
“als regio sta je sterker”

Samenwerkingsverbanden 
voor bibliotheken

Eindelijk nog eens goed nieuws voor de openbare bibliotheeksector: “samenwerkings-
verbanden kunnen een antwoord bieden op de uitdagingen van de toekomst.” Staat er bin-
nenkort achter elke dynamische openbare bibliotheek een sterk samenwerkings verband? 
Op vraag van META bogen katja Grammens (OB Sint-Pieters-Leeuw), koen De keukeleire 
(Route42), Patrick Van Damme (provincie Oost-Vlaanderen), Rebecca Van Rechem 
(COMEET), Marleen Rome (OB Geel) en kris Michielsen (OB Schilde) zich over de vraag of 
ze zekerheid kunnen bieden in een voor bibliotheken steeds veranderende configuratie. Om 
ambitie zitten ze gelukkig niet verlegen, de regiobib wordt dan ook stilaan een realiteit. 



Interview: Julie Hendrickx 
foto’s: Marc Engels 

Katja: Ik ben bibliothecaris in Sint-Pieters-Leeuw en voorzitter van de regiosamenwerking 

Pajottenland-Zennevalei, die vijftien bibliotheken verenigt. We hebben voorlopig nog geen 

specifieke structuur en zetten de samenwerking, zoals die onder de provincie viel, verder. 

Een grote regiobibliotheek is onze ambitie en 2016 is voor ons een overgangsjaar waarin 

we van de betrokken colleges een bevestiging willen krijgen. We focussen dit jaar vooral 

op de klantgerichte dienstverlening. Via de provincie hebben we een gemeenschappelijke 

lenerskaart maar de reglementen verschillen wel allemaal. We willen dus voor duidelijkheid zorgen. 

Voorts zijn er uiteraard ook nog afspraken rond collectievorming. We werken daarnaast ook nog rond 

leesbevordering, meer specifiek de Jeugdboekenweek, en we willen ook inspelen op de digitale kloof 

met een e-boekenproject. Als laatste focussen we ook op het maatschappelijk aspect van de bib door 

middel van taalintergratie. 

Koen: Ik ben stafmedewerker bij de interlokale vereniging Route42. Met Route42 proberen 

we de interlokale werking te ondersteunen en verstevigen. En dat hebben we dertien jaar 

gedaan met de steun van de provincie. Ondertussen zijn we een regiobibliotheek en proberen 

we de werking op elkaar af te stemmen met een gemeenschappelijke catalogus. We proberen 

een intern transportsysteem te organiseren zodat de gebruikers hun boeken overal kunnen 

binnenbrengen. Daar hoort uiteraard een gemeenschappelijk collectiebeheer bij. Ook voor 

de vormingen benutten we de specialiteiten van elke bibliotheek en proberen we het aanbod zo goed 

mogelijk te spreiden en zo veel mogelijk oog te hebben voor ieders noden. Openbare aanbestedingen 

en promotie gebeuren eveneens gemeenschappelijk. 

Patrick: Ik ben sinds 1998 bibliotheekconsulent voor de provincie Oost-Vlaanderen. Wij zijn 

dus al een hele tijd bezig met het ondersteunen van samenwerkingen tussen de Oost-Vlaamse 

bibliotheken. In 2003 stelden we voor de eerste keer een reglement op voor structurele 

samenwerkingen. Ondertussen hebben we acht zulke samenwerkingsverbanden: zes interlo-

kale verenigingen, een projectvereniging en een dienstverlenende vereniging. De filialen van 

de stad Gent vormen, gezien de specifieke noden van een grootstad, eveneens een specifieke 

samenwerking. Die samenwerkingen hebben, samen met ons, verschillende fases doorlopen. Fase 0 was 

informeel. Fase 1 was een gestructureerde maar eerdere projectmatige samenwerking, bijvoorbeeld rond 

wisselcollecties. In fase 2 ging de samenwerking een stap verder: vorming, kennisdeling en ervarings-

uitwisseling. En sinds vorig jaar zijn we voor een aantal samenwerkingsverbanden aanbeland bij fase 3, 

namelijk een doorgedreven samenwerking zoals het delen van backofficetaken. We zouden ook het uit-

wisselen van personeel mogelijk willen maken maar dat is voorlopig niet meer dan een droom. Binnen de 

provincie Oost-Vlaanderen is samenwerken dus een vanzelfsprekendheid geworden. Onze ondersteuning 

blijft ook in 2016 voorzien. De subsidie 2016 kan financiële mogelijkheden geven voor 2017.

