
Bart Beuten:

“Ik denk dat het zinvol is om 
iets nieuws te creëren”



Wat is jouw visie op de beleidsnota Cultuur en de impact daar-
van op de sector? 
Die beleidsnota leest niet altijd even gemakkelijk. Het is een 
redelijk abstract werkstuk. Dat is ook logisch, het zijn de stra-
tegische contouren van een nieuw beleid voor een volledige 
legislatuur. In zo’n nota mag je geen uitgewerkte trajecten of 
concrete acties verwachten. Wat me verder opvalt, is dat de 
nota voor het globale cultuurbeleid relatief veel continuïteit 
bevat. Gelukkig, een zekere mate van continuïteit in het beleid 
is goed. Als we daarentegen inzoomen op de openbare biblio-
theken en het lokale cultuurbeleid dan valt daar wel een breuk-
lijn waar te nemen: de middelen die naar het Gemeentefonds 
gaan, de verdere decentralisering van het lokale cultuurbe-
leid en de terugschroeving van de Vlaamse aansturing van het 
lokale cultuurbeleid. Alhoewel het me niet heeft verrast en deze 
keuzes in de lijn der verwachtingen lagen, zie ik belangrijke 
consequenties en risico’s. De tijd dat de Vlaamse overheid de 
lokale besturen stimuleerde en hun beleid deels mee stuurde is 
voorbij. De consequenties van die beleidskeuze zijn groot. Voor 
onze sector impliceren ze hervormingen die ons de volgende 
jaren bezig zullen houden. Als je dan nog wat verder inzoomt, 
op het niveau van Bibnet en LOCUS, dan geeft de beleidsnota 
ons het fiat voor de versmelting tot een nieuwe eengemaakte 
organisatie. Ook hier alleen de contouren, er is nog niets haar-
fijn uitgewerkt. Een laatste belangrijke punt in de beleidsnota 
gaat over de rol van de provinciebesturen: dat de Vlaamse 
overheid bij het overdragen van de provinciale bevoegdheden 
in het kader van de digitale bibliotheek voor continuïteit zal 
zorgen zodanig dat de lokale besturen niet versnipperd moe-
ten investeren in lokale bibliotheeksystemen. Ik leid daar dus 
uit af dat dat een opdracht is die Vlaanderen zal opnemen. En 
aangezien Bibnet en LOCUS de belangrijkste Vlaamse beleids-
instrumenten zijn om dat beleid vorm te geven, verwacht ik dat 
we hierin binnenkort een opdracht zullen krijgen. Er staat dus 
voor de sector en voor onze organisaties heel wat op stapel 
de volgende jaren. 

Je sprak over de risico’s die bij de beleidskeuzes horen, kan je 
die concreter toelichten? 
Het grootste risico is dat de lokale besturen onder budgettaire 
druk overgaan tot een desinvestering in het lokale bibliotheek-
beleid. De besparingsmonitor van de VVBAD wijst uit dat die 
trend al enige tijd bezig is. Doordat de Vlaamse overheid haar 
sterkste beleidsinstrumenten van sturing en kwaliteitswaarbor-
ging los laat, verdwijnt een eventuele tegenkracht en bestaat 
het risico dat die tendens verdergaat of nog versterkt. 
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Bart Beuten begon zijn carrière bij de Vereniging Vlaamse Provincies als stafmedewerker 
Cultuur toen het decreet Lokaal Cultuurbeleid net gestemd was. De kennis van het nieuwe 
bibliotheekbeleid en de ervaringen die hij daarna als interprovinciaal coördinator van het streek-
gericht bibliotheekbeleid en later als teamverantwoordelijke samenwerkingsprojecten bij het 
e-Gov bedrijf VERA op deed met interbestuurlijke trajecten zouden eerst als opdrachthouder 
digitale bibliotheek en nu als algemeen directeur van Bibnet en LOCUS nog van pas komen. 

