
Jaarverslag NVB 2010  1 
 

 

 
 
 
 

 

 
Jaarverslag 

2010 
 
 
 
 
 

Concept 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NVB 
_________ 
 
Nederlandse Vereniging 
voor beroepsbeoefenaren in de bibliotheek-, 
informatie- en kennissector 
 



Jaarverslag NVB 2010  2 
 

 

I. Voorwoord 3 
 
II. De NVB algemeen 4 
 
III. De NVB in 2010 6 
1 Verenigingsbestuur en -bureau 6 
1.1 Ledenaantallen 6 
1.2 Bestuur en bureau 6 
1.3 Bestuursvergaderingen 7 
1.4 Ledenvergaderingen 7 
1.5 Communicatie/publicaties/evenementen 7 
1.6 Bestuurszaken 7 
1.7 Bureauzaken 8 
1.8 Beleidsvorming & uitvoering 8 
1.9 Vertegenwoordiging 8 
 
2 Verslagen van de Afdelingen en Special Interest Groups 9 
2.1 Afdeling Speciale Bibliotheken (SB) 9 
2.2 Afdeling Wetenschappelijke Bibliotheken (WB) 9 
2.3 Afdeling Biomedische Informatie (BMI) 11 
2.4 Afdeling Prissma  14 
2.5 Afdeling Juridische Informatie (JI) 18 
2.6 Afdeling Hogeschoolbibliotheken (HB) 19 
2.7 Afdeling Openbare Bibliotheken (OB) 20 
2.8 Afdeling Landelijke Werkgroep Schoolmediathecarissen in het Voortgezet Onderwijs (LWSVO) 20 
2.9 Special Interest Groups 22 
 
3 Ledenbestand 24 
 
4 Jaarrekening Separate bijlage 
 

 
 



Jaarverslag NVB 2010  3 
 

 

I. Voorwoord 

 
 
De illustratie op de omslag van dit jaarverslag geeft goed aan waar de vereniging zich in 
2010 vooral mee heeft moeten bezighouden: bestuursaangelegenheden, het bureau, de 
afdelingen, de structuur, de financien: kortom heel veel werk om de basis op orde te krijgen 
en van de NVB weer een actieve beroepsvereniging te maken waar professionals in het 
informatievak graag lid van willen worden. 
 
Dat gebeurde allemaal onder de bezielende leiding van de interim voorzitter Bart van der 
Meij, de nieuw gekozen secretaris Cynthio Korlvinke en penningmeester Huib Verhoeff. Maar 
natuurlijk moest het “echte” werk verzet worden door de medewerkers van het bureau, met 
name Jan van der Burg en Frank Hendriks, bijgestaan door een groep van vrijwilligers 
zonder wie we de klus niet geklaard gekregen zouden hebben. 
 
Toen ik in oktober aantrad als voorzitter trof ik in ieder geval een situatie waar orde op zaken 
was gesteld en van waaruit we kunnen bouwen aan de toekomst. Ik wil hier iedereen die 
daaraan heeft meegewerkt van harte danken. 
 
En nu vooruit: in de komende tijd gaan we hard werken aan het versterken van de 
Vereniging in de opmaat naar ons 100-jarig bestaan, dat we in 2012 hopen te vieren. We 
zullen in 2011 het advies van de ACB uitvoeren en de structuur van de vereniging tegen het 
licht houden met de bedoeling om de betrokkenheid van de leden te vergroten. Ook zullen 
we actief leden gaan werven en activiteiten (mede-)organiseren om de leden een continue 
stroom van conferenties, workshops, master classes en andere mogelijkheden te bieden 
waar zij zich verder professioneel kunnen ontwikkelen. Want dat is het motto voor de 
komende jaren: het proces van life long learning voor informatieprofessionals ondersteunen 
in een wereld die vele nieuwe uitdagingen en kansen biedt. 
 
 
Michel Wesseling 
voorzitter. 
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II. De NVB algemeen 
 
Doelstellingen  
De statuten

1
 vermelden de volgende doelstellingen:  

• bij te dragen tot de professionalisering van functionarissen in het beroepsveld in het algemeen en van haar 
leden in het bijzonder;  

• de belangen van het beroepsveld te behartigen bij (nationale en Europese) beleidsontwikkelingen en invloed 
uit te oefenen bij het tot stand komen van beleid;  

• contact te onderhouden met voor de NVB belangrijke partners;  

• de contacten tussen haar leden te bevorderen.  

 
Strategie  
De NVB werkt permanent aan het actueel houden van het werkterrein van de vereniging. Aandacht voor 
deskundigheidsbevordering, nieuwe taken in het beroep, herdefiniëring van het vak en het benoemen van de 
daarvoor vereiste competenties en vaardigheden zijn de speerpunten van het beleid van de Vereniging. De 
Vereniging kent een zowel toegespitste als flexibele organisatiestructuur van afdelingen binnen een 
overkoepelende structuur. Hierdoor is het mogelijk, zowel waar het activiteiten als beleid betreft, snel in te spelen 
op nieuwe ontwikkelingen. Belangenbehartiging samen met andere organisaties zoals VOB en UKB, onder meer 
in FOBID verband, alsmede met partners uit de informatie/industrie, speelt daarbij zeker in het licht van 
maatschappelijke en economisch-politieke ontwikkelingen - bezuinigingen binnen de onderwijs- en de 
cultuursector - een steeds belangrijker rol. De Vereniging streeft ernaar haar koers en prioriteitsstelling in 
samenspraak met haar leden maar ook met experts van buiten op regelmatige basis te herijken en opnieuw te 
definiëren. Centraal staat het streven om zoveel mogelijk beroepsgenoten bij de kennisuitwisseling en 
beroepsontwikkeling te betrekken. Een goed ingericht en effectief functionerend bureau is voor de Vereniging een 
essentiële voorziening. 
 
Leden en donateurs  
De Vereniging kent persoonlijke leden, lid-instellingen en donateurs. Het persoonlijk lidmaatschap staat open voor 
degenen die werkzaam zijn op het terrein van de informatievoorziening of daarin geïnteresseerd zijn. Lid-
instellingen kunnen zijn stichtingen, verenigingen, bedrijven, openbare instellingen en diensten die een verwant 
doel nastreven en/of de doelstellingen van de NVB willen bevorderen. Elke lid-instelling kan vertegenwoordigers 
aan alle activiteiten van de vereniging laten deelnemen. Zowel personen als instellingen kunnen de NVB steunen 
met een jaarlijkse donatie, hetzij als zelfstandige bijdrage, hetzij in aanvulling op het lidmaatschap. (De Afdeling 
Openbare Bibliotheken aanvaardt instellingen alleen als donateur, niet als lid). Donateurs kunnen hun jaarlijkse 
bijdrage bestemmen voor de vereniging als geheel, dan wel voor één of meer afdelingen. Voor aanmelding van 
leden en donateurs kan bij het NVB-bureau of via de NVB-website www.nvbonline.nl. 
 
Organisatie  
De NVB is een beroepsvereniging die enerzijds inzet op de vergroting van kennis onder haar leden en anderzijds 
ook als belangenbehartiger optreedt. De NVB bestaat, naast de koepel NVB, uit afdelingen waarbinnen 
werkgroepen actief zijn. Bestuurlijk zijn de afdelingen ondergebracht in vier clusters, elk met een afgevaardigde in 
het Verenigingsbestuur.  
 
Cluster 1: Prissma:  PRISSMA  
 
Cluster 2: Onderwijsbibliotheken: Wetenschappelijke bibliotheken 

  Hogeschool bibliotheken 
  LWSVO: Mediathecarissen 

 
Cluster 3: Openbare Bibliotheken:  Openbare bibliotheken 
 
Cluster 4: Speciale Bibliotheken:  Biomedische informatie  
  Juridische informatie 
 Speciale bibliotheken 
 
Special Interest Groups: SIG Chemische Informatie 
 SIG Kennismanagement  
 
 

                                                                 
1
 http://www.nvb-online.nl/fileadmin/bestanden/NVB_documenten/Statuten_NVB_1999.pdf. 
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De NVB werkt samen met / participeert in de volgende organisaties: 
Stichtingen: Stichting OIKN 
 Stichting Victorine van Schaickfonds 
 Stichting Vogin  
 
Regionale netwerken: Het Amsterdam Informatie Netwerk 
 Het Centraal Nederland Informatie Netwerk 
 Het Haags Informatie Netwerk 
 Het Noordelijk Informatie Netwerk 
 Het Oostelijk Informatie Netwerk 
 Het Zuidelijk Informatie Netwerk 
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III.  De NVB in 2010  

 
1 VERENIGINGSBESTUUR EN -BUREAU  

 
1.1  Ledenaantallen 
Op 1 januari 2010 telde de NVB 2.620 leden, waarvan 725 lid-instellingen en 1.895 persoonlijke leden.  
Eind 2010 telde de NVB 2.437 leden, waarvan 634 lid-instellingen en 1.803 persoonlijke leden. 

 
1.2 Bestuur en bureau 
 

Verenigingsbestuur NVB in 2010* 
Start 1

e
 termijn 

(statutair 3 jaar) 
Start 2

e
 termijn 

(statutair 3 jaar) 
Opmerkingen 

 
Leden van het Verenigingsbestuur A  

   

mw. Ir. M.T.J. Blikman (cluster 1) 10-12-2008 10-12-2011 Afgetreden 21-10-2010 
dr. P.E. Baak (cluster 1) 21-10-2010 21-10-2013  
[vacature] (cluster 2)    
[vacature] (cluster 3)    
mw. E. Clifford Kocq van Breugel (cluster 4) 10-12-2008 10-12-2011  
 
Leden van het Verenigingsbestuur B 

   

drs. A.H.A.C. van der Meij (voorzitter a.i.) 29-01-2009  Afgetreden 21-10-2010 
de heer M.G. Wesseling (voorzitter) 21-10-2010 21-10-2013  
drs. P.M. Evers (secretaris a.i) 29-01-2009  Afgetreden 22-03-2010 
drs. C. Korlvinke (secretaris) 22-03-2010 22-03-2013  
dhr. H. Verhoeff (penningmeester) 22-03-2010 22-03-2013  
drs. P.M. Evers (kwaliteitszetel) 10-12-2008  Afgetreden 01-01-2010 
drs. A.H.A.C. van der Meij (kwaliteitszetel) 21-10-2010 21-10-2013  

 

*) Toelichting 
De benoeming van een lid van het Verenigingsbestuur A geschiedt door de Algemene Ledenvergadering uit 
één of meer bindende voordrachten, opgemaakt door hetzij de Afdelingsbesturen, hetzij tenminste 10 
persoonlijke leden en/of lid-instellingen (tenzij anders besloten). 
Verenigingsbestuur A bestaat uit tenminste 2 en ten hoogste 4 leden. 
De voordrachten gebeuren de facto per cluster van afdelingen. Cluster 1: Prissma, voorheen 
Literatuuronderzoekers, CIS en Vogin; Cluster 2: WB, HB, LWSVO; Cluster 3: OB; Cluster 4: BMI, JI, SB. De 
voorzitter wordt door de Algemene Ledenvergadering in functie gekozen. De overige functies worden door de 
leden van het Verenigingsbestuur onderling verdeeld. 
 
