
Patrick Vanhoucke:

“vernieuwing en continuïteit moeten 
hand in hand gaan”
Hoe ben je in de bibliotheeksector beland? 
Na mijn lerarenopleiding wachtte in 1992 de 
dienstplicht. Ik koos voor burgerdienst en 
kwam bij de VVBAD terecht. Jo Cooymans 
was algemeen voorzitter, Marc Storms staf-
medewerker en Marijke Hoflack redactiese-
cretaris. Als secretariaatsmedewerker mocht 
ik me bezighouden met de samenstelling van 
het mededelingenblad Info (dat was toen nog 
letterlijk knip-en-plakwerk), met de Vlabidoc-
gids, de Week van de Openbare Bibliotheek en 
de InformaticaMarkt. Een eerste werkervaring 
die — door het contact met al die inspirerende 
mensen — mijn interesse voor de sector heeft 
bezegeld.

In hoeverre hebben je studies en vorige werk-
ervaringen je voorbereid op je huidige job?
Ik volgde de initiatie (‘Akte van Bekwaamheid’), 
het graduaat en het postgraduaat (dat laat-
ste als vrije student). Gedurende acht jaar 
beheerde ik kantoren, magazijnen en shop-
pingcentra. Maar dat was niet waar m’n hart 
voor klopte. Ik werd bibliotheekassistent in 
Anderlecht en doorliep verschillende functies 
in de toenmalige Hoofdstedelijke Openbare 
Bibliotheek (HOB). In 2012 werd de HOB omge-
vormd tot Muntpunt en werd het Streekgericht 
Bibliotheekbeleid binnen de administratie van 
de Vlaamse Gemeenschapscommissie onder-
gebracht. Daar werk ik nu. Ik ervaar het als een 
voordeel dat ik zowel in de front- als de back-
office van de bibliotheek heb kunnen werken.

Hoe lang ben je al actief binnen de VVBAD? En 
wat was je motivatie om lid te worden?
Na mijn burgerdienst kreeg ik bij de VVBAD 
nog een contract van bepaalde duur. Toen ik 
de VVBAD in 1994 als werknemer verliet, ben 
ik onmiddellijk zelf lid geworden. Nu dus iets 
meer dan twintig jaar geleden. Vanwege mijn 
interesse vond ik het vanzelfsprekend om lid te 
worden van de beroepsvereniging die de belan-
gen van de informatieprofessional verdedigt. 
Zelfs in de periode dat ik niet in de sector actief 
was, bleef ik lid. Dat stelde me in staat om op 
de hoogte te blijven van wat er reilde en zeilde.

Welk thema ligt je nauw aan het hart?
“Als we willen dat alles blijft zoals het is, moet 

alles anders worden”, zegt Tancredi Falconeri in 
de roman De tijgerkat van Lampedusa. Wat me 
nauw aan het hart ligt is de vraag hoe we als 
bibliothecaris, archivaris of documentalist rele-
vant kunnen blijven. Bij ons in Brussel zie ik een 
nieuwe generatie bibliothecarissen opstaan (en 
af en toe vallen, dat hoort erbij). Mijn hoop is op 
die nieuwe generatie gevestigd. Maar vernieu-
wing en continuïteit moeten hand in hand gaan. 
Wie zegt dat afzonderlijke bibliotheekopleidin-
gen overbodig zijn, vindt bij mij geen gehoor. 
Zeker, de opleidingen moeten nog beter afge-
stemd worden op de noden van deze tijd. En 
we moeten nuanceren: niet voor èlke functie 
moet je per se een bibliotheekdiploma op zak 
hebben. Ook moeten we meer doen wat we zelf 
zo graag prediken: levenslang leren.

Wat haal je er voor jezelf uit, zowel persoonlijk 
als professioneel?
Meer dan andere organisaties is de VVBAD 
voor mij een caleidoscoop op de sector. Door 
de oprichting van steunpunten en overleg-
organen is de werking van de vereniging de 
afgelopen twintig jaar erg veranderd. Maar het 
leggen van kruisverbanden binnen de sector 
en het creëren van mogelijkheden tot dialoog 
en ontmoeting zijn een constante gebleven. 
En dat heeft me altijd heel erg aangesproken. 
Het tweejaarlijkse Informatie (aan Zee) heb ik 
weleens de hoogmis van de informatieprofes-
sional genoemd. Oecumene als middel tegen 
verkokering.

Hoe hoop je dat de vereniging zelf zal evolu-
eren in de toekomst?
Samen met de Wet Destrée die in 1921 de 
oprichting van openbare bibliotheken voor-
zag, zal de vereniging in 2021 haar honderd-
ste verjaardag vieren. Ik hoop van harte dat 
ze dat jaartal in goede gezondheid haalt. 
Wat mij betreft mag de VVBAD weer terug 
wat meer een grassrootsbeweging worden. 
Belangenbehartiger, zonder meer, maar met 
een grotere nadruk op het hart. Met meer per-
soonlijke leden dan institutionele. Of om het 
anders te zeggen: “Informatieprofessional, 
vraag niet wat de Vereniging voor jou kan 
doen, maar vraag wat jij voor de Vereniging 
kunt doen.” 
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“WAT MIJ 
BETREFT MAG 
DE VVBAD 
WEER TERUG 
WAT MEER EEN 
GRASSROOTS-
BEWEGING 
WORDEN.”




