
Een computer, een telefoon en een netwerk
Iris Steen

Ruim tien jaar geleden sprong ik in het diepe. Ik zei mijn baan bij de provincie Vlaams-
Brabant op en vertelde iedereen in mijn netwerk dat ik voortaan beschikbaar was als zelf-
standig adviseur. Ik had geen marktonderzoek gedaan, maar ging af op mijn gevoel dat er 
organisaties zouden zijn die wat extra menskracht konden gebruiken. Ik begon dus met een 
computer, een telefoon en een netwerk. De trein was vertrokken toen iemand mij vroeg of ik 
ook beleidsplanning kon begeleiden. Ik zei wat overmoedig ja. Al snel werkte ik met enkele 
erfgoedorganisaties, die zuchtten onder de planlast of nog niet veel ervaring hadden met 
deze manier van werken. Sindsdien begeleid ik organisaties die een nieuw concept, visie, 
strategie of project willen ontwikkelen of andere manieren van werken zoeken.

VOOrOOrDELEN
Mijn idee dat er organisaties zouden zijn 
die extra expertise, feedback en soms 
een stok achter de deur nodig had-
den klopte. Wel merkte ik aanvankelijk 
dat externe deskundigheid inschake-
len door sommigen werd gezien als een 
zwakte bod. Ik wil hier geen pleidooi 
houden voor het outsourcen van essen-
tiële taken in een organisatie. Toch kan 
iemand van buiten, die gericht een aan-
tal taken uitvoert waar het toch al over-
belaste personeel niet aan toe komt, 
voor efficiëntie en meer kwaliteit zor-
gen. Gelukkig zie ik die open houding 
steeds meer.

DIEpgANg EN AfWISSELINg
Wat mij het meest boeit in mijn werk is 
mensen helpen een gefundeerde visie 
te ontwikkelen, van waaruit ze hun 
organisatie of project verder kunnen 
uitbouwen. Het is ook heel interessant 
organisaties van binnenuit te leren ken-
nen. Die diepgang en afwisseling zijn de 
meest positieve aspecten van mijn werk. 
Mensen vragen mij wel eens of ik het 
niet saai vind, al die plannen begeleiden. 
Het antwoord is nee. Elk proces is weer 
anders, al ligt het patroon ervan wel 
min of meer vast. Je kunt nooit op de 
automatische piloot werken. Dat bleek 

de afgelopen maanden weer eens, toen 
ik drie processen tegelijk begeleidde 
voor hetzelfde soort beleidsplan. Er 
zaten telkens andere mensen aan tafel, 
uit andere omgevingen en de plannen 
die eruit voortkwamen droegen elk hun 
eigen stempel. Dat is nog een aspect 
van mijn werk dat ik waardeer: de inzet 
en de betrokkenheid van alle mensen 
die aan deze processen meewerken. 

ONZEKErHEID
Zulk fijn werk, dat klinkt bijna te mooi 
om waar te zijn. Dat kopt, er zijn ook 
nadelen. Het grootste nadeel is de  
onzekerheid. Je weet nooit of er nieuwe 
opdrachten komen. Ze komen ook vaak 
met meer tegelijk, zodat je het ene 
moment weinig werk hebt en het andere 
moment te veel. Offertes schrijven is 
veel werk en je weet nooit of die inspan-
ning beloond wordt met een opdracht. 
Die onzekerheid is een deel van het  
zelfstandigenbestaan en je zult ermee 
moeten leven, al blijf ik dat lastig  
vinden.

KOrTE TErMIJN
Een aspect van mijn werk dat positieve 
en negatieve kanten heeft is de korte 
termijn. Opdrachten duren enkele 
maanden, hooguit een jaar. Als het plan 

of het project voltooid is, vertrek ik. 
Aan het vervolg, de implementatie van 
het plan of de verduurzaming van het 
project, werk ik meestal niet meer mee. 
Soms vind ik dat geen probleem, soms 
zou ik graag betrokken blijven. De laat-
ste jaren heb ik gelukkig met enkele 
organisaties een wat vastere relatie 
opgebouwd en voer ik daar op afroep 
beleidswerk uit. 

DE BLIK VErBrEDEN
In de loop van de tijd heb ik mijn prak-
tijkervaring verdiept met theoretische 
kennis, omdat ik beter wilde onder-
bouwen wat ik vaak vanuit een buikge-
voel deed. Er kwamen ook opdrachten 
buiten de erfgoedsector bij. Daar heb ik 
actief naar gezocht, omdat ik mijn blik 
wilde verbreden. Ik heb me ervoor ver-
diept in andere regelgeving en andere 
paradigma’s, al blijven de processen 
ongeveer hetzelfde. Dat is verrijkend 
en het heeft mijn blik op de erfgoed-
sector ook veranderd; ik stel de eviden-
ties meer in vraag. Tegelijkertijd heeft 
die verbreding me geleerd dat mijn hart 
nog altijd bij erfgoed ligt. Naast de pro-
fessionele uitdaging van elk proces vind 
ik het gewoon leuk om in een archief, 
bibliotheek of museum te komen. Ik 
ben en blijf historicus, geboeid door het 
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verleden en vooral door wat we daar nu 
in onze samenleving mee kunnen doen.