De benoeming van een lid van het Verenigingsbestuur B geschiedt door de Algemene Ledenvergadering uit 
één of meer bindende voordrachten, opgemaakt door hetzij het Verenigingsbestuur, hetzij tenminste 10 
persoonlijke leden en/of lid-instellingen (tenzij anders besloten). 
Verenigingsbestuur B bestaat uit tenminste 3 en ten hoogste 6 leden. 
 
Zie voor de overige bepalingen inzake het Verenigingsbestuur de artikelen 14 t/m 17 van de statuten. 

 
Verenigingsbureau NVB in 2010 

 
Vestigingsadres 
Mariaplaats 3, 3511 LH Utrecht.  
Tot 31-08-2010: Gebouw 'Le Roc', Hardwareweg 4, 3821 BM Amersfoort. 
Email: info@nvbonline.nl; internet http://www.nvbonline.nl. 
 
Personele bezetting 
directeur drs. J. van der Burg  
office manager drs. F.T. Hendriks 
administratief medewerker (extern)  mw. I. Bakhuisen (Bureau Administer) 
speciale projecten  drs. P.M. Evers, dhr. R.P. de Jong 
vrijwilligers  dhr. R.P. de Jong, mevr. J.E. Schroot, mevr. Drs. D.L. Brand-de Heer, 
  mevr. M. Harmsen 
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1.3 Bestuursvergaderingen 
Het Verenigingsbestuur kwam bijeen op 12 januari, 23 februari, 31 mei, 27 september en 1 december. Op 21 juni 
vergaderde het VB met de leden van de ACB ter bespreking van de vervolgstappen m.b.t. koers en 
herstructurering van de Vereniging, met medeneming van de reacties op het ACB-rapport uit de ALV van 22 
maart. T.b.v. van een transparantere opzet van de financiële verslaglegging alsmede een duidelijker vastlegging 
betreffende zeggenschap, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, belegde de penningmeester 7 juni, samen 
met de office manager en de directeur, een bijeenkomst met de penningmeesters van de afdelingen.  

 
1.4  Ledenvergaderingen 
De Algemene Ledenvergaderingen vonden plaats op respectievelijk 22 maart (Utrecht, La Place), 21 oktober 
(Utrecht, La Place) en 3 december (Utrecht, NVB-Verenigingsbureau). Highlights: 
 
- 22 maart: benoeming nieuwe secretaris (C. Korlvinke) en penningmeester (H. Verhoeff); presentatie en 
bespreking ACB-rapport (met name de verschuiving van een afdelingenstructuur gebaseerd op “werkgever” – 
lees type bibliotheek - naar één gebaseerd op vaardigheden en functie); 
 
- 21 oktober: benoeming M. Wesseling tot nieuwe voorzitter; advies kascommissie de décharge van de 
penningmeester op te schorten in het licht van ontbrekende bankafschriften; inwijding nieuwe huisvesting op de 
Mariaplaats 3 te Utrecht; 
 
- 3 december: goedkeuring financiële jaarstukken 2007 t/m 2009 en het inhoudelijke jaarverslag 2009. De 
penningmeester)s) wordt décharge verleend en de kascommissie bestaande uit S. Bakker en S. Leefsma wordt 
bedankt voor haar tomeloze inzet; een nieuwe kascommissie 2011 bestaande uit S. Leefsma en J. Boere wordt 
benoemd. 

 
1.5  Communicatie / publicaties / evenementen 
Op 10 november beleefde de NVB wederom haar finest hour in de Reehorst in Ede, waar het jaarcongres zorgde 
voor een opkomst van een kleine 1200 deelnemers. Het programma met als leading thema Innovatie omvatte 5 
tracks – Efficiënt organiseren; De Professie; Marketing & Sociale Media; Technologie; Innovatie in 
Informatievoorziening -, een workshop (Businessmodellen) en een masterclass (Zoeken). Daarnaast was er een 
zeer uitgebreide informatiemarkt (circa 60 stands), een banenmarkt en in de pauze het IK-debat. Dat laatste en 
andere hoogtepunten werden gefilmd door de collega’s van DOK-Delft.  
 
Met uitgeverij Essentials werkte de NVB samen bij de organisatie van de zgn. WTC-congressen in Rotterdam: 
DB-update (25 maart) en Kennis in Praktijk (17 juni). 
 
Webvernieuwing 
Een belangrijk – ook qua financiering – project dat in 2010 is opgestart betreft de vernieuwing van de website. Op 
26 mei werd hiervoor een brainstormsessie gehouden met afgevaardigden van de afdelingen. Uit de 
verslaglegging hiervan werd een Request for Proposal samengesteld. Via een tender is deze uitgezet bij vier 
verschillende webbouwers. Op 11 oktober werd een presentatie van de voorstellen gehouden, waarna uiteindelijk 
op 2 december met alterNET het contract kon worden getekend en een intakegesprek plaatsvond. Naar 
verwachting zal de vernieuwing van de website 1 maart 2011 een feit zijn. 

 
1.6  Bestuurszaken 
Samenstelling Verenigingsbestuur 
2010 is, wellicht meer nog dan 2009, een jaar geweest van consolidatie en wederopbouw, waarbij tot aan de ALV 
van september zowel voorzitter als secretaris ad interim en in dubbelfuncties opereerden binnen een (te) klein 
bestuur. Inmiddels werd steeds duidelijker dat de verhuizing in december 2008 naar Amersfoort-Schothorst geen 
goede zaak was: slecht bereikbaar en uitermate klein behuisd, met fors oplopende extra kosten voor 
infrastructurele zaken als gebruik van netwerk en vergaderruimten. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de huur van de 
locatie Mariaplaats 3 in Utrecht. Bestuur en Bureau kregen tevens te maken met juridische verwikkelingen als 
gevolg van het ontslag van de vorige office manager. De NVB is eind dit jaar door het kantongerecht in het 
gelijkgesteld. De ex-werkneemster heeft tegen deze uitspraak inmiddels hoger beroep aangetekend.  
 
Adviescommisie Beleidsaangelegenheden (ACB) 
De op 16 januari 2009 ingestelde ACB, bestaande uit M. Ellens, L. Das, E. la Roi en P. de Jong, bracht haar 
rapport ‘Visie van de ACB op de toekomstige rol van de vereniging en het 
verenigingsbureau’ uit dat in de ALV van 21 maart is besproken. De commissie is inmiddels ontbonden. Een 
nieuwe commissie, waarin P. de Jong ter borging van de continuïteit zitting heeft, zal worden ingesteld t.b.v. het 
vervolgtraject. 
 
Afdeling Openbare Bibliotheken 
In 2010 heeft de commissie die de mogelijkheid van een doorstart van de afdeling o.l.v. F. van Bohemen haar 
opdracht aan het Verenigingsbestuur teruggegeven. Op 10 november heeft M. Wesseling als voorzitter met een 
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aantal geïnteresseerde OB-leden een gesprek gehad om te kijken in hoeverre continuering van de afdeling 
wenselijk en haalbaar is. Zie ook paragraaf 2.7. 
 
Afdeling Speciale Bibliotheken 
Tijdens de afdelingsledenvergadering op 10 november heeft het SB-bestuur aangegeven haar taken neer te 
leggen, maar beschikbaar te zijn voor consultatie tot 31 januari 2011. Het NVB-bestuur heeft hierop deze 
bestuurstaken overgenomen. Prioriteiten hierbij zijn het formeren van een nieuw afdelingsbestuur en tegelijkertijd 
het waarborgen van de continuïteit van de afdeling, o.m. door het organiseren van bijeenkomsten voor de leden 
in samenwerking met bevriende organisaties. Zie ook paragraaf 2.1. 
 
Kascommissie 
Tijdens de ALV van 22 maart zijn als leden van de kascommissie 2007-2009 benoemd S. Bakker en S. Leefsma.  

 
1.7  Bureauzaken 
 
Algemeen 
Vorige jaarverslagen vermeldden dat het organisatorisch en administratief zware jaren zijn geweest voor de NVB. 
Ook in dit verslagjaar is, als gevolg van de door- en nawerking van uitval en wisseling van personeel van het 
Verenigingsbureau, de armslag van de NVB nog beperkt geweest. Daarnaast was en is de financiële situatie, na 
forse sanering weliswaar niet langer een punt van zorg, maar wel van aandacht. In dit licht dient niet onvermeld te 
blijven dat de bijdrage van profijtelijk verlopen jaarcongressen niet kan worden gemist.  
 
Personele bezetting 
Het Bureau begon 2010 met een (ondanks inzet van vrijwilligers) uiterst minimale bezetting (in 2009 werd immers 
afscheid genomen van bureaumedewerkers mevr. Hoenderdaal-van Koot en de heer Hak): naast de directeur 
(full time) en de boekhoudster (1 dag/week) werd voorzien in de zo noodzakelijke versterking door het in dienst 
nemen van de heer Hendriks op basis van aanvankelijk 2 dagen en van de heer Evers, op zzp-basis, voor 1 dag 
per week. De arbeidsrelatie met laatstgenoemde is per 30 september beëindigd i.v.m. aanvaarding van een 
functie bij De Nederlandsche Bank. De aanstelling van de heer Hendriks is in een aantal stappen uitgebreid tot 28 
uur per week. De directeur viel medio van het jaar uit door ziekte. 
 
Huisvesting 
De NVB prijst zich gelukkig medio 2010 een nieuwe behuizing te hebben gevonden, gunstig gelegen op 
loopafstand van station Utrecht Centraal en met een oppervlakte van 170 m² (verg. Amersfoort 40m²). Hiermee 
zijn we niet alleen weer ‘thuis”, de locatie biedt ook allerlei mogelijkheden die we voorheen niet hadden: een 
trefpunt voor leden met werkplekken voor zzp-ers, gelegenheid tot het hosten van cursussen en digi-cafés en, 
niet onbelangrijk, ALV’s. Eind augustus werd de fysieke oversteek gerealiseerd. 

 
1.8  Beleidsvorming en -uitvoering 
Het meest recente officiële beleidsplan, de jaren 2006-2008 beslaand, sprak zich uit over (1) ontwikkeling en 
toekomst van de bijna 100-jarige vereniging, (2) haar missie, ambitie en plaats als beroepsvereniging en (3) haar 
structuur, organisatie en groei.  
 
