen studenten 
(en soms ook docenten) leren hoe ze boeken 
en artikels kunnen opzoeken in de eigen cata-
logus en databanken, maar hen ook de weg wij-
zen naar het groeiende open informatieaanbod 
op internet en hen op een kritische manier leren 
omgaan met informatie. Als archivaris probeer 
ik uiteraard op de hoogte te blijven van de uit-
rol van het selectiebeleid in het kader van het 
Archiefdecreet.

En hoe zou de VVbAD kunnen inspelen op die 
veranderingen?
De integratie van de projectwerking van VOWB 
in VVBAD opent perspectieven op dit vlak. Het 
Okapi2-project zal, eenmaal op kruissnelheid, 
zeker waardevol zijn als bron voor benchmar-
king in het kader van kwaliteitszorg. En verder 
is het aan de leden van de toekomstige com-
missie Overleg Wetenschappelijke Bibliotheken 
om samen nieuwe projecten en diensten te ont-
wikkelen. 
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