TrANSITIE
De afgelopen tien jaar heb ik de sector 
zien veranderen. Ik begon als proces-
begeleider toen de erfgoedsector in 
volle opbouw was. Er was vernieuwing 
en er werd geëxperimenteerd. Nu is de 
rek eruit en moet de sector op zoek 
naar nieuwe evenwichten, met minder 
geld en minder mensen. Ik merk dat: er 
komen steeds meer vragen om creatief 
naar inkomsten te zoeken. We maken 
een transitie mee van een sector die 
grotendeels van subsidies leefde naar 
een sector die meer de markt op moet. 
Dat is op zichzelf niet slecht, maar het 
vergt andere expertise en een andere 
mentaliteit. Als ik mijn steentje kan bij-
dragen om organisaties die nieuwe uit-
dagingen aan te laten gaan, zal ik dat 
graag doen. 

facelift voor de bibliotheek 
Exacte en Toegepaste 
Wetenschappen van de 
uAntwerpen

De bibliotheek op campus Groenenborger is dringend aan 
uitbreiding en renovatie toe. Door de fusie van verschillende 
bibliotheken en de integratie van de opleiding Toegepaste 
Ingenieurswetenschappen groeide de collectie en het aantal 
studenten het afgelopen decennium. De infrastructuur bleef 
echter onveranderd. 

De bibliotheek stelde een visietekst op met daarin de functionele 
eisen. Die tekst is het resultaat van intensief overleg met de facul-
teiten Wetenschappen en Toegepaste Ingenieurs wetenschappen. 
De bibliotheek op campus Groenenborger moet:
• doorgedreven elektronisch zijn, met nadruk op alle vormen 

van elektronische informatie;
• compartimenteerbaar zijn, met enerzijds een rustige leeszaal 

met studieplekken en anderzijds een flexibele groepswerk-
ruimte met groepswerklokalen;

• innovatief zijn, zodat studenten, naast studeren en werken, 
ook kunnen creëren. 

Met ‘innovatieve bibliotheek’ bedoelen we een maak- en onder-
zoeksruimte die afgestemd is op de behoeften van de stu-
denten wetenschappen en toegepaste wetenschappen. Deze 
makerspace zal materialen, tools en technologieën aanbieden, 
die hands-on exploratie en participerend leren mogelijk maken. 
Naast informatie bieden bibliotheken traditioneel al tools aan 
om te creëren, zoals computers, printers en copiers. We wil-
len deze faciliterende rol uitbreiden met bijkomende tools en 
technologieën, zoals 3D-printers, 3D-scanners en A0-plotters.

Kunnen we al deze ambities realiseren op een oppervlakte van 
1088 m²? Om dit te achterhalen schakelden we studenten van 
de 3de bachelor Interieurarchitectuur in. Binnen de opleiding 
onderzoekt de Henri Van de Velde-onderzoeksgroep al twee 
jaar nieuwe trends in openbare bibliotheken. De kans om daar 
nu ook een universiteitsbibliotheek in op te nemen, wilden de 
onderzoekers niet laten liggen. 32 studenten kozen als bachelor-
proef de bibliotheek op Groenenborger.

Vooraleer zij aan hun ontwerp konden beginnen, moesten de 
studenten de plannen bestuderen, de site bezoeken en de visie-
tekst doornemen. In juni 2016 stelden zij aan de hand van schet-
sen, maquettes en moodboards hun project voor aan de jury, 
waarin ook de bibliotheek vertegenwoordigd was. Er zaten heel 
verrassende ontwerpen 1 tussen, die duidelijk aantoonden dat de 
functionele eisen gerealiseerd kunnen worden binnen de voor-
ziene oppervlakte. Deze ontwerpen zullen een belangrijke inspi-
ratiebron zijn voor het definitieve ontwerp. We rekenen erop dat 
de verbouwingswerken in 2017 van start zullen gaan. 

Veronique rega, Universiteit Antwerpen

1 https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/ontwerpwetenschappen/ 

in-de-kijker/studentenprojecten/interieurarchitectuu/herbestemming-

vlaamse-bibliotheken/herbestemming-bib-groenenborger/

Iris Steen.

META 2017 | 2 | 35

het Plan