Door bekend veronderstelde omstandigheden is er in de afgelopen jaren geen gelegenheid geweest om een 
nieuw beleidsplan 2009-2011 op te stellen. Echter, het Bestuur heeft met de instelling van de ACB-commissie en 
door zich tijdens een visiebijeenkomst te verstaan met haar afdelingen (9 juni 2009) wel stappen gezet tot een 
kader waarbinnen visie, koers, taakstelling en definiëring van de raison d’être ruim aan de orde zijn gesteld. Door 
de recente instelling van de opvolger van de ACB-commissie, ‘NVB2010’, vertrouwt zij erop op korte termijn met 
een nieuw beleidsplan te kunnen komen.  

 
1.9  Vertegenwoordiging 

P.M. Evers vertegenwoordigde de NVB bij de Ecabo; per 21/10 overgenomen door M. Wesseling. 
C. Korlvinke vertegenwoordigde de NVB in Fobid; per 21/10 overgenomen door M. Wesseling. 
J. van der Burg was betrokken bij de organisatie van de WTC-congressen van Uitgeverij Essentials.  
A.H.A.C. van der Meij had namens de NVB zitting in de Stichting OIKN.  
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2.1 Afdeling Speciale Bibliotheken 
 

2.1.1 Ledental 
 
Eind 2010 bedroeg het aantal leden van de afdeling 554 (2009: 586), waarvan 266 lidinstellingen (2009: 275) en 
288 persoonlijke leden (2009: 311). 

 
2.1.2 Bestuursaangelegenheden 
 
Het jaar 2010 was voor de SB geen positief jaar. De kern van het Bestuur van de SB had te kampen met twee 
vacatures, die niet in te vullen bleken. Het waren die van voorzitter en die van secretaris. Het Bestuur bestond 
feitelijk uit een penningmeester, Gert Nolten, en uit drie leden afkomstig uit werkgroepen: Ellen van Breda 
(werkgroep PR & Beleid), Thérèse de Bijl (werkgroep Bijeenkomsten), die bereid was om tevens 
plaatsvervangend penningmeester te zijn, en Marion Fris (werkgroep Bijeenkomsten), die tevens als 
plaatsvervangend secretaris en als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de werkgroep Website moest 
functioneren. Versterking vanuit de werkgroepen Bijeenkomsten en Website was welkom geweest maar bleek 
niet te realiseren. Deze zwakke bezetting was mede debet aan het geringe aantal activiteiten. Het Bestuur 
besloot dan ook om bij gelegenheid van de ALV op 10 november collectief af te treden (Gert Nolten en Ellen van 
Breda tussentijds, de overigen wilden geen verlenging van hun termijn). Het NVB-Bestuur gaf naar aanleiding 
daarvan te kennen bereid te zijn om voorlopig de belangrijkste bestuurstaken over te nemen. De aftredende SB-
Bestuursleden verklaarden zich daarop bereid om tot 31 januari 2012 voor consultatie beschikbaar te blijven. 
Gelukkig hebben zich na de ALV twee personen aangemeld die de SB weer vlot wilden gaan trekken: Jolieke 
Schroot en Magda Lacroes. Het NVB-Bestuur staat hen sindsdien bestuurlijk en praktisch bij. Zorgwekkend is het 
dalende ledenaantal geweest: telde de SB in 2008 nog 620 leden, in 2010 werd het aantal van 510 bereikt. Deze 
tendens geldt overigens voor de gehele NVB.   
 

2.1.3 Bijeenkomsten en ledenvergaderingen 
 
De SB heeft de laatste jaren een bewuste keuze gemaakt voor het organiseren van kleinschalige evenementen. 
Dit beleid is, ondanks alle problemen, voortgezet. Op 30 september heeft dit geresulteerd in een workshop NVB-
SB Goes Social bij HowardsHome. Deze bijeenkomst was volgeboekt. Op 10 december werd er in samenwerking 
met het regionale Netwerk voor Centraal-Nederland een workshop georganiseerd over presenteren voor 
informatieprofessionals. Docente was Ariëlle Brouwer van Brouwer Theater & Training. Deze workshop werd 
goed bezocht. Daarnaast zijn er enkele bestuursvergaderingen geweest waarbij ook gesproken werd met een 
delegatie van het NVB-bestuur en/of een afvaardiging van het Bureau over het voortzetten van de SB-activiteiten 
in de toekomst. 

 
2.2 Afdeling Wetenschappelijke Bibliotheken 
 

2.2.1 Ledental 
 
Eind 2010 bedroeg het aantal leden van de afdeling 419 (2009: 444), waarvan 86 lidinstellingen (2009: 91) en 
333 persoonlijke leden (2009: 353). 

 
2.2.2 Bestuursaangelegenheden 
 
Het bestuur vergaderde in 2010 op 27 januari, 27 mei, 26 augustus en 29 september 2010. In het voorjaar trad 
Marian Papavoine af; zij werd als secretaris opgevolgd door Bert Zeeman. Tijdens de ALV in november trad 
Marjolein Nieboer terug als voorzitter van het bestuur. Zij werd opgevolgd door Hubert Krekels, die deze functie al 
sinds maart waarnam. Aan het eind van 2010 bestond het bestuur uit: Michelle van den Berk (penningmeester), 
Alice de Jong, Kees Konings, Hubert Krekels (voorzitter), Matthijs van Otegem en Bert Zeeman (secretaris). 
 
Op initiatief van het bestuur van de afdeling Hogeschool Bibliotheken vonden in 2010 verkennende gesprekken 
laats over een mogelijke fusie van de twee afdelingen. Die gesprekken leidden tot een voorstel aan de ALV's van 
beide afdeling om in 2011 gezamenlijk op te trekken en eind 2011 een besluit te nemen over een daadwerkelijke 
fusie. Beide ALVs stemden met dit voorstel, dat ook de steun van het bestuur van de NVB geniet, in. In 2011 
functioneren de twee besturen onder de paraplu van afdeling Hoger Onderwijs Bibliotheken (HOB). 
Contactadres WB-bestuur: dr. Bert Zeeman, Universiteitsbibliotheek Amsterdam, Singel 425, 1012 WP 
Amsterdam, tel. 020 – 525 2394, e-mail: b.zeeman@uva.nl 
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2.2.3  Bijeenkomsten en ledenvergaderingen 
 
Algemene ledenvergadering 
Op 11 november 2010 vond, voorafgaand aan het NVB-jaarcongres, de jaarlijkse ALV van de afdeling WB plaats. 
De opkomst was gering, slechts 13 leden. Het verslag van de ALV staat op de website van de afdeling. 
Het bestuur beraadt zich nog op middelen om de opkomst tijdens de ALV te verhogen. 
 
Meet-the-Expert 
Op 8 april 2010 organiseerde Matthijs van Otegem een HB-WB Meet the Expert bijeenkomst in Den Haag over de 
digitale workflow met 20 deelnemers. Drs. Astrid Verheusen (programmamanager Digitale Bibliotheek van de KB) 
belichtte de actuele stand van zaken en besteedde in het bijzonder aandacht aan digitale werkprocessen; drs. 
Carlijn Agterberg ging nader in op de materiaalvoorbereiding. Tot besluit vertelde Jaap Baars van 
digitaliseringsbedrijf Microformat over het verloop van het omvangrijke project Staten Generaal Digitaal dat hij in 
opdracht van de KB heeft uitgevoerd. 
 
Kijkje in de Keuken 
Op 27 mei 2010 organiseerde Hubert Krekels een Kijkje in de Keuken in het Koninklijk Instituut voor de Tropen in 
Amsterdam. Het Kijkje trok 20 deelnemers. Het programma bestond uit een presentatie over internationale 
projecten in ontwikkelingslanden, de nieuwe zoekmachine van het KIT, het digitale kaartenproject en andere 
digitaliseringsprojecten, en een rondleiding door het instituut. 
 
Studiedag 
Op 8 oktober organiseerde Michelle van den Berk in samenwerking met Boyd Hendriks van Informationland een 
studiedag over kennismanagement. In een afwisseling van presentaties, werkgroepopdrachten en discussie 
bogen 29 leden van de afdelingen WB en HB zich over de kernverantwoordelijkheden van kennismanagement. 
Aan het eind van de dag werd een prijs uitgereikt aan het groepje met het overtuigendste eindresultaat. 
 
Ideeënmarkt 
Op 25 november organiseerde de afdeling HB een ideeënmarkt over Ná 23 dingen. Ook vanuit de afdeling WB 
vonden op deze middag presentaties plaats en namen leden deel aan de bijeenkomst. Centraal stond de vraag 
wat instellingen gedaan hebben na afronding van een 23 dingen-traject. Welke concrete activiteiten zijn er uit 
voortgevloeid? Er waren vijftig deelnemers. http://ideeenmarkt.pbworks.com/w/page/26294707/FrontPage 

 
2.2.4 Werkgroepen, commissies en overige ledencontacten  
 
De afdeling WB kent al sinds jaar en dag zes werkgroepen: 
• Economie en Bedrijfswetenschappen 
• Filosofie 
• Informatiebalies 
• LOOWI 
• Sociaal wetenschappelijke informatie 
• Speciale wetenschappelijke bibliotheken 
Voor de werkzaamheden van deze werkgroepen wordt kortheidshalve naar de website verwezen. 
Vermeldenswaard is dat vanuit de werkgroep Speciale wetenschappelijke bibliotheken Michel Wesseling is 
voorgedragen, en uiteindelijk ook verkozen, als nieuwe voorzitter van de NVB. 
 
Website 
De afdeling WB beschikt over een eigen afdelingspagina als onderdeel van de website van de NVB. De site biedt 
ook de mogelijkheid alle leden direct via een e-mailbericht te informeren. Van deze gelegenheid is in 2010 
spaarzaam gebruik gemaakt (enkele bestuursberichten en daarnaast uitnodigingen voor bijeenkomsten). Alice de 
Jong nam als WB-webmaster deel aan het overleg over de vernieuwing van de website van de NVB die in 2011 
zijn beslag moet krijgen. 
 
Discussielijsten 
Het bestuur van de WB beheerde tot nu toe twee discussielijsten, één voor het bestuur zelf (6 leden) en één voor 
de leden van de afdeling en andere geïnteresseerden (470 leden). Van de bestuurslijst werd sporadisch, van de 
algemene lijst in het geheel niet gebruik gemaakt. Beide lijsten zijn per 31 december 2010 door SURFnet, de 
host, opgeheven. 
 
LinkedIn 
De LinkedIn-groep NVB-WB groeide in 2010 van 141 naar 166 leden. Als platform voor discussie heeft de groep 
echter nog niet gefunctioneerd. 
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2.3 Afdeling Biomedische Informatie 
 

2.3.1 Ledental 
 
Eind 2010 bedroeg het aantal leden van de afdeling 257 (2009: 275), waarvan 120 lid-instellingen (2009: 128) en 
137 persoonlijke leden (2009: 147).  
Vanwege het systeem van de lid-instellingen (institutionele leden) hebben we helaas geen zicht op het totaal 
aantal personen dat bij de BMI betrokken is. 