Wat was je reactie op de verschuiving van budgettaire mid-
delen naar het gemeentefonds? 
Als ik dat puur bestuurlijk bekijk dan is dit het logische sluitstuk 
van een beweging die al een hele tijd bezig is. Van een norme-
rende centrale wetgeving naar het decreet Lokaal Cultuurbeleid 
dat die decentralisering deels al in gang trok door de verant-
woordelijkheid voor het lokale cultuurbeleid en haar instellingen 
sterker bij de lokale besturen te leggen. In de vorige legislatuur 
is onder minister Schauvliege die beweging nog versterkt met 
de verschuiving van een aantal concrete opdrachten voor biblio-
theken en provinciebesturen naar de methodiek van Vlaamse 
beleidsprioriteiten waar men op kan intekenen.

Een kostbaar cultureel veld loopt nu een verhoogd risico op des-
investering. We mogen er volgens mij niet van uitgaan dat lokale 
besturen per definitie verder zullen besparen op het lokale cul-
tuurbeleid en dat de lokale bibliotheekwerking uitgehold zal 
worden, maar we mogen ook niet naïef zijn. Op sommige plek-
ken zal dit wel degelijk het geval zijn. En dat zal gevolgen heb-
ben voor de burger: minder dienstverlening, maar ook minder 
professioneel, minder nabij, minder uitgebreid, … Hoe kunnen we 
de kans en gevolgen beperken? Ik heb begrepen dat een oor-
merking van de middelen in het Gemeentefonds politiek alvast 
weinig haalbaar is. Spijtig. Laat ons dan zeker sterk inzetten op 
de opvolging van wat lokale besturen precies doen. Zodanig 
dat wanneer er een forse desinvestering of kwaliteitsverlies 
optreedt, dat we dat op zijn minst weten en dat Vlaanderen 
vanuit bovenlokaal perspectief kan bijsturen. Tegelijkertijd moe-
ten we aanvaarden dat de budgettaire context is gewijzigd. We 
zullen met een stuk minder moeten werken en toch nog een 
maximaal maatschappelijk zinvolle werking ontplooien. Het zijn 
clichés, maar zoals alle goede clichés zit er veel waarheid in: we 
zullen creatiever en efficiënter moeten omgaan met de midde-
len en zoeken naar zinvolle keuzes in onze werking. We moeten 
niet de illusie hebben dat we even veel gaan kunnen doen met 
een pak minder middelen. Keuzes dringen zich dus op. Dit zal 
voor de sector een moeilijke zoektocht zijn. Dat is dan ineens 
ook een duidelijke ambitie voor onze nieuwe organisatie. We 
willen bij het aanpakken van al deze uitdagingen mee het ver-
schil maken. De verwachting is dat, eens alle middelen overge-
dragen worden naar het Gemeentefonds, het decreet zijn pri-
maire sturende kracht zal verliezen. Welk instrument heeft de 
Vlaamse overheid dan nog om het lokale cultuurbeleid mee te 
ondersteunen of vorm te geven? Onze nieuwe organisatie kan 
hier een belangrijke bijdrage leveren aan de vernieuwde relatie 
tussen Vlaanderen en de lokale besturen. We worden daarbij 
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“DE VERANDERING WAAR WE VOOR STAAN IS FUNDAMENTEEL MAAR WE 
WILLEN EN KUNNEN DAARNA NIET VOOR EEUWIG HETZELFDE DOEN.”

extra uitgedaagd om voldoende meerwaarde met onze werking 
te genereren zodat de sector er effectief een substantiële stap 
mee vooruit is. 

De beleidsnota legt inderdaad een belangrijke rol weg voor 
Bibnet en lOCUS als nieuwe organisatie. Die organisatie zou er 
moeten toe bijdragen dat “het lokaal cultuurbeleid sectorover-
schrijdend en met een hoge maatschappelijke relevantie zijn 
betekenis kan herdefiniëren en versterken”. gelet op generiek 
taalgebruik, wat betekent deze zin eigenlijk?
We lezen dit als een fiat van de minister en een vertrouwen in de 
ambitie die onze beide besturen formuleerden om te versmel-
ten tot één organisatie om zinvoller, sterker en slagkrachtiger te 
kunnen werken voor het lokaal cultuurbeleid dat door een gewij-
zigde bestuurlijke context zijn rol en invulling moet herdenken. 
De beleidsnota geeft de grote lijnen aan. Het is in de komende 
weken en maanden aan alle betrokkenen om die verder vorm te 
geven. Als we onze nieuwe organisatie verder invullen, moeten 
we volgens mij rekening houden met drie belangrijke elementen.

