
Advies van de Commissie NVB2020 d.d. 16 augustus 2011 pagina 1 

 

Advies van de Commissie NVB2020 aan het NVB-bestuur 

 

Inleiding 

 

Op 8 maart 2011 heeft het NVB-bestuur  de leden uitgenodigd een visie en een vorm voor de toekomst te 

formuleren. Vervolgens heeft zij de Commissie NVB2020 (hierna: de commissie) benoemd onder 

voorzitterschap van Alard Litjens. De commissie bestond verder uit: Peter de Jong, Edit van Dalser en Aart 

Nieuwland 

 

Na een kennismakingsgesprek heeft de commissie een aantal vertegenwoordigers uit het werkveld uitgenodigd 

voor een ronde tafel gesprek, dat op 26 april 2011 heeft plaats gevonden. Naast de commissieleden waren 

hierbij aanwezig:  Marian Pater, Eva Verhoeff, Suzanne Bakker; Hannah Verhoeff en Michel Wesseling. In dit 

ronde tafelgesprek is er gekeken naar wat het NVB-bestuur kan doen om een bloeiende vereniging te blijven. 

 

Het bestuur heeft de commissie gevraagd zich over de volgende prioriteiten,  

waarvan 1) en 2) de belangrijkste zijn, uit te spreken: 

1. Het  in kaart brengen van de soorten beroepen die de vereniging aan zich moet gaan binden; 

2. Het intern herstructureren van de vereniging, met name gericht op de afdelingenstructuur en de 

verhoudingen, en als basisgedachte van koepel naar platform; 

3. Het in kaart brengen van opvattingen en behoeften betreffende het vak, de opleidingen en de 

arbeidsmarkt; 

4. Het herformuleren van de doelstellingen van de vereniging, inclusief maatschappelijk belang, en de 

daarbij behorende taken van het bestuur en het verenigingsbureau (hierna: het bureau). 

 

Conclusie van de commissie is dat er een omslag moet komen om te zorgen dat er in de toekomst nog een 

NVB is. Doorgaan op de huidige weg is ons inziens niet goed. We stellen dan ook voor om vereniging op te 

heffen en samen te laten gaan met andere spelers in het veld om een nieuwe vereniging te starten die de 

belangen van de leden goed kan behartigen. 

 

De nieuwe NVB stelt zich ten doel de beroepsgenoten in de informatiesector
1
 te verenigen, professionalisering 

van het beroep van de informatiewerkers, kwaliteit in de beroepsuitoefening te borgen, ontwikkelingen in het 

vak te stimuleren mede gelet op de technologische veranderingen en innovaties en de daarbij en daardoor 

noodzakelijke nascholing en de belangen van de beroepsgroep te behartigen naar overheid, instituties, 

bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. 

 

Hieronder volgen de aanbevelingen per prioriteit: 

 

1. Breng in kaart welke beroepen binnen het werkterrein van de vereniging vallen. 

NVB staat open voor elke beroepsbeoefenaar maar de essentie van het vak is het verbindende 

element (ontsluiting, waardering, standaardisatie, retrieval, literatuuronderzoek, structurering 

informatie, dienstenlevering, erfgoed, digitale objecten/digitale bibliotheek etc., geenszins bedoeld als 

volledig overzicht).  

Het vak dat de NVB-leden uitoefenen verdwijnt langzaam doordat de banen worden opgeheven. 

 

Aanbevelingen: 

- Breng niet de beroepsgroep in kaart maar doe dit op basis van het vak, dat is de verbindende factor. 

Zoek daarbij intensief contact met andere spelers in het veld (denk aan ICT’ers, informatiemanagers, 

informatiebeleidsmedewerkers en –adviseurs, professionals in communicatie en de archiefwereld) met 

de nadruk op gezamenlijk belang 

 

                                                           

1
  Bibliothecarissen, Documentalisten, Literatuurzoekers, Indexeerders, Catalogiseerders, Kennismanagers, Archivarissen, 

Informatiebemiddelaars (….. etc.) 
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2. Herstructurering van de vereniging 

De huidige structuur van de vereniging met alle bloedgroepen zal tegen het licht gehouden moeten 

worden. 

 

Aanbevelingen: 

- Hef de huidige vereniging op. Overleg met andere spelers (regionale en nationale verenigingen) in het 

veld om een nieuwe sterke vereniging op te richten die zich gaat richten op de informatiewereld in 

brede zin. Samen sta je sterker. De vereniging richt zich op belangenbehartiging van de doelgroep (zorg 

dat het vak op de kaart blijft en kennisverspreiding) en kent een open structuur. 

Binnen deze nieuwe vereniging is er nog ruimte voor afdelingen mits ze zich conformeren aan de 

verenigingsstructuur. Geef geen ruimte voor afdelingen die dezelfde doelgroep bedienen
2
. 

- Werk samen met onderwijs- en opleidingsinstituten ter ondersteuning van organisaties die leden van 

de beroepsgroepen c.q. toekomstige medewerkers in hun bedrijfsvoering nodig hebben en breng 

dwarsverbanden aan met andere organisaties met eenzelfde belang (bv. SIOB).De vereniging kan naar 

analogie van het kennis en innovatienetwerk in de OB andere sectoren, bijvoorbeeld het onderwijs, 

meer betrekken bij de ontwikkeling van visie en beleid. Zorg in overleg met de opleidingen voor 

cursussen waaraan studenten kunnen deelnemen tijdens hun studie, waar ook studiepunten mee te 

verdienen zijn, zo maken studenten al vroeg kennis met de NVB nieuwe stijl en denken ze later wellicht 

nog eens terug aan de nuttige cursussen die ze bij de NVB nieuwe stijl  hebben gehad. 