Rebecca: Ik ben coördinator van COMEET, dat staat voor Cultuuroverleg Meetjesland. Wij zijn 

een intergemeentelijk samenwerkingsverband voor cultuur dat veertien gemeenten verenigt 

en juridisch gezien hebben we het statuut van een projectvereniging. De bibliotheekwerking 

is maar één pijler naast erfgoed, podia, cultuurcommunicatie en de lokale cultuurambtena-

ren en -raden. Het samenwerkingsverband tussen de bibliotheken bestond echter al eerder, 

sinds de jaren tachtig. COMEET is pas opgestart in 2005. De voorbije jaren hebben we vooral 

rond het reglement ‘streekgericht bibliotheekbeleid’ gewerkt: collectieafspraken, publiekswerking en lees-

bevordering. Sinds de laatste beleidsperiode focussen we op het verhaal van de regiobib. Zo hebben we 

vorig jaar het collectiebeleidsplan aangepakt. Dit jaar zijn personeelscompetenties de volgende prioriteit.

Marleen: Ik ben zakelijk beheerder van de bibliotheek in Geel. Onze bibliotheek maakt deel 

uit van een formeel samenwerkingsverband met zes andere bibliotheken. Die samenwerking 

is een projectvereniging en een extra poot onder een andere bestaande projectvereniging 

rond erfgoed. Momenteel zijn het de bibliothecarissen die samenkomen en een werking van 

de grond proberen te krijgen. De grootletterboeken kopen we samen aan, we zetten ook in 

op vorming voor medewerkers en kennisuitwisseling. We hopen ooit een gezamenlijk leen-

reglement en abonnement te realiseren én gezamenlijk collecties aan te kopen.

Kris: Ik ben bibliothecaris in Schilde en wij maken deel uit van een samenwerkingsverband in 

oprichting ‘BiSCuit’. Dat zal ook een projectvereniging worden, niet alleen voor bibliotheken 

maar voor cultuur- en gemeenschapscentra en de cultuurdiensten. We richten dit op met 

de bedoeling om na het wegvallen van de provinciale ondersteuning — en in Antwerpen is 

dit al een feit — ook in 2017 nog een beroep te kunnen doen op steun vanuit Vlaanderen. 

De echte werking is nog niet begonnen maar de bibliothecarissen bogen zich al wel over 

mogelijke projecten zoals gemeenschappelijke collectievorming, een gemeenschappelijke lenerskaart, 

opleidingen voor medewerkers, … 
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Hoe komt het dat samenwerkingsverbanden niet overal zo van-
zelfsprekend zijn als in Oost-Vlaanderen? 
Kris: Wij zijn inderdaad pas gestart maar we werden wel bege-
leid door de provincie. Het samenwerkingsverband zelf groeide 
vanuit de bibliotheken en cultuurcentra. 

Koen: Er was al zes jaar sprake van een samenwerking binnen 
Route42 toen ik nog bibliothecaris was. Zonder dat er geldelijke 
middelen beschikbaar waren voor samenwerkingsverbanden. 
Bijgevolg moesten we elke keer bij de gemeenten aankloppen 
om projecten te financieren. De grote ommezwaai is er gekomen 
toen er voor de provincie een structurele subsidie per inwoner 
kwam. Toen heeft het samenwerkingsverband pas zijn autono-
mie gekregen.