Om te beginnen zijn het lokale cultuurbeleid, bibliotheken, cul-
tuur- en gemeenschapscentra al lang niet meer de verkokerde 
instellingen die ze zoveel jaar geleden waren. De deuren staan 
open voor partnerships met andere actoren en voor dwars-
verbanden met andere lokale instanties. De manier waarop de 
Vlaamse bovenbouw gestructureerd is, is meer verkokerd dan 

het lokale veld. En dat is meer en meer een mismatch aan het 
worden. We moeten in onze nieuwe organisatie dus een inte-
grale blik en aanpak hanteren.

Een tweede vaststelling zijn de besparingen overal. We hebben 
zelf ook recent de opdracht gekregen om te besparen, tien pro-
cent bij Bibnet, zes procent bij LOCUS. Zoiets dwingt om kriti-
scher naar de eigen werking te kijken, op zoek te gaan naar de 
kerntaken en na te denken over efficiëntieoefeningen. 

En een derde vaststelling heeft te maken met een sterkte-
zwakte-analyse van Bibnet en LOCUS. Bibnet is een sterk instru-
menteel georiënteerde organisatie. Bibnet ontwikkelt hoog kwa-
litatieve digitale diensten en producten en levert ze aan lokale 
besturen. De rol van Bibnet is eerder beperkt eens het instru-
ment opgeleverd is. We constateren echter dat veel bibliotheken 
onvoldoende uitgerust zijn om op eigen kracht zinvol aan de 
slag te gaan met het ontwikkelde instrumentarium. Ze hebben 
nood aan extra ondersteuning en begeleiding. Bovendien sluiten 
de generiek vormgegeven Bibnet instrumenten niet altijd even 
goed aan op de lokale beleidsdoelstellingen en partnerships. Ze 
volgen vooral een centrale logica. De analyse van LOCUS is van 
een andere aard. LOCUS heeft een sterke ervaring en expertise 
en veel meer voeling op vlak van het bredere beleidskader en 
de lokale toepassingen ervan. LOCUS is echter minder bedre-
ven in het ontwikkelen van een ondersteunend instrumenta-
rium om die beleidsvisies en –doelstellingen lokaal te helpen 
implementeren. Het valt in deze analyse op dat beide organi-
saties een groot potentieel voor een complementaire werking 
hebben. Dit sterkt ons in de overtuiging dat het een zinvolle 
beweging is om Bibnet en LOCUS in elkaar te schuiven. De 
combinatie van Bibnet en LOCUS geeft een nieuwe organisatie 

die het ondersteuningsproces integraal kan vorm geven: visie-
ontwikkeling en inspiratie bieden rond bredere beleidskaders en 

-doelstellingen, vertalen van maatschappelijke noden en lokale 
beleidsprioriteiten naar een sterk instrumentarium en de lokale 
spelers ondersteunen bij de implementatie ervan en het bijho-
rende leerproces. De kracht van de nieuwe organisatie ligt dus 
duidelijk in de complementariteit van de sterktes van beide indi-
viduele organisaties. Eén plus één is hier drie.

Op dit moment klinkt dit allemaal nog redelijk abstract. De 
oefening voor de komende weken en maanden zal zijn om dit 
te gaan vertalen. Wat betekent dit voor de concrete werking? 
Welke projecten gaan we doen? Wat deden we daarvoor en 
gaan we dat nog doen? Gaan we dingen anders doen? Welke 
nieuwe dingen gaan we doen en hoe gaan we die organiseren? 
Met welke prioriteiten? En met welke centen daartegenover? We 
willen vanzelfsprekend de valeurs van het verleden maximaal 
behouden. Maar we moeten ze wel evalueren in het licht van de 
nieuwe context en opdracht. 