- Contributie: Belangrijk is dat de leden weten waarvoor ze contributie betalen. Om die reden moeten 

er contributiemodellen en typen lidmaatschap komen, die rekening houden met veranderende eisen 

en wensen die leven bij huidige en toekomstige leden. Opties zijn o.a. focus op collectief i.p.v. 

institutioneel lidmaatschap, i.p.v. lidmaatschapsgelden inkomsten genereren gekoppeld aan/via 

activiteiten, flexibele lidmaatschappen etc. Onderzoek zal moeten uitwijzen wat de beste optie is. 

 

3. Het in kaart brengen van opvattingen en behoeften betreffende het vak, de opleidingen en de 

arbeidsmarkt 

Wil je als vereniging de belangen van de achterban op het vakgebied goed kunnen behartigen dan 

moet je weten wat hun behoeftes. Daarvoor is onderzoek nodig.  

 

Aanbeveling: 

- Laat een behoeftenonderzoek doen onder de leden en niet-leden waarin gecheckt kan worden wat ze 

willen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

2
  Volgens het boek “Architectuur van Verenigingen : bouwstenen voor organisatieontwikkeling” van Frans Huizenga en Peter Tack 

zijn te onderscheiden de ad hoc samenwerking, de federatie en de eenheidsorganisatie. De NVB lijkt zich vanuit een eenheidsorganisatie in 

praktijk te gedragen als een federatie, aangezien de leden geen zicht meer hebben op wat op verenigingsniveau (bureau) voor hen gedaan 

wordt en men zich identificeert met afdelingen. De opmerkingen over wat de NVB voor de leden vooral niet betekent, zijn alarmerend. De 

regionale netwerken zijn geheel los van de NVB tot standgekomen. Het NVB-bureau heeft als faciliteit en ondersteuner van afdelingen 

ernstig gefaald in de afgelopen jaren. De autonomie van de afdelingen kan niet zonder ernstige kleerscheuren door een verenigingsbestuur 

ongedaan gemaakt worden. Zorgvuldige afstemming van taken en bevoegdheden conform de huidige statuten en reglementen is m.i. 

noodzakelijk om scheuring te voorkomen. Aangezien voor sommige groepen specifieke belangen tellen, is het noodzakelijk dat deze 

groepen eigen belangenbehartiging naar relevante partijen in specifieke context ter hand kunnen nemen.  
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4. Herfomulering van de doelstellingen en het maatschappelijke belang en de daarbij behorende taken 

van het bestuur en het verenigingsbureau. 

Bij een nieuwe vereniging horen ook nieuwe doelstellingen en een daadkrachtig bestuur. 

 

Aanbevelingen: 

- De vereniging zal als een van haar taken de belangenbehartiging van c.q. het lobbyen voor haar leden 

verzorgen. Daarom moet de nieuwe vereniging de belangbehartiging zelf in de hand nemen. Hiervoor 

is het noodzakelijk dat er een bestuur komt dat bestaat uit een operationeel bestuur en een raad van 

commissarissen met toppers uit het vak die de vereniging op kaart weten te zetten (vooral ook 

politiek). Hiermee kunnen we voorkomen dat ons vak verdwijnt 

- De NVB wil een sterk merk zijn en richt zich met specifieke activiteiten op de branding van de 

vereniging in het algemeen en de afdelingen in het bijzonder (zeker gezien de 85/15 verdeling van de 

contributie, waarvan 15% naar de afdeling gaat). 

- Ten aanzien van de samenwerking met diverse fondsen, bijvoorbeeld het Victorine van Schaik-fonds, 

zal de vereniging een bemiddelende een doorverwijzende rol spelen.  

- Stel een minimum aantal bijeenkomsten per jaar voor die georganiseerd worden door de NVB en zorg 

hierbij voor onderwerpen die in het veld spelen zodat potentiële leden duidelijk zien wat ze voor hun 

lidmaatschap terug krijgen. Daarnaast moet er de mogelijkheid komen dat leden zelf adhoc 

bijeenkomsten kunnen organiseren waarvoor ze subsidie kunnen krijgen van de NVB. Werk hierbij ook 

met zzp-ers die voor klussen worden ingehuurd. 

- Zorg periodiek voor een netwerkborrel waarin de leden de gelegenheid hebben van gedachten met 

elkaar te wisselen.  

- Zorg voor een actuele website met daarop naast de aankondigingen van cursussen ook de 

gelegenheid voor leden om via forums, blogs, chatbox etc. kennis met elkaar te delen. Maak daarbij 

optimaal gebruik van de nieuwe media en ontwikkel niets zelf. 

- Onderzoek of er een verenigingbureau moeten blijven bestaan en of het efficiënter is om bijv. de 

ledenadministratie uit te besteden. E.a. hangt er vanaf hoe groot de nieuwe vereniging wordt. 


