
de uiteenlopende bedrijfsculturen van de 
partners. Daarom moet je resultaatgericht 
zijn, maar ook ruimte geven aan het pro-
ces en aan dialoog. Je moet communi-
catievaardig en klantvriendelijk zijn, en 
soms een beetje diplomatie aan de dag 
leggen. Dat we beschikken over (zelf)rela-
tiveringsvermogen en gevoel voor humor 
hebben, verklaart waarschijnlijk mee de 
goede chemie en collegiale sfeer binnen 
het team. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek 
is een jonge organisatie in volle ontwikke-
ling. We zijn dan ook creatievelingen en 
pioniers met behoefte aan afwisseling en 
verantwoordelijkheid. De eerste jaren was 
het zoeken en ploeteren. Nu plukken we 
de eerste vruchten van die inspanningen, 
en dat versterkt uiteraard de teamgeest.

Wat hebben jullie al kunnen verwezen-
lijken?
Samen met het bestuur hebben we de 
vzw uitgebouwd tot een goed draaiende 
organisatie die kwaliteitsvolle projecten 
coördineert en professioneel commu-
niceert en informeert. We hebben een 
levendige website met bijhorende data-
banken, we hebben een mooie post-
kaartenreeks over erfgoedbibliotheken 
verspreid, we werkten mee aan de ont-
wikkeling van het Cometa-model voor het 
beschrijven van deelcollecties, we voer-
den een onderzoek uit bij 25 erfgoed-
bibliotheken en in november lanceren 
we Flandrica.be: de virtuele Vlaamse erf-
goedbibliotheek.

Welke ambities willen jullie als team nog 
graag verwezenlijken?
Het nieuwe beleidsplan voor de periode 
2013-2017 ligt gereed en we hebben dus 
nog heel wat projecten op de plank lig-
gen, zoals de verspreiding van een model 
voor schaderegistratie, de ontwikkeling 
van een fondsenwervingsprogramma of 
de digitalisering van historische kranten. 
Om al die opdrachten te kunnen uitvoe-
ren, zouden we ons huidige team moe-
ten kunnen behouden en zelfs uitbreiden, 
maar dat vraagt bijkomende middelen 
van de Vlaamse overheid. Hoe dan ook 
hopen we nog meer een vaste waarde te 
worden binnen het brede erfgoedteam 
van onze partnerbibliotheken. 

beschikken we over een brede kennis en 
ervaring.

Wat maakt jullie team zo uniek?
Het team van de Vlaamse Erfgoed-
bibliotheek is gehuisvest in de Erfgoed-
bibliotheek Hendrik Conscience in 
Antwerpen. Zo houden we voeling met de 
dagelijkse werking van een erfgoedbiblio-
theek en staan we in rechtstreeks contact 
met enkele collega’s van onze zes part-
nerbibliotheken. Als personeelslid van 
een netwerkorganisatie werk je steeds 
samen met mensen van andere instellin-
gen en organisaties, wat heel boeiend en 
leerrijk is. Eigenlijk zijn wij vieren maar 
een deel van een veel breder team binnen 
het netwerk: in elke partnerbibliotheek 
hebben we collega’s die zich met de erf-
goedwerking bezighouden. Natuurlijk 
moet je in zo’n samenwerkingsverband 
steeds rekening houden met de verschil-
lende snelheden, andere prioriteiten en 

Hoe zou je het team van de vzw Vlaamse 
Erfgoedbibliotheek best omschrijven?
Onze ploeg bestaat — anders dan je 
zou verwachten — niet uit bibliotheca-
rissen maar uit polyvalente medewer-
kers. Coördinator Eva Wuyts werkt als 
historica al tien jaar in de erfgoedsector. 
Stafmedewerker David Coppoolse stu-
deerde theater- en muziekwetenschap 
en heeft een stevige ICT-achtergrond. 
Van de projectmedewerkers is Susanna 
De Schepper recent gedoctoreerd in de 
boekgeschiedenis van de renaissance. 
Historicus Sam Capiau werkte eerder voor 
een communicatiebureau en als onder-
zoeker bij de Universiteit Antwerpen 
en volgde net als David de opleiding 
Informatie- en Bibliotheekwetenschap. De 
centrale staf van de vzw is bewust klein 
gehouden: de structurele werking en de 
continuïteit zijn zo gegarandeerd, terwijl 
de vaste personeelskosten onder controle 
blijven. Door de mix van achtergronden 

De Vlaamse Erfgoed biblio theek is een netwerkorganisatie 
van zes representatieve erfgoedbibliotheken. Gestart met 
één personeelslid in 2009 telt het team van de Vlaamse 
Erfgoedbibliotheek vandaag vier voltijdse medewerkers.

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek

V.l.n.r. Eva Wuyts, Susanna De Schepper, Sam Capiau en David Coppoolse.
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