Ik heb het nu vooral gehad over de procesmatige integrale aan-
pak en strategische complementariteit tussen beide organisa-
ties. Een ander belangrijk accent dat de beleidsnota aanbrengt, 
is een focus op de digitale uitdagingen. Voor mij vallen ‘de 
digitale uitdagingen’ niet samen met ‘digitalisering’. En al hele-
maal niet met bits en bytes en computers, het is veel meer dan 

dat. Het gaat om te beginnen over allerlei nieuwe mogelijkhe-
den voor cultuurbeleving en dienstverlening die door de heden-
daagse technologie worden mogelijk gemaakt: sneller, 24 op 
7, verrijkt, op maat en on demand, interactief, geïntegreerd in 
andere omgevingen, … Uiteraard gaat het in belangrijke mate 
ook om echte digitalisering: analoge content die gedigitaliseerd 
wordt, boeken die e-boeken worden, voorstellingen in cultuur-
centra die je online presenteert, ... Het heeft ten slotte ook te 
maken met een zorg voor mensen die niet helemaal mee zijn 
met de digitale mogelijkheden en dreigen uit de boot te vallen: 
inzetten op e-inclusie en het bevorderen van informatievaardig-
heden en digitale geletterdheid. 

Tot nu toe sprak je over Bibnet en lOCUS en de beoogde com-
plementariteit in de nieuwe organisatie. gaan jullie je profileren 
als een nieuwe organisatie met een nieuwe naam? 
Er is nog geen kant en klaar plan. Maar ik denk dat het zinvol 
is om iets nieuws te creëren. Het mag geen optelsom zijn van 
twee bestaande organisaties met enkel een nieuwe strik rond. 
Hoe we de nieuwe organisatie precies gaan vormgeven, daar-
voor is dialoog met het lokale veld onmisbaar. Die dialoog willen 
we trouwens ook opvoeren voor heel onze werking. De metho-
diek waar we al een tijd mee spelen, is die van het experiment. 
Het is moeilijk om de juiste, relevante en lokaal inzetbare din-
gen te ontwikkelen vanuit Brussel zonder daadwerkelijk ook in 
de lokale praktijk te stappen tijdens het ontwikkelproces. Door 
mensen een keer op een vergadering te bevragen, los je dat 
niet op. Om te vermijden dat er een kloof ontstaat tussen wat 
er op Vlaams niveau ontwikkeld en gedaan wordt en wat er op 
lokaal niveau leeft, kunnen we misschien op een aantal plekken 
een experiment starten en in samenspraak met de bibliotheek 
of het centrum het hele traject samen afleggen: wat willen we 
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bereiken, welk instrument is daarvoor 
nodig en hoe kunnen we daar pre-
cies dan zinvolle dingen mee doen? 
Bij deze aanpak moeten we dan wel 
steeds de ambitie hebben om na het 
lokale leerproces het integrale instru-
mentarium op te schalen zodat het 
door meerdere bibliotheken of centra 
kan toegepast worden. Bij de opscha-
ling mogen we geen eenheidsworst 
nastreven, maar in de mate van het 
mogelijke voorzien in ruimte voor 
diversiteit, zodat er een maximale 
aansluiting is op de grote variëteit 
van lokale bibliotheekwerkingen en 

–accenten. . 

Hoe reageerde de sector eigenlijk op 
het fusioneren van Bibnet en lOCUS? 
Het waren de twee raden van bestuur, 
waarin verschillende bibliothecaris-
sen zitten, die aanvoelden dat het 
zinvol zou zijn om beide organisa-
tie samen te brengen. Ook de beide 
teams voelden deze noodzaak aan. 
De Vlaamse administratie steunde 
deze intentie en nu heeft ook de minister deze ambitie opge-
nomen in zijn beleidsnota. Dat is de fase waar we nu in zitten. 
De sector inlichten over de contouren van de nieuwe organi-
satie is de volgende stap, snel gevolgd door een traject om de 
verschillende sectoren nauwgezet te consulteren bij het verder 
invullen van onze doelstellingen en projecten. Maar we mogen 
ons niet beperken tot onze primaire sectoren: bibliotheken, cul-
tuur- en gemeenschapscentra. Het lijkt me zeer zinvol om ook 
eens gaan luisteren bij de erfgoedsector, onderwijs, … Waar 
zien zij mogelijke samenwerkingsprojecten met bibliotheken, 
cultuur- en gemeenschapscentra? Hoe zien zij ons als nieuwe 
organisatie daarbij een zinvolle rol invullen en hoe kunnen we 
elkaar versterken? 

