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NetWerkeN iN de praktijk 
 drie iNspirereNde iNterVieWs

eva Wuyts, Vlaamse erfgoedbibliotheek

Op een sombere winterochtend dronken we koffie met eva Wuyts. Als coördinator van de Vlaamse erfgoed-
bibliotheek legt ze dagelijks linken tussen bibliotheken met erfgoedcollecties. ervaring als netwerkbouwer 
deed ze ook op tijdens haar vorige job bij de erfgoedcel CO7. een ideale gesprekspartner dus om een paar 
vragen over netwerken in de praktijk op af te vuren.

In hoeverre zie je de Vlaamse Erfgoedbibliotheek als een netwerk?
“Netwerken is in feite ons DNA en dus een deel van onze missie. Daarin hebben we immers neergeschreven 
dat de doelen en opdrachten van de Vlaamse erfgoedbibliotheek alleen in netwerkvorm gerealiseerd 
kunnen worden. We gaan ervan uit dat het geheel meer kan dan de delen en dat het bundelen van onze 
krachten een duidelijke meerwaarde biedt. Zonder de steun van het brede netwerk kunnen we onze doel-
en niet realiseren. Het netwerk moet dan ook echt werken, dat wil zeggen dat niet alles door de centrale 
stafmedewerkers moet gebeuren. In elke werkgroep zit iemand van elke bibliotheek. Vertrouwen leidt tot 
een sterkere kennisdeling en betrokkenheid.”

Is het een formeel of een informeel netwerk?
“Wij zijn in de eerste plaats een formeel netwerk met een vzw-structuur. Dit heeft tot gevolg dat er afsprak-
en zijn over vertegenwoordiging en aansprakelijkheid, dat we verslagen bijhouden en zo. Maar, ondanks het 
feit dat we een formeel netwerk zijn, besteed ik veel aandacht aan het informele. Zo organiseren we één 
keer per jaar een informele lunch en tentoonstellingsbezoek met de Raad van Bestuur. Het is namelijk be-
langrijk dat de mensen elkaar ook leren kennen en niet alleen de organisaties. De sfeer moet goed zitten en 
dat is ook zo. Ik merk dat iedereen wel eens het woord neemt op een vergadering. De leden van de Algemene 
Vergadering mogen naar vergaderingen van de Raad van Bestuur komen en ze doen dat ook, blijkbaar vindt 
men het interessant en fijn genoeg om aan dit overleg deel te nemen.“

Hoe is het netwerk ontstaan?
“Voorafgaand aan de oprichting van de Vlaamse erfgoedbibliotheek was er al een voortraject, een niet-
geformaliseerd platform  van erfgoedbibliotheken via een werkgroep binnen de VVBAD. Dat was een goed 
vertrekpunt waar de leden elkaar konden leren kennen en het vertrouwen kon groeien. Dit bleek later 
een zeer comfortabele basis om de vzw op te richten. Maar dan nog heb ik gemerkt dat de overgang 
naar een formeel netwerk een belangrijk breukmoment is. er zijn ineens andere personen bij het proces 
betrokken: bij het platform waren eerst stafmedewerkers aan zet. toen het geformaliseerd werd, namen 
de directeurs het over. Zij werken vooral vanuit een strategische visie en kijken meer van: “What’s in it for 
us?” kortom, na zo’n breuk ontstaat er een andere dynamiek en je moet ervoor zorgen dat je het proces 
niet platslaat met agenda’s, belangen en macht. Dit is namelijk het moment van de organogrammen, van 
de beslissingen: ga daar dus zeker met de nodige omzichtigheid mee om en formaliseer alleen wat echt 
nodig is.”