Patrick: Wat informeel was, heeft toen een serieuze duw in de 
rug gekregen omdat er middelen beschikbaar waren. En dat 
zorgde ervoor dat we ook in andere regio’s zijn gaan samen zit-
ten met burgemeester en schepenen om uit te leggen hoe we 
dit zagen. Zo zijn we tot de huidige kaart van regio’s gekomen. 
We hebben altijd geloofd in de bottom-upfilosofie. Dat maakte 
de samenstelling van regio’s natuurlijk niet altijd even gemak-
kelijk want uiteindelijk zijn het mensen die moeten samenwer-
ken, geen instellingen. 

Marleen: In de provincie Antwerpen is het gewijzigd subsidie-
beleid een belangrijke katalysator geweest. 

Patrick: Ook in de provincie Antwerpen zijn we ooit ons ver-
haal komen doen. Niet dat onze werking zaligmakend was 
maar doordat er een goed contact was tussen het streekge-
richt bibliotheekbeleid onderling, kon je veel van elkaar leren. 

Het is dus de combinatie tussen enthousiasme bottom-up en 
een impuls top-down die het hem deed? 
Patrick: Je moet een impuls geven. Als die financieel is, zijn er 
natuurlijk meer dingen mogelijk. Maar dat kan even goed per-
soneelsondersteuning zijn. 

Katja: Ik vind dat er te vaak wordt gefocust op dat financiële 
aspect. De voordelen van een samenwerkingsverband voor een 
bibliotheek zijn toch niet enkel financieel? 

Koen: Maar het geeft je wel een zekere basis. 

Marleen: Ik vind de omschrijving van een katalysator heel accu-
raat. Het versnelt het proces. 

Katja: Doordat de financiële middelen van de provincie weg-
vallen, willen wij op korte termijn nog een stap verder gaan. En 

niet alleen vanwege financiële redenen maar ook omwille van 
een veranderend takenpakket en de veranderende samenleving. 
Daar ligt eigenlijk de noodzaak van een bibliotheek om samen 
te werken. Ik vind dat dat te weinig aan bod komt. 

Kris: Voor de politiek speelt het financiële plaatje anders wel 
een belangrijke rol. Zij willen iets in de plaats voor de provinci-
ale subsidie die nu wegvalt. 

Patrick: Voor bibliothecarissen moet je dat kunnen vertalen naar 
de meerwaarde die ze krijgen. Als je de toekomst bekijkt, merk 
je dat schaalvergroting en samenwerking twee sleutelwoorden 
zijn. Alleen zo kan je een antwoord bieden op de uitdagingen 
waar we voor staan. Samen, niet door op je eiland te blijven 
zitten. 

Koen: Maar het is wel een verschil als er een structurele subsidie 
van de provincie komt, dan ziet iedereen dat als een verrijking. 
Het verhaal zal anders worden als er van de gemeenten zelf een 
input verwacht wordt. Nu is alles wat via het samenwerkings-
verband komt ‘een cadeau’. 

Kris: Bij ons is dat toch niet zo. Want ook voor het samenwer-
kingsverband heeft de gemeente budgetten voorzien. 

Katja:  En ook bij de projectsubsidies van de provincie moet 
altijd een deel uit de eigen middelen komen. 

Koen: Binnen Route42 is het altijd onze opdracht geweest om 
de gemeentebesturen te overtuigen van onze meerwaarde. 

Rebecca: Het is een constant proces van communicatie en het 
opbouwen van vertrouwen. Intern, maar ook naar buiten toe. 
Binnen het samenwerkingsverband moeten de leden continu 
het gevoel hebben dat het zin heeft. Maar voor het gemeente-
bestuur geldt dat ook. Je moet veel zichtbaarheid creëren voor 
wat je allemaal doet. 

En dat zal in de toekomst alleen nog maar belangrijker worden?
Katja: Het zou wel fijn zijn moesten we daarvoor vanuit de 
Vlaamse overheid meer gestimuleerd worden. Dat zou veel hel-
pen, die druk naar de lokale besturen. 