 
2.3.2 Bestuursaangelegenheden 
 
Het bestuur kwam in 2010 twee maal bijeen, op 27 april en op 3 november. 
In de vergadering van 27 april werd voornamelijk gebrainstormd over de BMI-dag die gepland stond voor 24 
september. Uiteindelijk ging die niet door omdat het bestuur te weinig voorbereidingstijd had. 
De vergadering van 3 november was gewijd aan de voorbereiding van de ALV op  
10 november. Verder werd gesproken over de financiële stukken, de notulen van de vorige ALV, jaarplan, 
jaarverslag, agendapunten etc. 
 
In de e-mailcorrespondentie kwam eind 2010 een belangrijk onderwerp aan de orde: Lieuwe had namens de BMI 
een e-mail gestuurd naar de Commissie Modernisering Medische Vervolgopleidingen en het College 
Geneeskundige Specialismen (CSG) i.v.m. de dienstverlening van medische bibliotheken. Aanleiding was een 
wijziging in het Kaderbesluit CCMS 2011 Paragraaf IIA C, waarin de vereiste dat een instelling over een 
bibliotheek moet beschikken, is komen te vervallen. De BMI wilde een gesprek met betreffende instanties om met 
name de dienstverlening van clinical librarians onder de aandacht te brengen. Inmiddels is er een gesprek 
geweest met de secretaris Colleges Opleiding & Registratie (KNMG).  
 
Het BMI-platform kwam bijeen op 30 augustus. In deze vergadering werden de toekomst van de BMI en de 
opvolging van het BMI-bestuur besproken. Aan de orde kwam waar de BMI naartoe wil en hoe het bestuur denkt 
over de vertegenwoordiging van de BMI-leden. Uitgangspunt voor het bestuur was dat er één BMI-bestuur komt 
met vertegenwoordigers van de verschillende bloedgroepen binnen de BMI. Gesproken werd over de invulling 
van de vacante bestuursfuncties. 

 
2.3.3 Bijeenkomsten 
 
Er werd geen themadag gehouden. 
 
Ledenvergadering 
Er werd één Algemene Ledenvergadering van de BMI gehouden: tijdens het NVB Jaarcongres op 10 november in 
De Reehorst in Ede.  
Tijdens deze ledenvergadering trad het gehele BMI-bestuur (Lieuwe Kool, Loes Hazes, Jolieke Schroot en 
Heleen Hoes) af en werd het vervangen door nieuwe bestuursleden. 
 
Nieuw bestuur 
Het nieuwe bestuur, dat aantrad op de ledenvergadering van 10 november 2010 bestaat uit: 
Mw. Ingeborg van Dusseldorp - Medisch Centrum Leeuwarden - voorzitter 
Dhr. Hubert Diemel - Leo Kannerhuis Doorwerth - BPZ 
Mw. Chantal den Haan - Sint Lucas Andreas Amsterdam - CCZ 
Mw. Elin Sputnesset - Sanquin Library Amsterdam – NPG (tegenwoordig SBMB) 
Mw. Edith Leclercq - AMC Amsterdam – WEB&Z 
Mw. Suzanne Bakker - Nederlands Kanker Instituut Amsterdam – CBN 
Mw. Dieuwke Brand - Leiden - persoonlijk lid 
Op deze manier is het BMI-platform (leden van het BMI-bestuur en vertegenwoordigers van alle BMI-commissies 
en –werkgroepen) opgegaan in het BMI-bestuur. 
 
Discussielijsten 
De discussielijsten van Surfnet, waarvan zeer druk gebruikgemaakt werd door de BMI en haar werkgroepen en 
commissies, werd op 31 december beëindigd.  
Suzanne Bakker speelde in de maanden daaraan voorafgaand een belangrijke rol bij het vinden van een nieuwe 
aanbieder van discussielijsten (E-compass), het inventariseren van de verschillende lijsten die bij de BMI in 
gebruik waren en van de deelnemers daaraan. 
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2.3.4 Werkgroepen en Commissies 
 

Biomeditaties 
 
Er verscheen geen enkel nummer van Biomeditaties 
 

BPZ (Bibliothecarissen Psychiatrische Zorginstellingen) 
 
De BPZ telde in 2010 45 leden. 
 
Het BPZ-bestuur heeft 3 keer vergaderd. Ook was het bestuur vertegenwoordigd op het NVB-congres in 
november. 
 
Er is een algemene ledenvergadering gehouden in september en een lustrumviering in maart. 
 
Binnen de BPZ zijn er contactpersonen voor de aandachtsgebieden: 
- OVID 
- BSL 
- EBSCO 
- Xref. 
 
 

CBN (Commissie Bij- en Nascholing) 
 
De CBN heeft als leden: Suzanne Bakker (voorzitter) Dieuwke Brand-de Heer, Marion Heijmans, Annalies 
Koelstra, Marjan van Wegen). De commissie kwam in 2010 niet in vergadering bijeen; de contacten verliepen via 
e-mail. 
 
De volgende cursussen werden gehouden: 
1. PubMed-1, -2 en -3, alle 3 in Wageningen, in het cursuslokaal van de Universiteitsbibliotheek. 
PubMed-1: 18 januari; 10 deelnemers 
PubMed-2: 8 februari; 13 deelnemers 
PubMed-3: 15 maart; 10 deelnemers 
Deze cursussen werden gegeven door 3 nieuwe docenten: Marion Heijmans, Ingeborg van Dusseldorp, Hans 
Ket. 
 
2. Bibliometrie, in Amsterdam bij het NKI. 
Deze cursus werd 2 maal gehouden (op 19 maart en 16 april) en was een try-out van Suzanne Bakker voor een 
cursus die zij ging houden tijdens het EAHIL-conferentie in juni 2011 in Estoril (Portugal). In totaal waren er 15 
deelnemers. 
 
3. IESR (Identifying Evidence for Systematic Reviews) in de Jaarbeurs in Utrecht. 
Deze cursus die op 24 november werd gehouden had 20 deelnemers. 
De docenten waren Carol Lefebvre (UK Cochrane Centre) en Kath Wright (Universiteit van York) 
 
4. LinkOut-cursus, in Tilburg in het St. Elisabeth Ziekenhuis. 
Deze cursus werd 2 maal gehouden (op 24 augustus en 30 september), voor in totaal 14 deelnemers, met Sjors 
Clemens als docent. 
 
 

CCZ (Centrale Catalogus Ziekenhuizen) 
 
De CCZ telde in 2010 106 leden. 
 
Bestuursaangelegenheden 
Tijdens de jaarvergadering op 1 april, is afscheid genomen van Daphne Smit en Anneke Grit-Rodink. Zij worden 
opgevolgd door Linda Kos en Chantal den Haan. 
Daarmee is de samenstelling van het bestuur als volgt: 
Ingeborg van Dusseldorp Medisch Centrum Leeuwarden, Voorzitter 
Linda Kos, Zaans Medisch Centrum, Secretaris 
Chantal den Haan, Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, Penningmeester 
Joost Gijselhart, KWF Kankerbestrijding, Algemeen bestuurslid 
 
Ingeborg van Dusseldorp is in november 2010 verkozen tot voorzitter van de BMI en heeft daarom besloten haar 
voorzitterschap van de CCZ te beëindigen. Chantal den Haan zal tot de algemene ledenvergadering in het 
voorjaar van 2011 voorzitter ad interim zijn. 
 
Beleid en visie 
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Begin 2010 hebben afgevaardigden van het bestuur gesproken met het toenmalig BMI-bestuur. Uit deze 
bijeenkomst is gekomen dat het BMI-bestuur van samenstelling veranderd moet worden om een brede 
afspiegeling van haar leden te zijn, met vertegenwoordiging vanuit alle geledingen. Het CCZ bestuur onderschrijft 
deze stap, die past bij onze intentie om meer de samenwerking op te zoeken tussen BMI, CCZ en BPZ. Vanuit 
het bestuur heeft Chantal den Haan dan ook zitting genomen in het BMI-bestuur. Voor de toekomst betekent dat, 
dat de CCZ in haar beleid en visie zo veel als mogelijk aansluiting bij de BMI zal zoeken. 
 
Werkgroep consortium elektronische producten 
Naar aanleiding van het verzoek van de leden is een werkgroep consortium elektronische producten opgericht. 
Door deze werkgroep is een inventarisatie van wensen gemaakt. Naar aanleiding daarvan is de werkgroep met 
verschillende agenten en uitgevers in gesprek gegaan. Dat heeft voor 2010 geresulteerd in een aantal 
gezamenlijke contracten: 
- E-books Springer/BSL 
- Refworks 
- LWW e-books via Ovid 
- Access Medicine via Nedbook 
 
Workshops 
In 2010 zijn geen workshops georganiseerd door de CCZ. Wel heeft het bestuur besloten dat vanaf 2011 de 
workshops meer over het jaar verspreid zullen worden. 
 
Win-IBW 
De cursus Win-IBW is in 2009 voor de laatste keer verzorgd door Trijntje Lucassen, Symfora. Het is in 2010 niet 
gelukt een nieuwe docent voor deze cursus te vinden. Op dit moment is de functie van docent Win-IBW dan ook 
vacant. 
 
NLM 
De werkgroep NLM heeft op de jaarvergadering op 1 april de nieuwe versie van de NLM gepresenteerd. Deze 
wordt aangeboden via CCZ-online achter een wachtwoord. De National Library of Medicine heeft in 2010 
aangegeven dat zij de vertaling en het gebruik van de classificatie waarderen, maar dat deze niet aan 
commerciële partijen aangeboden mag worden en dus achter het wachtwoord moet blijven. 
 
CCZ-nieuwsbrief 
In 2010 is de nieuwsbrief 2 keer verschenen onder redactie van Sjors Clemens en Godelieve Engbersen. 
 
Communicatie 
De communicatiemiddelen van de CCZ zoals de discussielijst, de nieuwsbrief en CCZ-online worden intensief 
gebruikt voor het uitwisselen van informatie en het delen van kennis.  
 
 

WEB&Z (Werkgroep Elektronische Bronnen en Zoeken)  
 
WEB&Z is in 2010 twee keer bijeengekomen, in mei en in november. De verslagen en achtergrondinformatie zijn 
te vinden op de besloten wiki van de WEB&Z bij Surfgroepen. Het waren inspirerende bijeenkomsten waar veel 
kennis en ervaringen gedeeld werden. 
 