Wanneer zou de nieuwe organisatie een feit moeten zijn? 
We mikken op het najaar van 2015. Na de volgende zomer wil-
len we feitelijk een nieuwe organisatie zijn. Misschien is dat dan 
nog niet juridisch helemaal rond, maar dat geeft niet. Bibnet en 
LOCUS zijn decretaal erkende en gesubsidieerde organisaties. 
De timing van de decreetwijziging die nodig is voor de onder-
steuning van de nieuwe organisatie is afhankelijk van verschil-
lende zaken. Dat hebben we minder in de hand. De volgende 
zomer dus. Dat betekent dat we een relatief kort veranderings-
traject hebben. Daar is bewust voor gekozen om veranderings-
moeheid te vermijden en om zo snel mogelijk uit de startblokken 
te schieten. De horizon mag niet te ver liggen. Een stevige korte 
inspanning dus en dan is de meest ingrijpende verandering ach-
ter de rug. Dat betekent echter niet dat we dan nooit meer zul-
len moeten veranderen. Integendeel, de nieuwe organisatie wil 
zeer dicht werken op de maatschappelijke noden en zal zich 
dus constant moeten aanpassen aan nieuwe uitdagingen. De 
verandering waar we voor staan is fundamenteel, maar we wil-
len en kunnen daarna niet voor eeuwig hetzelfde doen. Uit de 
oefening van de komende maanden zal blijken of we voldoende 
fit zijn om zo’n flexibele, wendbare organisatie te zijn. 

Hoe reageerden de medewerkers? 
Het hing natuurlijk al een tijd in de lucht. Je hebt mensen die 
heel deze verandering zeer snel als een deel van zichzelf maken 

en onmiddellijk naar uitdagingen beginnen te zoeken. Anderen 
zijn wat terughoudender. Het belangrijkste is dat iedereen er 
de voordelen en de logica van ziet. In afwachting van de goed-
keuring in de beleidsnota van de minister zochten beide teams 
alvast spontaan toenadering tot elkaar. Momenteel denken 
beide teams na over hoe we binnenkort fysiek gaan samen zit-
ten. Dat dit met enthousiasme door mensen uit beide organisa-
ties voorbereid wordt, is voor mij een bewijs dat er goesting is 
om werk te maken van de versmelting van beide organisaties, 
werkingen en teams. 

Door de fusie zal Bibnet zijn scope moeten verbreden en zich 
net als lOCUS ook richten tot cultuur- en gemeenschaps-
centra en het lokale cultuurbeleid. Zal er intern een opsplit-
sing komen? En wat zal dit betekenen voor de bibliotheeksec-
tor, minder tijd en geld? 
Ik denk dat als je als organisatie integraal en sectordoorbre-
kend wil werken dat je organisatiestructuur daar een correcte 
afspiegeling van moet zijn. Dat is niet van vandaag op morgen 
mogelijk, maar in een groeipad lijkt me dat zinvol. Hoe de orga-
nisatiestructuur er zal uitzien, hangt uiteraard ook sterk af van 
welke projecten we nu effectief gaan doen en welke doelstel-
lingen we formuleren. Het is in deze fase nog niet mogelijk om 
de impact van de fusie voor de openbare bibliotheken correct 
in te schatten. Onze ambitie is natuurlijk om door de structu-
rele versmelting van de complementariteit van beide individu-
ele organisaties een duidelijke toegevoegde waarde te creëren. 