Welke strategie volg je om het netwerk verder uit te bouwen?
“We zitten nu nog in de opstartfase en bouwen volop verder aan het vertrouwen. Onze aandacht gaat nu 
naar de quickwins en naar een goede win-winsituatie voor alle kernleden. Sommige dingen doen we nu be-
wust nog niet; voor harde afspraken over de collecties is het bijvoorbeeld nog te vroeg. We werken wel aan 
Flandrica.be, onze virtuele erfgoedbibliotheek, omdat de huidige leden hier onmiddellijk return van hebben, 
én omdat de expertise, modellen en  procedures die daarbij worden opgebouwd kunnen gedeeld worden 
met de bredere erfgoedgemeenschap. kortom, we zorgen eerst voor haalbare resultaten die kunnen leiden 
tot meer engagement. Daarna pakken we de gevoeligere zaken aan.”
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“We concentreren ons nu vooral op de zes kernleden (we werken “voor, door en met hen”). Ook de Algemene 
Vergadering is – bewust – nog niet open voor leden uit de bredere groep erfgoedbibliotheken. Op termijn 
kan dat hopelijk ook wat breder gaan en kunnen we ook linken naar organisaties die geen stichtend lid zijn. 
We hebben er wel op gelet dat de acties en de doelstellingen breder geformuleerd zijn en dus ook voor 
anderen dan de leden relevant kunnen zijn. Maar we betrekken hen nu nog niet in brede trajecten die veel 
energie en middelen vergen. Wel brengen we hen minstens één keer per jaar samen in een overlegplatform. 
We zien dit platform niet als een formeel adviesorgaan, maar wel als een kans voor open dialoog, waar kri-
tiek en suggesties kunnen worden doorgegeven die we kunnen meenemen in ons beleidsplan.” 

Neem je nog andere initiatieven om dat kernnetwerk uit te breiden?
“Ik zie het uitbouwen van een netwerk niet als een lineair proces waarbij je het aantal kernleden steeds 
verder vergroot. Volgens mij bestaat ons netwerk vooral uit een geheel van kringen en cirkels. We kunnen 
geen structurele banden onderhouden met tweehonderd bibliotheken. Aan alles meedoen is, zeker voor de 
kleinere bibliotheken, ook geen realistische optie. Dus pakken we het gediversifieerd aan. De ene keer fo-
cussen we op die twintig, de andere keer zijn weer andere tien aan de beurt. Ik denk dat een projectmatige 
aanpak in dit opzicht toch het beste werkt. Ook een systematische bezoekronde van tweehonderd biblio-
theken is niet haalbaar, maar door steeds weer anderen actief te betrekken, leer je iedereen op den duur wel 
kennen, denk ik, en het zal voor de betrokkenen ook wel de drempels verlagen. Natuurlijk moet je wel een 
stabiele kern hebben, maar je kunt niet al je contacten voortdurend intensief betrekken. Wel moet je ervoor 
zorgen dat je zichtbaar blijft en dat het transparant is wat je doet.”

Hoe kun je die transparantie in de praktijk organiseren?
“transparantie is echt heel belangrijk voor het onderlinge vertrouwen en daar stond ik dan ook echt op bij 
de start. Ik zorgde daarom voor een goed gestructureerd intranet voor de kernleden. Via dat intranet zijn 
alle verslagen van het dagelijks bestuur beschikbaar, net als contracten en tussentijdse rapporten van de 
medewerkers. Ook kan men hier het logo terugvinden. Het intranet fungeert zo als het volledige archief van 
de organisatie. Wie wil controleren, kan dat perfect.”

Naast transparantie heb je ook sterk ingezet op herkenbaarheid van het netwerk?
“Inderdaad, als je geen gezicht of aanspreekpunt hebt of het voorzitterschap wisselt dan is het toch moei- 
lijk om het netwerk te positioneren. Je hebt toch wel nood aan een echte trekker met voldoende sociale en 
diplomatische vaardigheden en neutraliteit. Onze website en nieuwsbrieven vormen ook zo’n vaste, herken-
bare waarde. Daarnaast lanceerden we een prentkaartenreeks met het ABC van erfgoedbibliotheken. Dat 
was een heel bewuste tool om aan te geven wat een erfgoedbibliotheek is, wat deze bibliotheken doen, 
wat de noden en de uitdagingen zijn en introductie in het jargon. en voor zover ik kan zien, heeft dat goed 
gewerkt!