Op 20 mei is de werkgroep WEB&Z op bezoek geweest bij het Maxima Medisch Centrum in Eindhoven. 
Aanwezig waren 15 personen. Vanuit het CAMBIN wordt de wens geuit om een aantal databases, Point of Care 
producten, te evalueren. René Otten belicht de resultaten van de tijdschriftenenquête in 2009 bij een aantal 
UMC’s, in het bijzonder als management instrument voor de bezuinigingen van de VU. 
Hans Ket bespreekt het proces van zoeken voor een systematisch review (SR) (logboek, tijd, verslaglegging). De 
VU wil de cursus Zoeken voor SR graag delen met collegae. Gerdien de Jonge vraagt of er behoefte is aan een 
centrale PubMed handleiding voor onze klanten naast de Praktische handleiding PubMed van BSL. Afgesproken 
wordt om alvast de handleidingen van diverse instellingen op de WEB&Z-wiki te plaatsen en dan te kijken of een 
gezamenlijk basisdocument zinvol is. Lian Hielkema laat zien hoe een huisartsenfilter eruit kan zien en wanneer 
deze wel of niet relevant is. Het gebruik van de wiki van WEB&Z bij Surfgroepen wordt door Hans Ket nader 
toegelicht. Bianca Kramer licht de sluiers van de TRIP database en SUMSEARCH op. In het huishoudelijk deel 
worden vacature(s), cursussen, congressen e.d. gemeld. 
 
Op 30 november hebben 32 personen deelgenomen aan de bijeenkomst van WEB&Z bij het College voor 
Zorgverzekeringen (CVZ) in Diemen. Marli van Amsterdam geeft een introductie in de organisatie van CVZ en de 
rol van de informatiespecialist, die los van de bibliotheek functioneert. René Otten gaat in op de kwaliteit van een 
systematische review (SR) of een Health Technology Assessment (HTA). Hoe kan de kwaliteit het beste bewaakt 
worden? Stappenplan, zoekstrategie en verantwoording zijn hierbij sleuteltermen. De belangrijkste actuele 
bronnen worden genoemd en huidige situatie wordt besproken (nog geen standaard normering). In het 
huishoudelijk deel wordt de inhoud van de WEB&Z-wiki besproken: filters, handleidingen, agenda e.d. Voor eind 
2012 moeten we op een andere werkomgeving overstappen. De mailinglijst is overgezet naar andere provider 
(actie en kosten BMI). Handleidingen PubMed zijn vaak instellings- en doelgroepgebonden. Er is wel behoefte 
aan een webcursus. Het AMC heeft een zelfstudie module ontwikkeld. Ingrid Riphagen van de Norges Teknisk-
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Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) in Trondheim (Noorwegen) deelt Rare MeSH & EMtree terms met de 
groep. Dit leidt tot verrassende resultaten en inzichten. Winnie Schats schetst het proces van het succesvolle 
commentaar op een artikel over zoeken in Annals of Internal Medicine. Voorstel is om structureel in NTvG over 
goed zoeken en de rol van de medisch informatiespecialist te publiceren. Hans Ket stelt een document goed 
zoeken voor klinische vragen ter discussie. Het resulterende document staat op de WEB&Z-wiki. Bij de 
mededelingen meldt Hans Ket de publicatie van een artikel in NTOG dec 2010 over goed zoeken voor klinische 
vragen. Bianca Kramer vertelt kort over het Evidence 2010 congres van BMJ en CEBM. Clinical Decision 
Systems (CDS) duiken hierbij ook op. Edith Leclercq meldt dat Trial Search Coordinators bij de Cochrane 
Collaboration steeds belangrijker worden voor Evidence. Ina Fourie, professor Information Sciences van de 
universiteit van Pretoria, gaat een onderzoek doen naar informatiegedrag en vraagt om medewerking vanuit de 
WEB&Z.  
 
De deelname aan de WEB&Z-wiki is het afgelopen jaar flink toegenomen. Zo zijn onder andere een 50-tal 
zoekblokken en filters via de wiki met elkaar gedeeld. Dit riep de nodige discussie op via de wiki en via e-mail. 
De WEB&Z-wiki via Surfgroepen blijkt een redelijk bruikbaar platform om werk en kennis met elkaar te delen. Er 
zijn wat drempels: De pagina’s moeten met HTML-codes worden ingevoerd en het navigeren binnen de wiki is 
niet optimaal. 

 
2.4 Afdeling Prissma 
 
2.4.1 Ledental 
 
Eind 2010 bedroeg het aantal leden van de afdeling 553 (2009: 560), waarvan 190 lidinstellingen (2009: 181) en 
363 persoonlijke leden (2009: 379). 

 
2.4.2 Bestuursaangelegenheden 
 
Het bestuur werd in 2010 vernieuwd. Van Margo Blikman, Lilian van der Lugt en Hans de Man is op gepaste en 
ludieke wijze afscheid genomen. Tegelijkertijd hebben we Paul Baak, Kees Riekwel en Hannah Verhoeff mogen 
verwelkomen. Op de vacature voor deze bestuursfuncties kregen we 7 bijzonder goede reacties. Paul Baak heeft 
de NVB-taken van Margo, zoals vertegenwoordiging van Prissma in het verenigingsbestuur, overgenomen; 
Hannah Verhoeff zal het beheer van de website overnemen van Hans/Erwin. Kees Riekwel neemt de financiën 
over van Hans. Blijvend: Martijn de Breet: voorzitter; Erwin la Roi: secretaris; Daphne Depasse: bestuurslid 
 
2.4.2.1  Focus en propositie Prissma 
 
Het bestuur van Prissmaheeft haar missie en haar doelstellingen (opnieuw) gedefiniëerd en heeft in dit licht een 
uitvoerig onderzoek onder haar leden uitgevoerd 
 

� Door de sterke veranderingen in het informatievakgebied is het steeds lastiger geworden om onze 
doelgroep te bepalen. De groep traditionele informatieprofessionals neemt in omvang af en 
afdelingen/functies worden steeds meer gemengd – onder meer met media, ICT en communicatie.  

� De NVB richt zich nog steeds sterk op de traditionele doelgroepen, waardoor een groot deel van de 
markt niet benut wordt. Prissma zou hier meer op willen en kunnen inspringen. 

 
Deze discussie over doelgroepen heeft het volgende opgeleverd:  
 
 

We richten ons op het vakgebied Informatie en Media 
Hierin onderscheiden we een aantal ‘type mensen’: 

� management (en beleid) 
� consultancy/advies 
� traditionele IDM’ers 
� innovatie/techniek 
�  

Als we dit verdelen, komen we uit bij 4 soorten activiteiten: 
� ‘Boost’ activiteiten voor traditionele doelgroep (om ze mee te nemen in de veranderde 

wereld – zoals Pimp je Afdeling) 
� Management/VIP activiteiten (bijvoorbeeld met een kleine groep managers – op een top 

locatie - tijdens een sessie diep in een bepaald probleem duiken. Vooraf problemen 
inventariseren)  

� Activiteiten gericht op innovatie & ICT (trends, de nieuwste ontwikkelingen) 
� Informatie & Media in de praktijk (de ‘kijkjes’) 

 
 



Jaarverslag NVB 2010  15 
 

 

 
 
16-30 april: Ledenonderzoek. 
In de periode van 16 tot 30 april hebben wij een onderzoek uitgevoerd naar de interesses en behoeften van onze 
leden. We zijn al jaren succesvol met onze activiteiten, maar proberen de lat altijd weer hoger te leggen met 
vernieuwende programma's. We zien vaak een vaste groep mensen, maar lang niet iedereen. Vandaar dat wij 
met een korte onderzoek wilden achterhalen wat men van Prissma verwacht en/of zou willen. De vragenlijst 
bestond uit 10 korte vragen. De uitkomsten willen we graag delen. Aanvullende informatie over de achtergrond 
van de respondenten, is apart te downloaden. 
 
Interessegebieden 
 

 
 
 
Als belangrijkste interessegebieden worden [kennisoverdracht] en [ICT en innovatie] genoemd, gevolgd door 
[advies en beleid] en [research]. De gebieden [beheer] en [management] worden door minder respondenten 
aangewezen als interessant. In de categorie [overig] werden genoemd: 

• Social Media 

• Kwaliteit, leren/opleidingen 
 
Wensen soort activiteiten 
Op de vraag in welke vorm de leden hun interesses graag vertaald zouden willen zien, werden de volgende 
activiteiten genoemd: Themabijeenkomsten 26%; Workshops (interactief) 19%; Workshop/Cursussen 16%; 
Congressen (presentaties) 11%; Webinars 10%;Overig 3%. 
 
Een klein aantal respondenten benoemde nog specifieke zaken in de categorie [overig]. Hierbij werden onder 
meer genoemd: een mutual support systeem; snel nieuws op vakgebied; werkbezoeken bij collega's; blogs 
Hierbij werd tevens het verzoek gedaan om de activiteiten ook eens buiten de Randstad te organiseren. 
 
Lid van Prissma, omdat… 
 

 
 
Er werden zeer uiteenlopende antwoorden gegeven. Een greep uit de argumenten. Ik ben lid van Prissma 
omdat…”, 

• ik wil netwerken met en leren van vakgenoten die hun vak en werk verder ontwikkelen 

• ik het veld van informatie management aan het verkennen ben 
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• ik het van belang vind dat er een platform voor informatiemedewerkers bestaat 

• kennisdelen belangrijk is 

• ik graag in contact wil komen met andere informatiespecialisten die in de buurt en in zelfde soort 
instelling werken 

• promotie van het vakgebied en kennisontwikkeling / kennisdeling binnen het vak belangrijk zijn. 

• mijn hoofdinteresse kennismanagement is en Prissma zich daar binnen de NVB op richt 

• belang van beroepsvorming 

• ik interesse heb in de studiereizen en studiemiddagen 

• de driehoek kennis, mensen en werk erg goed is, en de activiteiten aansluiten  

• ik op de hoogte wil blijven van ontwikkelingen in het werkveld  

• ik mijn kennis/vaardigheden wil kunnen bijspijkeren samen met informatieprofessionals uit andere 
organisaties. 

• het nuttig en goed voor de contacten is 

• deze NVB-afdeling inhoudelijk het beste aansluit bij mij interesses 

• ik daar proactieve vakgenoten hoop te vinden 

• Ik graag meer informatie professionals wil leren kennen en meer wil weten van het veld 

• ik daar collega's in het vak ontmoet en kennis kan delen! 

• ik wil bijblijven, weten wat er speelt 

• het een netwerkorganisatie voor informatieprofessionals is 

• ik jullie activiteiten op prijs stel en ze wil steunen 

• er bijzondere werkbezoeken worden georganiseerd, in combinatie met presentaties over een thema 
 
Maar er waren ook andersoortige reacties, waar Prissma van kan leren: 

• PRISSMA-lidmaatschap is een soort slapend lidmaatschap, ik zie alles langs komen en als er een 
keertje iets bij zit dat voor mij heel interessant is heb ik de mogelijkheid hieraan mee te doen 

• ik dit heb overgenomen van mijn voorganger, maar weet eigenlijk niet goed genoeg wat PRISSMA 
doet. 

 
Blij met lof 
 

Daarnaast ontvingen wij nog een aantal specifieke lovende woorden, 
waar wij erg trots op zijn en graag met jullie willen delen!  
“Ik ben lid van Prissma omdat…”: 

 
 

• het een boeiende en dynamische club is 

• Prissma een enthousiaste en vooruitstrevende afdeling is 

• Prissma een andere kant van het spectrum van de NVB laat zien 

• Het de meest professionele club is binnen Nederland informatieland 

• PRISSMA volgens mij dé afdeling is die informatievoorziening innovatief benadert en het vak verder 
brengt. De afdeling dus die Informatievoorziening 2.0 of misschien zelfs 3.0 handen en voeten geeft. 