Wat is het belangrijkste dat je eerst gerealiseerd wil zien met 
de nieuwe organisaties? 
Als bovenlokale organisatie is het sectordoorbrekende aspect 
een grote uitdaging. Lokaal is dat op vele plekken al een rea-
liteit. Zo’n transversaal project zou ik graag ook eens op ons 
niveau proberen. Gebruikersonderzoek wijst uit dat er vanaf 65 
jaar een vorm van ontlezing plaatsvindt. Tegelijkertijd weten 
we dat de vereenzaming dan toeneemt. Hoe gaan we daar-
mee om? Hoe kunnen bibliotheken in samenwerking met bijv. 
buurtwerking, senioren- en welzijnsverenigingen, het cultuur- 
of gemeenschapscentrum een antwoord ontwikkelen op beide 

META 2014 | 9 | 17

interview



“CONCREET BETEKENT DIT DAT ER EEN COLLEGA VAN HET BIBNETTEAM ZAL 
MOETEN AFVLOEIEN. DAT IS ZEER PIJNLIJK.”

problematieken? Hoe kunnen de digitale mogelijkheden dit mee 
faciliteren? 

We lezen in de beleidsnota ook: “De Vlaamse overheid blijft 
haar coördinerende rol opnemen in de digitale uitbouw en 
ondersteuning van het lokaal cultuurbeleid, zodat niet elke 
gemeente apart zal moeten instaan voor een eigen bibliotheek-
systeem en een verdere digitalisering.”, één bibliotheeksys-
teem wordt dus binnenkort realiteit? 
Ik denk het wel, ja. Ik hoop dat we komende weken een proces 
kunnen starten waarbij we met de Vlaamse overheid, de provin-
ciebesturen, en de bibliotheken deze beleidsbeslissing verder 
bekijken en invullen. Hopelijk kunnen we snel een gemeenschap-
pelijke aanpak afspreken en besluiten tot een set van afspraken 
om de bevoegdheid van de provincies op het vlak van de digi-
tale bibliotheek zorgvuldig en zorgzaam over te hevelen. Het 
zal sowieso een complex en delicaat transitieproces zijn, één 
waar mensen en middelen aan vasthangen.

De beslissing om de projecten van de digitale bibliotheek over 
te hevelen naar het Vlaamse niveau sluit eigenlijk aan bij de 
verwachtingen. Er loopt momenteel een haalbaarheidsstudie 
die door Bibnet, de provincies en de VGC werd opgestart om 

in kaart te brengen hoe haalbaar de consolidatie van zes biblio-
theeksystemen naar een ééngemaakt systeem is. In het voorjaar 
van 2015 moet die studie rond zijn. Vermoedelijk hebben we dan 
een draaiboek klaar om heel deze operatie uit te voeren. Ik hoop 
dat er zo snel mogelijk een dialoog wordt gestart tussen alle 
betrokken beleidsverantwoordelijken om afspraken te maken 
over de transitie en ze te legitimeren. Zolang er onduidelijk-
heid is, lopen we het risico op blokkering en desinvestering. En 
ook de provinciale collega’s wens ik spoedig duidelijkheid toe. 

Momenteel zit de haalbaarheidsstudie in de inventarisatiefase, 
de onderzoekers brengen de provinciale bibliotheeksystemen 
gedetailleerd in kaart: financieel, technisch en organisatorisch. 
Op basis van die gegevens buigt een werkgroep zich over de 
mogelijke consolidatiescenario’s. Welke zijn zinvol en haalbaar? 
In de volgende fase wordt toegewerkt naar een of twee sce-
nario’s die dan verder uitgewerkt worden. De beslissingen om 
continuïteit van de provinciale bibliotheeksystemen op Vlaams 
niveau te garanderen, lijkt me logisch: projecten van zulke 
schaalgrootte kunnen alleen efficiënt op bovenlokaal niveau 
worden gerealiseerd. Anders is er versnippering van middelen 
en energie. 