Patrick: Minister Gatz heeft al meerdere keren gesproken over 
een regionaal cultuurbeleid waaraan ze werken. Dan is er toch 
enige hoop dat er toch iets mee zal gebeuren. De Oost-Vlaamse 
samenwerkingsverbanden zijn vorig jaar ook bij de minister 
geweest om aan te tonen waar ze mee bezig zijn, wat al gere-
aliseerd kon worden en hoe jammer het zou zijn als ze dit niet 
verder zouden kunnen zetten. 

“ IK VIND DAT ER TE VAAK WORDT GEFOCUST OP DAT FINANCIëLE 
ASPECT. DE VOORDELEN VAN EEN SAMENWERkINGSVERBAND 
VOOR EEN BIBLIOTHEEk ZIJN TOCH NIET ENkEL FINANCIEEL?
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Rebecca: Het is een kwestie van een beetje 
op de radar te komen. 

Koen: We hebben al wel twee keer een 
tegenstrijdig bericht gehad. Want vorig 
jaar werd er nog gecommuniceerd dat de 
gelden van de provincie naar de individu-
ele gemeentes zouden gaan. En nu wordt 
het omgekeerde verteld, dat ze naar Vlaams 
niveau worden overgeheveld. Er is eigenlijk 
nog geen duidelijkheid. 

Patrick: Maar je spreekt nu over regionaal 
cultuurbeleid, waar dat geld terecht zal 
komen daar is nog geen duidelijkheid over. 

Rebecca: Er zijn twee pistes voor het regi-
onaal cultuurbeleid, men denkt aan project-
matige ondersteuning maar ook aan meer-
jarige subsidies. Maar op welk niveau en aan 
welke organisatie? 

Patrick: Ik denk dat de samenwerkingsverbanden ook zullen 
moeten uitbreiden, naar cultuur en vrije tijd bijvoorbeeld. Je 
ziet dat op gemeentelijk niveau al, dus waarom zou je het dan 
op een ander niveau dan anders doen? 

Rebecca: Bij ons is de bibliotheek in een gemeente al ingebed 
in de werking van het cultuurcentrum. De functie van biblio-
thecaris zal op termijn verdwijnen en opgevuld worden door 
andere delen. Net door het scenario van de regiobib kunnen 
er bepaalde zaken regionaal opgenomen worden en geeft het 
ook ruimte aan dergelijke ontwikkeling op gemeentelijk vlak. 

Patrick: Ik denk dat je daar niemand aan deze tafel nog van 
moet overtuigen. Bibliotheken zullen in de toekomst veel bre-
der moeten gaan kijken. 

En hoe kan je zo’n geheel laten functioneren? 
Marleen: Ik denk dat er een groot verschil is tussen samenwer-
kingsverbanden die met een coördinator werken en samenwer-
kingen waar het vooral de bibliothecarissen zijn die iets uit de 
grond proberen te stampen. Iemand hebben die dat honderd 
procent ter harte kan nemen, mensen achter de veren kan zit-
ten, dingen kan laten gebeuren, hebben wij niet. Wij zitten met 
zeven gelijkwaardige partijen rond de tafel. 

wanneer werd er besloten om iemand in dienst te nemen voor 
het samenwerkingsverband?
Patrick: In het Meetjesland was dat bij de oprichting van de 
projectvereniging. Er is toen gekeken of er geen deel van die 
subsidies uitbesteed kon worden aan personeelskosten. En daar 
is toen meteen een convenant rond gemaakt. 
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Koen: Bij Route42 is het gestadig gegaan. Wij zijn ook maar 
met zes gemeenten, dat is een budget van 30.000 euro, niet 
erg veel als je daarvan personeel wil betalen. Maar wij hebben 
er voortdurend voor gepleit. In het begin was dat met interim-
contracten van zes uur. Maar we merkten snel dat personeel ook 
bijkomende middelen opbracht, zelfs meer dan de kosten. Onze 
basissubsidie van 30.000 euro is nog steeds dezelfde maar er 
zijn jaren dat we een twee- tot drievoud aan andere inkomsten 
genereerden. Zonder de ondersteuning van personeel was dit 
ondenkbaar geweest.