• PRISSMA goed is in het organiseren van interessante bijeenkomsten 

• Dit onderdeel van de NVB oog heeft voor de toekomstige ontwikkelingen binnen in-house 
kenniscentra/bibliotheken 

• het een actief onderdeel is binnen de NVB gelederen dat regelmatig interessante bijeenkomsten etc. 
organiseert 

• Is de enige (?) echte professionele organisatie op mijn vakgebied. 
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2.4.3 Bijeenkomsten en ledenvergaderingen 
 
Prissma houdt geen ledenvergaderingen. Wel houden we zoveel mogelijk bijeenkomsten waarbij we de 
deelnemers met elkaar in contact willen brengen, ondersteund door een is voor de doelgroep vernieuwende 
inhoudelijke component. 
 
22 april: Webinar. Onder leiding van Eric Sieverts deden we een test met het geven van seminar middels een 
webinar. Met techniek van Ebsco als genereuze sponsor. Voorlopig gaan we hier. Vanwege de toch wat 
haperende techniek, en belangrijker nog, onvolledige instructies,niet mee verder. Hierdoor had het een rommelig 
verloop en is niet direct een instrument dat je aan ongeoefende gebruikers kan voorschotelen.  
 
27 april: Rondetafel bijeenkomst voor Deskresearchers. Margo Blikman heeft deelgenomen aan een bijeenkomst 
van Deskresearchers namens Prissma. We hebben afgesproken contact te blijven houden en elkaar te 
informeren over activiteiten. 
 
20 mei: Kennismiddag bij Swets 
Prissma organiseerde voor de 6e keer haar jaarlijkse Kennismiddag bij Swets. En hoe! Binnen het thema ‘Nieuwe 
dimensies voor de Informatieprofessional' organiseerden we opnieuw een spetterend en vernieuwend 
programma: 'Plug je afdeling' . De middag begon met een zeer verzorgde lunch in Huize Dever (en daarbuiten, 
want de zon scheen!). Na de lunch startten de 60 deelnemers het seminar, onder de ‘gepokte en gemazelde' 
leiding van Jeroen Busscher, auteur van de onder meer de bestseller ‘Pimp je afdeling'  
 
15 juni: KBenP event 
Op 15 juni 2010 vond het 21e KBenP event plaats, met als thema "het Nieuwe Werken makkelijk gemaakt: met 
het hoofd in de cloud en beide benen op de grond". Het stond in het teken van makkelijker werken, eenvoudiger 
techniek, minder beheer, mogelijk gemaakt door werken in de cloud en wat dit betekent voor document 
management. Daarnaast werden er recente voorbeelden van document management gepresenteerd. Tijdens het 
Event en de barbecue was er ruime gelegenheid om vakgenoten te ontmoeten en met hen van gedachten te 
wisselen. 
 
Ook Prissma was aanwezig! Deelnemers werden uitgenodigd om '...in de kast' te komen, de gordijntjes opzij te 
schuiven en hun zegje te doen over 'het nieuwe werken'. Er kwamen veel reacties.  
 
17 juni: Informatieprofessional van het jaar  
Dit event vond, net als 2009, plaats tijdens het congres Kennis in Praktijk,in Rotterdam georganiseerd door 

Essentials. Gert Meydam, oprichter en eigenaar van het 
informatiebedrijf STIPP te Deventer, is door een vierkoppige vakjury 
verkozen tot Informatieprofessional van het Jaar 2010. De prijs, dit jaar 
voor de vijfde maal uitgereikt, is ingesteld door Prissma. De prijs wordt 
jaarlijks toegekend aan de informatieprofessional die een aantoonbare 
bijdrage aan het werkveld levert: als persoon(lijkheid), met een visie of 
met een bewezen of bijzondere dienst, en bestaat uit de Gouden 
Prissma, een glasobject van kunstenares Ellen Urselmann. Daarnaast 
kreeg Meydam een geldprijs van 2.500 euro, beschikbaar gesteld door 
de NVB, te besteden aan een studiereis. De nieuwe 
Informatieprofessional van het Jaar wordt bovendien lid van de vakjury 
voor de nieuwe verkiezingsronde van 2011. 
 

Meydam is oprichter en directeur-eigenaar van het in Deventer gevestigde informatiebedrijf STIPP, dat hij heeft 
weten op te bouwen tot een gevestigde naam in de informatiewereld. Hij heeft volgens de jury de titel verdiend 
omdat hij, afkomstig uit de wereld van de fiscaal-juridische uitgeverij, al vroeg de ongekende mogelijkheden van 
de op technologie geschraagde informatievoorziening onderkende. "Daarbij realiseerde hij zich terdege dat 
informatie eerst optimaal tot zijn recht komt in een goed georganiseerde omgeving; die omgeving alleen 
gecreëerd en onderhouden kan worden met vereende krachten; en die samenbundeling pas tot stand komt op 
basis van goede afspraken en stoelend op wederzijds vertrouwen en respect", aldus het juryrapport.  

 
 
Meydam heeft zijn hart verpand aan sport en onderwijs. Op beide terreinen 
paart hij ondernemerschap aan belangenloze inzet om ook daar 
informatiecreatie en -delen te stimuleren. In het Sport- en Kennisplein, 
waarin alle vooraanstaande sportorganisaties participeren, staat het laatste 
centraal. Op gebied van educatie heeft hij in samenwerking met de 
Hogeschool Saxion te Deventer een Innovatiecentrum in het leven geroepen, 
waarin studenten vanuit het bedrijfsleven, onderwijs en STIPP begeleid 
worden in de realisatie van projecten in de informatiedienstverlening.  
De Gouden Prissma werd aan Gert Meydam uitgereikt door Martijn de Breet, 
voorzitter van Prissma, tijdens het tweede editie Essentials-congres Kennis 
in Praktijk in WTC Rotterdam. Bart van der Meij, voorzitter van het a.i. 
Verenigingsbestuur van de NVB, overhandigde Meydam de cheque. De jury 
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werd dit jaar gevormd door Daphne Depassé, Frans Rikhof, Bauke Jousma en Davied van Berlo.  
Dit jaar werd ook voor de tweede maal de Publieksprijs uitgereikt, een cheque ter waarde van 1.000 euro 
beschikbaar gesteld door EBSCO Information Services. Vakgenoten konden via internet stemmen op een van de 
zes genomineerden voor de prijs Informatieprofessional van het Jaar 2010. In totaal werden meer ruim 700 
stemmen uitgebracht. Guus van den Brekel, Medisch Informatie Specialist en Coördinator Elektronische 
Dienstverlening van de Centrale Medische Bibliotheek van het Universitair Medisch Centrum Groningen, kwam 
als winnaar van de Publieksprijs uit de bus met 40% van de stemmen. Hans-Peter Meulekamp van EBSCO 
Information Services bood hem de cheque aan.  
 
Door evenementen alleen open te stellen voor leden hebben we 5% extra leden gekregen!  
 
7 oktober: Kijkje in de Keuken van de Tweede Kamer 
Prissma organiseerde op 7 oktober 2010 een kijkje in de keuken van de Tweede Kamer - en we hebben die 
keuken even in voorbijgaan ook echt gezien - maar we kwamen natuurlijk voor de informatievoorziening en de 
borrel, want die mocht er ook wezen. Ruim 40 leden stonden in de rij om hun spullen door de scanner laten gaan 
bij de entree en mochten mee. Gert-Jan Lodder heette iedereen welkom, Jan Keukens, Herbert Degens en Jos 
van der Velden hielden een presentatie over producten en werkprocessen van de Dienst informatievoorziening. 
Gert Jan Lodder sprak over ‘Strategie van DIV nu en in de toekomst’, Herbert Degens en Caroline Buser over 
‘Dienstverlening aan grote en kleine burgers’, en Margot Lagendijk over ‘Dienstverlening door Ministeries aan 
burgers’ en verzorgde een demo van het Rijksportaal. Het geheel werd afgesloten met een rondleiding in twee 
groepen.  

 
2.5 Afdeling Juridische informatie 
 

2.5.1 Ledental 
 
Eind 2010 bedroeg het aantal leden van de afdeling 197 (2009: 210), waarvan 98 lidinstellingen (2009: 93) en  99 
persoonlijke leden (2009: 117). 

 
2.5.2 Bestuursaangelegenheden 
 
Het bestuur van de afdeling Juridische informatie bestaat uit: Marjolein Tjalma (voorzitter); Björn Ros (secretaris)  
Jaap Boere (penningmeester); Emke Clifford Kocq van Breugel (algemeen lid). De afdeling JI maakt deel uit van 
het Cluster 4 (samen met de afdelingen BMI en SB). Sinds 10 december 2008 vertegenwoordigt Emke van 
Breugel de Cluster in het Bestuur van de NVB. 
 
Tijdens de ledenvergadering op 14 oktober werd er een oproep voor nieuwe bestuursleden gedaan. Enige leden 
waren hierin geïnteresseerd en het bestuur hoopt dat in 2011 het bestuur kan worden uitgebreid. 
 
Vergaderingen  
Het bestuur vergaderde op 27 januari (Den Haag), 9 maart (Leiden), 20 mei (Den Haag), 1 juli (Den Haag), 23 
september en 10 november (tijdens NVB congres, Utrecht). Vooral de organisatie van de lustrumreis eiste veel 
voorbereiding van het bestuur. 
 
Kascommissie  
De kascommissie 2010 bestond uit Jan Willem Koelmans en Henk Lemckert. De financiële stukken werden door 
hun gecontroleerd en goed bevonden. 

 
2.5.3 Bijeenkomsten en ledenvergaderingen 
 
Lustrum 2010 
In 2010 bestond de Afdeling Juridische Informatie 50 jaar, een goede reden om op reis te gaan. Op donderdag 14 
oktober vertrokken de 25 deelnemers naar Brussel om het 10e lustrum te vieren. Na aankomst op het Centraal 
station was het eerste doel de Koninklijke Bibliotheek. Na de lunch was er eerst een Algemene Ledenvergadering 
(ALV). Aansluitend een rondleiding in de Koninklijke Bibliotheek. 's-Avonds stond het Lustrumdiner op het 
programma. Dit vond in een feestelijke ambiance plaats in het restaurant Jaloa in de wijk st-Catharine. Na afloop 
werden er in een Brussels café nog enige Belgische bieren geproefd. Het was een zeer geslaagde afsluiting van 
de eerste dag. 
 