Zal er ook volgend jaar weer een campagne komen voor de 
Bibliotheekweek? 
Er is nu geen uitgewerkt plan om volgend jaar een campagne 
te houden. Maar we hebben ook geen uitgewerkt plan om het 
niet te doen. De huidige campagne loopt nog en moet nog 
geëvalueerd worden. Aansluitend moeten we nagaan of een 
campagne als de Bibliotheekweek nog past binnen de werking 
van onze nieuwe organisatie. En indien ja, op welke manier dan 
en in welke vorm? Wij hebben geen exclusiviteit voor het inrich-
ten van die campagne. Als een partnership of het overlaten aan 

een andere speler zinvoller is, is dat bespreekbaar. We willen 
geen voorafnames doen. 

Dit was wel een rol die lOCUS toch op zich had genomen: de 
promotie met het bibliotheeklogo. Dat zag de sector als een 
van de belangrijkste momenten om op Vlaams niveau mee 
naar buiten te komen. 
Absoluut, ik ben voorstander van een sterke inzet op public rela-
tions voor de bibliotheeksector. Dat is in de eerste plaats werk 
van elke dag en elke bibliotheek. Je mag niet alle heil zoeken in 
een landelijke campagne. Maar van tijd tot tijd moet zo’n stevige 
landelijke injectie kunnen. Ik ben er voor dat de bibliotheeksec-
tor voldoende blijft inzetten op haar promotie. 

lOCUS moet zes procent besparen, Bibnet tien. Heb je al een 
idee waar de besparingen gaan vallen? 
Die moeilijke oefening is ondertussen rond. Bij LOCUS zijn er 
recent een aantal mensen vertrokken, waaronder iemand naar 
het kabinet van de minister. Deze mensen niet vervangen, vangt 
de besparingsoefening bij LOCUS op. Maar het blijft natuurlijk 
een inkrimping van de werking. Bij Bibnet zijn er meer ingrij-
pende maatregelen nodig geweest. Het gaat over een structu-
rele besparing van 300.000 euro, dat is dus niet opgelost met 

een koekje minder bij de koffie. In eerste instantie hebben we 
alle lopende projecten kritisch geëvalueerd en waar mogelijk de 
kaasschaaf gehanteerd. Omdat elke marge al geruime tijd uit 
onze begroting is geschrapt, heeft dit niet veel opgeleverd. De 
tweede operatie was een fundamentele herorganisatie van de 
VLACC-invoer. Door het insourcen van de catalografische invoer 
door Vlabin kunnen we aanzienlijk goedkoper werken. Maar dit 
volstaat niet om de hele besparing rond te krijgen. Ingrijpen op 
de personeelskosten was dus onvermijdelijk. Concreet betekent 
dit dat er een collega van het Bibnetteam zal moeten afvloeien. 
Dat is zeer pijnlijk. Het is de eerste keer in de geschiedenis van 
VCOB en later Bibnet dat er mensen moeten vertrekken omwille 
van besparingen bij de Vlaamse overheid. 

Tot slot, welk boek moet elk bibliothecaris volgens jou gele-
zen hebben om aan de vele veranderingen en uitdagingen het 
hoofd te bieden? 
A whole new mind van Daniel Pink. Zoals iedereen weet, bestaat 
ons brein uit een linkerhersenhelft, die eerder rationeel en ana-
lytisch functioneert, en een rechterhersenhelft die meer emo-
tioneel, empathisch en synthetiserend werkt. Onze Westerse 
samenleving is heel sterk op de linkerhersenhelft gericht. Het 
boek van Daniel Pink beschrijft dat analytische taken meer en 
meer door lageloonlanden en door computers zullen worden 
overgenomen. De toekomst ligt niet daar, maar wel bij mensen, 
instanties, landen die zich sterker richten op de functies van de 
rechterhersenhelft en verbinding maken tussen beide hersen-
helften: het belang van empathie, van vormgeving, van spelen, 
van het grote verhaal kunnen zien, … Het boek biedt geen pas-
klaar antwoord op de concrete uitdagingen waar bibliotheken 
momenteel voor staan, maar het kan wel inspiratie bieden om 
de dingen op een andere manier te bekijken, creatieve oplos-
singen te vinden, andere klemtonen te leggen, enzovoort. 
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