Kris: Binnen de provincie Antwerpen is er bij mijn weten nog 
geen samenwerkingsverband dat iemand in dienst heeft. 

Marleen: Bij mijn weten ook niet. De provincie laat het wel toe 
want er zijn twee soorten subsidie, de project- en werkingssub-
sidies. En met die werkingssubsidie zou je wel iemand kunnen 
aanwerven. Maar ik denk dat iedereen voorlopig afwacht wat 
er gaat gebeuren met die middelen. Niemand wil zich daaraan 
verbinden om dan na een jaar te horen dat het stopt. 

Patrick: In Oost-Vlaanderen hebben er vier van de acht een 
coördinator. Meestal in een deeltijdse functie. Je kan vaststel-
len dat dit ook de samenwerkingsverbanden zijn die het meest 
vooruit gaan. 

Rebecca: Anderzijds vind ik dat het voor een coördinator ook 
wel een dunne lijn is. Want je moet opletten dat je zelf niet te 
veel begint te sturen of het te veel naar je toetrekt. De betrok-
kenheid en het engagement moeten in eerste instantie vanuit 
de groep komen. Soms moet je daar een balans tussen zoeken. 

Verloopt dat ingrijpen op de backofficetaken gemakkelijk? Of 
bots je daar soms op een weerstand? 
Katja: De bibliotheekmedewerkers die aan werkgroepen deel-
nemen zijn allemaal heel erg gewonnen voor de regiobib. Maar 
mensen die er weinig mee te maken hebben, kennen het niet. 

Kris: Dat is iets wat wij ook zullen moeten doen. We zitten nu 
in de startfase maar we zullen onze personeelsleden moeten 
motiveren. Want uiteindelijk hebben zij hier niet om gevraagd. 

Patrick: Het collectiebeleidsplan is voor vele medewerkers zo’n 
heilige koe. Maar eens die werkgroepen opgestart zijn, zien ze 
er meestal wel de voordelen van in. En dan zijn ze ook betrok-
ken en gaan ze gemakkelijker mee. 

Rebecca: De meesten bij ons zijn ondertussen enthousiast. Het 
is echt een meerwaarde dat we daar nu bewust mee kunnen 
bezig zijn. En dat we daarin voor de eigen bibliotheken ook 

belangrijke stappen zetten in de verdere professionalisering. Je 
moet er eigenlijk gewoon mee beginnen

Koen: Als je zulke dingen tijd geeft, lukt dat wel. Ons vormings-
aanbod wordt nu uitgewerkt door drie personen. Wanneer ieder-
een het in de praktijk heeft gezien zijn ze allemaal mee. En dan 
volgen ook de andere aspecten van bibliotheekwerking. Hoe 
meer projecten je kan realiseren, hoe meer de medewerkers er 
ook achter staan. 

Katja: Het is kwalitatiever om die dingen met zijn allen te doen 
want het budget is gewoon veel groter. Je kan andere zaken 
aanbieden. 

Patrick: Je moet de inspanning natuurlijk ook zo goed mogelijk 
verdelen. Maar dat is tegelijkertijd ook de moeilijkheid. 

Marleen: Maar de draagkracht is niet van elke gemeente 
dezelfde.
 
Patrick: Nee, maar iedereen doet wel mee. 

Rebecca: Bij ons is besloten dat evenwichtige solidariteit 
belangrijk is maar dat we het ook niet in het oneindige dienen 
na te streven. Het moet ook vanzelf spelen. Iedereen houdt bij-
voorbeeld een tijdsregistratie bij van wat hij of zij in de geza-
menlijke inspanningen investeert. En op het einde van het jaar 
kijken we of dat overeenstemt met de grootte van de bibliotheek 
en haar draagkracht

Koen: Met een aantal bibliotheken samen creëer je ook een 
totaalaanbod. In sommige gemeenten is het moeilijk om tien 
mensen bij elkaar te krijgen op een lezing. Nu gebruiken we 
onze publiciteit als regiobib. 

Het publiek volgt het aanbod van de regiobib? 
Koen: We zijn natuurlijk een klein gebied, dus dat is gemak-
kelijker. 