De volgende dag was er een bezoek aan de Europese Commissie. Tijdens de ochtend waren er een drietal 
lezingen. Na lezingen over de Europese Unie en elektronische dossiers en gegevensbescherming was er tot slot 
een voordracht over de Juridische Bibliotheek van de Commissie. Het bezoek eindigde met een rondleiding in de 
Juridische Bibliotheek. Voordat de reis huiswaarts ging was er nog een rondleiding in het Paleis Karel van 
Lotharingen. De reacties achteraf waren zeer enthousiast en positief. Het bleek voor velen een prima gelegenheid 
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om met collega’s uit dezelfde sector in contact te komen en gezien de uitwisseling van visitekaartjes dit contact 
ook te onderhouden. De algemene conclusie was dan ook om dit soort activiteiten vaker te organiseren. Al met al 
een reis waarop tevreden kan worden teruggekeken.  
 
Notulen en financiële stukken  
De notulen van de Algemene ledenvergadering van en het jaarverslag 2009 van het bestuur werden 
goedgekeurd. Uit het financiële jaarverslag blijkt dat de JI er financieel goed voor staat. Het beleid van de 
afgelopen jaren was er op gericht om een gezonde financiële basis voor onze activiteiten te hebben. Dit beleid zal 
worden gecontinueerd.  

 
2.6 Afdeling Hogeschool Bibliotheken 
 

2.6.1 Ledental 
 
Eind 2010 bedroeg het aantal leden van de afdeling 147 (2009: 158), waarvan 63 lidinstellingen (2009: 66) en 84 
persoonlijke leden (2009: 92). 

 
2.6.2 Bestuursaangelegenheden 
 
Het bestuur vergaderde in 2010 op 22 februari, 12 april, 16 mei en 26 augustus. Het bestond in 2010 uit: Dorine 
Korsten (vz), Jan Companjen (penningmeester), Raymond snijders en Josee Roek (secretaris). 
 
In 2010 vonden met de afdeling WB verkennende gesprekken plaats over een mogelijke fusie van twee 
afdelingen. Die gesprekken leidden tot een voorstel van de ALVs van beide afdelingen om in 2011 gezamenlijk op 
te trekken en eind 2011 een besluit te nemen over een daadwerkelijke fusie. Beide ALVs stemden met dit 
voorstel in, dat ook de steun van de NVB geniet. In 2011 functioneren de twee besturen onder de paraplu van 
afdeling Hoger Onderwijs Bibliotheken (HOB) 

 
2.6.3 Bijeenkomsten en ledenvergaderingen 
 
4 maart: Themamiddag beeldmateriaal en auteursrecht in samenwerking met hogeschool Windesheim.  
Met inbreng van docenten en medewerkers van Windesheim, maar daarnaast ook externe gasten. Centrale 
presentatie door Mr. Jaap Dijkstra die stil stond bij de auteursrechtelijke aspecten bij gebruik en toepassing van 
beeldmateriaal. Door het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG) werd verteld over de videobronnen 
die zij aanbieden en SURFmedia gaf een workshop over hun videomateriaal. Er waren 75 deelnemers.  
 
17 juni: Ideeënmarkt Informatievaardigheden: 
Een introductie en opening door Jos van Helvoort, hogeschooldocent aan de opleiding Informatiedienstverlening 
en Informatiemanagement van de Haagse Hogeschool: "Scoringsrubriek voor Informatievaardigheden: What's in 
it for you?" . Centrale mini-presentaties van 10 minuten per Idee. Een uitgebreide lunchpauze waarin de ideeën 
fysiek of digitaal aan belangstellende collega's toegelicht worden in een setting van een markt

2
.  

Er waren vijftig deelnemers.  
 
8 Oktober Studiedag Kennismanagement 
Op 8 oktober organiseerde Michelle van den Berk van de afdeling WB in samenwerking met Boyd Hendriks van 
Informationland een studiedag over kennismanagement. In een afwisseling van presentaties, 
werkgroepopdrachten en discussie bogen leden van de afdelingen WB en HB zich over de 
kernverantwoordelijkheden van kennismanagement. Aan het eind van de dag werd een prijs uitgereikt aan het 
groepje met het overtuigendste eindresultaat. 
 
Algemene ledenvergadering: op 10 november vond de algemene ledenvergadering plaats; opkomst: 26 leden.  
 
25 november: Ideeënmarkt Ná 23 dingen 
Op 25 november organiseerde de afdeling HB een ideeënmarkt bij de Avans Hogeschool over Ná 23 dingen. Ook 
vanuit de afdeling WB vonden op deze middag presentaties plaats en namen leden deel aan de bijeenkomst. 
Centraal stond de vraag wat instellingen gedaan hebben na afronding van een 23 dingen-traject. Welke concrete 
activiteiten zijn er uit voortgevloeid? Endnotespeaker was Rob Coers. Er waren vijftig deelnemers. 
http://ideeenmarkt.pbworks.com/w/page/26294707/FrontPage 
 
Werkgroepen en commissies 
De reiscommissie heeft in 2010 programma, datum en bestemming bekend gemaakt. De reis zal plaatsvinden in 
2011. Datum: 28 mei-5 juni 2011. Bestemming: Toronto Canada 
                                                                 
2
 http://ideeenmarkt.pbworks.com/w/page/27206688/Informatievaardigheden. 
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2.7 Afdeling Openbare Bibliotheken  
 

2.7.1 Ledental 
 
Eind 2010 bedroeg het aantal leden van de afdeling 318 (2009: 402), waarvan 31 lidinstellingen (2009: 9) en  287 
persoonlijke leden (2009: 393). 
 
In 2010 heeft de afdeling geen activiteiten ontwikkeld. 
 
Van deze afdeling werd geen jaarrapportage ontvangen. 

 
2.8 Afdeling LWSVO 

 
De LWSVO, vereniging van onderwijsmediathecarissen, is een beroepsverenging van mediathecarissen in het 
voortgezet onderwijs en beheerders van open leercentra in het mbo. Doelen van de LWSVO zijn o.a. het 
bevorderen van overleg en samenwerking tussen deze functionarissen, het behartigen van de belangen van de 
beroepsgroep en het bevorderen van overleg en samenwerking met organisaties en instellingen die van belang 
zijn voor onderwijsmediathecarissen. De LWSVO heeft samenwerkingspartners zowel in de bibliotheek- als de 
onderwijswereld. 

 
2.8.1 Ledental 
 
Eind 2010 bedroeg het aantal leden van de afdeling 454 (2009: 210), waarvan 43 lidinstellingen (2009: 23) en  
411 persoonlijke leden (2009: 417). 

 
2.8.2 Bestuursaangelegenheden 
 
Geert op de Laak penningmeester en technisch voorzitter; Mirjam Brugts secretaris; Marga van Dongen tot april 
2010; Ineke van Bunnik; Marian Hendriks; Sietske Boelens tot december 2010. Het bestuur is 5 keer in 
vergadering bijeen geweest. Naast de reguliere vergaderingen is het bestuur op 18 augustus 2010 voor een 
brainstormdag bij elkaar geweest. Op deze dag heeft het bestuur nagedacht over de toekomst van de LWSVO. 
Ieder bestuurslid is voor de verschillende activiteiten contactpersoon vanuit het bestuur: 
 
Beleidsondersteuning – Geert. Doel: het onderhouden van contact met de NVB over de beleidsmatige 
ondersteuning van de LWSVO. 
 
Digitale nieuwsbrief – Mirjam. Doel: contact onderhouden met de redactie van de nieuwsbrief. 
 
Onderhouden van contacten met de redactie van de website – Mirjam. Doel: zorgen voor een actuele en 
aantrekkelijke website. 
 
Aansluiting bij de NVB – Geert. Doel: namens het bestuur bewaken van het voortgangstraject van de aansluiting 
bij de NVB. 
 
Contact met de regiogroepen – Marian. Doel: het onderhouden van persoonlijke contacten met de 
vertegenwoordigers van de regiogroepen. 
 
Deskundigheidsbevordering - Ineke en Sietske. Doel: het onderhouden van de contacten met de 
samenwerkingspartners die cursussen aanbieden. 
 
Landelijke Dag – Ineke en Marian. Doel: het organiseren van de algemene ledenvergadering. 
 
Congres NVB/OCN – bestuur. Doel: participeren in de organisatie van het congres. 
 
Herziening themalijsten Nederlands en basisvorming – Geert. Doel: het bijhouden van de lijsten om t.z.t. 
geactualiseerde uitgaven te laten produceren. 
Promotie mediatheek - Geert en Marian. Doel: promotie van de mediatheek in het onderwijs, vooral bij de 
beleidsmakers, schoolmanagers. 
 
Beroepsprofiel - Marian en Mirjam. Doel: Herziening van het hbo-beroepsprofiel. 
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Internationale contacten – Sietske. Doel: het onderhouden en uitbreiden van de contacten met diverse 
internationale organisaties (ENSIL, IASL). 
 
Leesbevordering/Stichting Lezen - Marga / Marian. Doel: Op de hoogte blijven van landelijke ontwikkelingen met 
betrekking tot leesbevordering. 
 
Mediacoach – Mirjam. Doel: bijdrage vanuit de LWSVO leveren voor het blad Mediacoach. 
 
Visiedocument 
Het bestuur heeft Lourense Das opdracht gegeven een visiedocument LWSVO te schrijven, waarin het bestuur 
verwoordt welke richting de LWSVO voor de komende 5 jaar inslaat. De eerste gesprekken met Lourense zijn 
hierover geweest. Zodra het visiedocument gereed is, zal het aan de leden gepresenteerd worden. 
 
Huishoudelijk reglement regiogroepen 
Het nieuwe huishoudelijk reglement is in de ALV van 2010 vastgesteld en geldt voor alle regiogroepen. Hierdoor 
is er een eenheid ontstaan in de organisatiestructuur van de LWSVO. 
 
Stand van zaken aansluiting NVB 
Een officiële aansluiting bij de NVB is nog steeds geen feit. Het NVB-bureau heeft de website en de 
ledenadministratie nog niet op orde. Dat waren voor de LWSVO zaken die eerst goed geregeld moesten zijn 
voordat de officiële aansluiting zou plaatsvinden. Op initiatief van het bestuur van de LWSVO heeft op 18 februari 
2010 een gesprek plaatsgevonden tussen een afvaardiging van het bestuur met de directeur van de NVB Jan v.d. 
Burg en Lourense Das. Tijdens dit gesprek heeft het bestuur haar zorgen geuit over de gang van zaken bij het 
bestuursbureau. Sietske Boelens heeft de ledenlijst helemaal doorgelopen en zal deze begin 2011 met de NVB 
doorspreken. De LWSVO is vooralsnog een zelfstandige vereniging met de status van aspirant-afdelingslid. 
 
Krantenbank 
In 2010 was, evenals in 2009, het overleg rondom de verbetering van de krantenbank een onderwerp dat de volle 
aandacht van het bestuur heeft gehad. Vanwege het moeizame overleg met de VOB, had het bestuur eind 2009 
het overleg met de VOB opgeschort. Achter de schermen bleef nauw overleg met LexisNexis bestaan. Hoewel de 
heer van Eijck van Bibliotheek.nl op 21 januari 2010 via een mailbericht meldde: ‘Wel zegt het iets over het 
belang dat wij hechten aan tevreden gebruikers. Het is mijn intentie om dit jaar in samenwerking met LexisNexis 
nadrukkelijk te kijken naar de rol van de Krantenbank in het onderwijs’, werd daarna niets meer vernomen. 
 
In oktober heeft het bestuur voor de laatste keer geprobeerd contact te leggen met Bibliotheek.nl, maar ook 
daarop werd niet gereageerd. Eind december bleek dat de VOB had besloten dat de krantenbank per juli 2011 
weer onder het beheer van LexisNexis zou gaan vallen. De levering van de tijdschriftenbank werd met ingang van 
januari 2011 al gestopt. Wederom werd verzuimd de LWSVO hierover te informeren. 
Het blijft teleurstellend dat het voortgezet onderwijs als klant door de VOB/Bibliotheek.nl blijkbaar niet belangrijk 
genoeg gevonden wordt. Gelukkig verloopt het contact met LexisNexis naar volle tevredenheid en zijn in 
december de eerste stappen gezet om te komen tot goede afspraken i.v.m. de overstap van Bibliotheek.nl naar 
LexisNexis. 

 
2.8.3 Bijeenkomsten en ledenvergaderingen  
 
De Algemene Ledenvergadering 2010 vond plaats op 15 april 2010, wederom in het Jacobitheater in Utrecht. Het 
was een goed bezochte en succesvolle vergadering (76 aanwezigen). Tijdens deze ALV is er afscheid genomen 
van Marga van Dongen. Het thema voor het middagdeel was “Samenwerkingspartners van de mediatheek”, 
verzorgd door de regio Zwolle. Deze regiogroep had Annemarie van Essen uitgenodigd. Annemarie werkt bij de 
Overijsselse Bibliotheek Dienst en is consulent voortgezet onderwijs, jongeren en leeskringen. Zij liet de 
aanwezigen kennismaken met Biebsearch, de samenwerking tussen de mediatheek in het voortgezet onderwijs 
en de openbare bibliotheek. Haar presentatie leverde een levendige discussie op. Zien we hierin kansen of 
bedreigingen? 
 
Vergadering regiovertegenwoordigers LWSVO 
Op 9 december 2010 zijn de regiovertegenwoordigers met een afvaardiging van het bestuur bij elkaar geweest. 
Het was een goed bezochte en geanimeerde bijeenkomst. Naast de praktische uitwisseling werd o.a. aandacht 
besteed aan een belangrijk agendapunt: het HBO-beroepsprofiel. 
 
Plug je mediatheek 
Mediatheken worden steeds vaker geconfronteerd met bezuinigingen of met sluiting bedreigd. Daarom 
organiseerde het bestuur drie bijeenkomsten: in Rotterdam, in Eindhoven en in Zwolle, met als doel de 
mediathecaris wakker te schudden om zijn of haar mediatheek beter op de kaart te zetten: Plug je Mediatheek! 
Inspirator van de bijeenkomsten was Jeroen Busscher. Alle drie de bijeenkomsten zijn goed ontvangen en 
bezocht. In totaal hebben 140 collega’s aan de bijeenkomsten deel genomen. 
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2.8.4 Werkgroepen, commissies en overige ledencontacten 
 
Website 
José Hageraats en Bart Vervaecke hebben zitting in deze werkgroep. José draagt zorg voor de inhoudelijke 
redactie. Bart zorgt voor het beheer van de website. 
 
Nieuwsbrief 
Janine Halewijn, Kees Kok en Aart de Goojer hebben zitting in de redactie van de Nieuwsbrief. Janine maakt de 
uiteindelijke versie die verstuurd wordt naar alle leden van de LWSVO. De Nieuwsbrief is in 2010 acht maal 
verschenen. De Nieuwsbrief bevat kwalitatief goede en gevarieerde nieuwsitems. 
 
Mediacoach 
Een afgevaardigde van het bestuur maakt deel uit van de redactie van het blad Mediacoach. Door het geringe 
aantal abonnees heeft NBD/Biblion besloten dit medium op te heffen.  
 
Herziening HBO-beroepsprofiel 
De commissie, waarin Anke Elve, Judith de Lange, Els van Blokland en José Engbers zitting hebben, heeft het 
HBO-beroepsprofiel geactualiseerd. Deze vernieuwde versie is binnen de regiogroepen en in het overleg met de 
regiovertegenwoordigers besproken. 
 
Stimuleringsfonds deskundigheidsbevordering 
Het stimuleringsfonds deskundigheidsbevordering is aangepast en tijdens de ALV van 2010 goedgekeurd. Helaas 
heeft dit niet geleid tot een frequenter gebruik. 
 
Poster richtlijnen bronvermelding 
Op initiatief van en in overleg met de regiogroep Gelderland is er een poster ontwikkeld ter promotie van de 
richtlijnen bronvermelding. Deze poster in A4 en A3 formaat kan gedownload worden van de website van de 
LWSVO. Voor de diverse versies van ELO (Electronische Leeromgeving) zijn verschillende versies ontwikkeld. 

 
2.9 Special Interest Groups 
 

2.9.1 SIG Kennismanagement 
 
Als gevolg van de economische malaise zijn er geen activiteiten geweest. Uit een onlangs gehouden enquete is 
gebleken dat er onvoldoende belangstelling is voor de SIG KM. Als gevolg hiervan is deze inmiddels opgeheven. 

 
2.9.2 SIG Chemische Informatie 
 
De Special Interest Group Chemische Informatie heeft in 2010 drie bijeenkomsten georganiseerd. Zoals 
gebruikelijk faciliteert telkens één van de bedrijven/instituten waar onze leden werkzaam bij zijn de 
vergaderlocatie. Op deze manier weet onze werkgroep de operationele kosten al jaren te minimaliseren.  
 
Op 26 april 2010 vond de 101ste bijeenkomst bij het EPO in Rijswijk plaats. De agendapunten waren: 1) 
Informatievoorziening bij het EPO; 2) Hoe vind ik alle niet-octrooiliteratuur behorend bij één multinational 
(rekening houdend met overnames, naamswijzigingen etc); 3) Automatische classificatie van e-boeken; 4) 
Huishoudelijk gedeelte waarbij Marja Maclaine Pont (Wageningen UR) het secretariaat van de werkgroep 
overgedragen heeft aan Henk Mosterd (COBIDOC BV). Herald Boevenbrink (AkzoNobel) heeft haar lovend 
toegesproken voor de grote hoeveelheid werk dat Marja de afgelopen 6 jaar als secretaris voor de werkgroep 
gedaan heeft; 5) Patent coverage op het farmaceutisch gebied; 6) Nieuws vanuit CAS. 
 
De 102de bijeenkomst werd op 27 september 2010 bij de Vereenigde in Den Haag gehouden. Gastvrouw was 
Anne-Marij de Vries. De agenda zag er als volgt uit: 1) Informatievoorziening bij de Vereenigde; 2) Zoeken naar 
organische metaalverbindingen; 3) Personal Library van de Universiteit Utrecht; 4) Huishoudelijk gedeelte; 5) 
Verslag bezoek “SIG-CI” zusterorganisatie (RSC CICAG) in Engeland. Marja Maclaine Pont heeft op 19 mei ’10 
de RSC CICAG werkgroepvergadering bijgewoond. Er zijn duidelijk overeenkomsten en wij hebben besloten om 
de RSC CICAG als gast bij onze volgende vergadering uit te nodigen. 6) Presenatie “ What’s new in SciFinder; 7) 
Bronnen voor de Pharma Industrie; 8) Wat is nieuw? Gepresenteerd door Frits Schut van de Vereenigde. 
 
Maandag 6 december 2010 vond de 103de SIG-CI bijeenkomst bij Nuplex Resins in Bergen op Zoom plaats. 
Gastheer was John Schillemans. Deze vergadering had een ietwat speciaal karakter daar Yvonne Pope als 
afgevaardigde van de RSC CICAG werkgroep in ons midden was. De agenda was als volgt: 1) Business 
Intelligence at Nuplex Resins; 2) Introduction of the RSC CICAG workgroup by Yvonne Pope; 3) Searching for 
Coatings; 4) Reaxys vs SciFinder. Dit vergelijk wordt door een werkgroep binnen onze werkgroep uitgevoerd. 
Tijdens de 103de vergadering hebben we enkele piketpaaltjes geslagen zodat de Reaxys vs SciFinder werkgroep 
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globaal weet wat van hen verwacht wordt. 5) Product-/Bedrijfspresentatie Evalueserve. 6) Highlights form EPO 
conference in Lausanne; 7) Search for coordination compounds; 8) New version of SciFinder web. 
 
Mutaties ledenbestand SIG-CI werkgroep 
De volgende leden hebben hun lidmaatschap door baanverandering opgezegd maar hebben op hun nieuwe stek 
de SIG-CI werkgroep weer weten te vinden: 
- Anne-Marij de Vries: voorheen Vereenigde, is per 1 januari 2011 gaan werken bij Crucell 
- Linda Vermaas: voorheen Unilever, werkt nu bij DSM in Delft. 
 
Verder hebben heeft de SIG-CI werkgroep in 2010 een tweetal gast leden verwelkomt, namelijk Anita van Gestel 
(Purac) en Kees Alblas (Nutreco). Anita is in 2010 al officieel NVB-lid geworden, Kees heeft toegezegd dat in 
2011 te gaan doen. 
 
Bettina de Jong heeft per 1 januari 2010 haar NVB-lidmaatschap opgezegd, omdat het volgens haar er al heel 
lang niet meer van kwam om naar de SIG-CI vergaderingen te komen. 
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3. LEDENTAL 
 
Overzicht verloop ledenbestand in de afgelopen zeven jaar. 
 
cluster 
 

   4 2 4  4 2 3   2 1 

Stand per Totaal Pers. Inst. SB WB BMI (LI) JI HB OB (Vogin) (CIS) LWSVO Prissma 
               
31-12-2004 3387 2610 777

1
 693 489 300 439 212 168 479 417 81 450 — 

31-12-2005 3287 2511 776
1
 631 477 285 —

2
 201 157 521

1
 392 —

2
 439 645 

31-12-2006 3258 2482 776
1
 637 473 298 —

2
 199 172 506 —

2
 —

2
 452 639 

31-12-2007 2702 2051 651 704 522 321 —
2
 234 183 533 —

2
 —

2
 506 681 

31-12-2008 2790 1959 831 713 499 322 —
2
 231 183 520 —

2
 —

2
 503 678 

31-12-2009 2620 1895 725 586 444 275 —
2
 210 158 402 —

2
 —

2
 443 560 

31-12-2010 2437 1803 634 554 419 257 —
2
 197 147 318 —

2
 —

2
 454 553 

 
1
 waarvan 64 donateurs. 

2
 opgenomen in Prissma. 

 