Katja: Maar voor een lezing met een klinkende naam verlaat je 
de eigen gemeente wel. 

Rebecca: In het Meetjesland is dat al moeilijker. Van de ene 
kant naar de andere is het bij ons al een dikke 40 km of zo’n 
halfuur rijden. 

Kris: Schilde ligt ook tegen Antwerpen aan en voor cultuur-
beleving gaat daar ook een grote aantrekkingskracht vanuit. 
Maar als we samenwerken kunnen we een sterker tegenwicht 
bieden. 

“ HET WORDT HIER OOk VAAk GEZEGD “WE WILLEN NAAR ééN 
LEENREGLEMENT” MAAR MISSCHIEN MOET DIE VRAAG HOGEROP 
EENS GESTELD WORDEN?
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Katja: Wat wel eigen is aan de sector is dat je in elke gemeente 
een bibliotheek hebt. Voor cultuur- en gemeenschapscentra is 
dat niet zo. Dat is een sterkte die we moeten uitspelen. En waar 
we voor moeten opkomen opdat het zo zou blijven. Want som-
mige beleidsmakers komen van ver als het over de bibliotheek 
gaat. Je merkt dat ze eigenlijk niet goed weten wat bibliothe-
ken allemaal doen naast het uitlenen van boeken. En die vragen 
zich dus wel eens af of een bibliotheek hebben nog nodig is. 

In hoeverre vangen de samenwerkingsverbanden het wegvallen 
van de (niet-financiële) provinciale ondersteuning op? 
Kris: Ze moeten wel! 

Marleen: Maar dat is toch niet echt een vervanging vind ik. 

Rebecca: Dat hangt af van wat de opdracht is die in het decreet 
regionaal cultuurbeleid zal staan. Elke provincie heeft ook haar 
eigen accenten gelegd.

Marleen: De provincies konden zaken opleggen. In het hele IBL-
verhaal (Interbibliothecair leenverkeer, red.) blijft de provincie 
bijvoorbeeld afzijdig. Omdat het om tarieven gaat, is het de 
gemeente die mag beslissen. Maar toch heb ik het gevoel dat 
alle Antwerpse bibliotheken naar elkaar kijken en er niet in sla-
gen om onderling afspraken te maken. En dat komt die regionale 
samenwerkingen niet ten goede.

Katja: Het provinciaal bibliotheeksysteem is ook zoiets dat regi-
onaal niet kan opgevangen worden. 

Marleen: De samenwerkingsverbanden zullen voor de Vlaamse 
overheid wel een handig tussenniveau zijn, zo hoeven ze niet 
met elke bibliotheek in contact te staan. Maar dat tussenniveau 
zal dan bestaan uit kleine en grote eilanden. En of dat op lange 
termijn zo ideaal is, weet ik niet. Het wordt hier ook vaak gezegd 
“we willen naar één leenreglement” maar misschien moet die 
vraag hogerop eens gesteld worden? 
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Patrick: Eigenlijk zou Vlaanderen dat moeten doen.

Kris: Zoals de provinciale bibliotheeksystemen. Maar dat had 
men eigenlijk 25 jaar geleden, met de start van de bibliotheek-
automatisering, al moeten doen. Die provinciale tussenstap was 
politiek. 

Patrick: Het had ook alles te maken met het invullen van gaten 
die door Vlaanderen gelaten werden. Die provinciale biblio-
theeksystemen zijn er gekomen als een reactie omdat er van-
uit Vlaanderen niets gebeurde. 

Marleen: Om terug te komen op het leenreglement, als we dat 
werk nu allemaal afzonderlijk binnen onze eigen verbanden 
gaan verzetten, dan moeten we dat binnen x aantal jaar terug 
opnieuw herhalen. Je zou dat beter ineens moeten kunnen doen. 

Katja: Maar als regio zou je dan al sterker staan. 

Marleen: Maar is dat goed al die tegengestelde visies? 

Katja: Als regio sta je sterker tegenover Vlaanderen en zal je ook 
sneller van je laten horen. Als bibliotheek alleen niet. Ik merk dat 
mijn collega’s ook heel open staan ten opzichte van verandering 
en zich niet vastklampen aan bepaalde opvattingen of zich blind 
staren op cijfers, dit is wel anders geweest.

Zorgen de samenwerkingsverbanden inderdaad niet voor een 
meer uitgesproken visie over de bibliotheek en de toekomst 
in de sector? 
Katja: Zeker! Neem de discussie over de gereglementeerde boe-
kenprijs, vroeger zou ik daar zelf wel over nagedacht hebben 
maar nu kaart je dat aan in het samenwerkingsverband. En uit-
eindelijk is daar een nota uit voortgekomen. Dat is een meer-
waarde. 

Patrick: Maar open staan voor verandering is eerder een kwestie 
van mentaliteit en niet van leeftijd. Soms stuit het woord ‘ver-
grijzing’ me wat tegen de borst, alsof men vergeet van waar we 
komen en wat er allemaal gerealiseerd is geweest sindsdien. 
Tegelijkertijd zijn we als sector ook altijd wat te veel gepamperd 
geweest. We hebben onszelf nooit moeten bewijzen of verko-
pen. Nu moeten we dat leren en daar zijn die samenwerkings-
verbanden belangrijk voor. En het dwingt ons nu inderdaad tot 
nadenken, wie zijn we en waar willen naartoe? En jezelf bewijzen, 
dat hoeft niet altijd met cijfers.

Katja: Het enige wat me wat zorgen baart is dat we zo afhan-
kelijk zijn van ons lokaal bestuur. Nu zit alles goed maar wat 
gebeurt er na de volgende verkiezingen? De schrik blijft dus 
wel bestaan. 

Komt met het wegvallen van de bibliotheekverplichting de 
waarde van het samenwerkingsverband niet boven drijven?
Katja: Zeker, als ze merken dat je sterk staat, dat je professio-
neel werkt en dat je goed bezig bent. Dan lijkt het me moeilijk 
om daaruit te stappen. 

Rebecca: Daarom is het zo belangrijk dat er nu grote stappen 
gezet worden. 

Is er een platform voor contact tussen de verschillende samen-
werkingsverbanden? 
Patrick: In Oost-Vlaanderen organiseerden we om de twee jaar 
een contactdag om iedereen samen te brengen. Maar in 2015 
hebben we het niet meer gedaan omdat we toch niet konden 
vertellen hoe het zal worden. 

Katja: Onze provincie organiseert jaarlijks een bibdag.

Marleen: Dat kunnen we in Antwerpen alleen maar benijden! 
Van de ene op de andere dag is de bibliotheekondersteuning 
door de provincie gewijzigd. De provincie heeft wel nog een 
aantal speerpunten gekozen: aan het bibliotheeksysteem wordt 
nog wel gewerkt en ook de subsidies voor intergemeentelijke 
samenwerkingen zijn nog beschikbaar. Al de rest is weggevallen. 

Kris: Het is toch vreemd dat de ene provincie alles afbouwt en 
de andere er in slaagt zoveel mogelijk te behouden? Dan klopt 
er toch iets niet? In principe kan het perfect aangezien elke pro-
vincie eigen beleidskeuzes maakt maar het zorgt toch voor een 
eigenaardige situatie in de sector. 

Patrick: Op de laatste commissievergadering met de minister 
is de leegloop binnen de provincies ook ter sprake gekomen. 
Momenteel is er een brain drain, we verliezen veel ervaring door 
de chaos en onzekerheid. Mensen kiezen voor het zekere, het 
sleept te lang aan. Maar blijven zitten en niets doen is geen 
optie. 

“ HET ENIGE WAT ME WAT ZORGEN BAART IS DAT WE ZO AFHANkELIJk  
ZIJN VAN ONS LOkAAL BESTuuR. Nu ZIT ALLES GOED MAAR WAT 
GEBEuRT ER NA DE VOLGENDE VERkIEZINGEN?
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