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1 Beroep met Impact 

 
Dit plan voor de periode 2012 – 2015 is tot stand gekomen op basis van vele discussies in de 
afgelopen jaren over de toekomst van ons vak en daaraan verbonden de toekomst van de 
beroepsvereniging. Het laatste beleidsplan dateert van 2005 en liep tot 2008. Door de 
bestuurlijke en financiele crisis van toen is er lange tijd geen aandacht geweest voor het 
formuleren van een middellange termijn visie en zijn geen jaarplannen ontwikkeld. 
Het huidige bestuur hecht eraan de leden een duidelijke koers voor te houden die we 
gezamenlijk voor de komende jaren willen uitzetten. 
 
In 2010 is een advies geformuleerd door de adviescommissie (ACB) (Erwin la Roi, Lourense 
Das en Peter de Jong) dat door het bestuur is overgenomen en op basis waarvan het bestuur 
de commissie NVB2020 (Peter de Jong, Aart Nieuwland, Edith Dasler) onder voorzitterschap 
van Allard Litjens heeft ingesteld. Deze commissie kwam in september 2011 met een kort 
advies dat het bestuur ter harte heeft genomen en dat mede heeft gediend als invoer voor 
dit plan. 
 
Het onderhavige document wil vooral vooruitkijken want er staan ons grote veranderingen 
te wachten: dat is een open deur maar wel een gegeven waar we rekening mee hebben te 
houden. Veranderingen die we niet kunnen voorspellen en die telkens weer ons vak ter 
discussie zullen stellen. Het enige dat we zeker weten is dat er continu grote veranderingen 
zullen plaatsvinden en dat we dus een enorme flexibiliteit moeten tonen om de essentie 
van ons vak in het dan geldend paradigma te blijven profileren. 
 
Dat betekent dat de individuele informatieprofessional zichzelf continu moet blijven 
ontwikkelen en waar mogelijk op veranderingen vooruit moet lopen. Alleen dan zullen we 
in staat zijn in de nieuwe wereld effectief en efficient te opereren. 
 
Gelijktijdig is het van belang dat ons beroep haar maatschappelijk, wetenschappelijk en 
economisch aanzien hervindt. Dat betekent dat de NVB zich hard moet maken om de 
beroepsgroep op de kaart (terug) te zetten. 
 
Vandaar het motto van dit plan “Beroep met Impact”. We gaan er de komende jaren aan 
werken om aan te tonen dat een wereld waar informatie en kennis de belangrijkste 
grondstoffen voor maatschappelijk debat, economie, onderwijs, wetenschap en cultuur 
zijn, niet kan zonder informatieprofessionals, die ervoor zorgen dat de informatie 
toegankelijk wordt gemaakt en blijft, en niet zonder informatieprofessionals, die de 
interface tussen gebruikers en informatie vormen en steeds verbeteren. 
 
De NVB zal in de komende jaren met haar interne en externe partners nauw samenwerken. 
Wij willen daarbij iedere mogelijkheid exploreren en een mogelijk opgaan in een groter 
verband niet uitsluiten.  
 
We beginnen de plan periode met de viering van het 100-jarig bestaan. In 2012 zullen we 
proberen veel aandacht in de media te krijgen voor ons vak. We kijken in dit plan vooruit 
naar 2015: verder lijkt niet reëel. Dat betekent ook dat we 2012 mooi kunnen benutten om 
dit plan verder uit te werken, huidige activiteiten te consolideren en in de startblokken te 
gaan voor de periode 2013-15. Dat jaar 2012 beidt ons ook de gelegenheid eens te bekijken 
hoe onze internationale partners het doen: CILIP, VVBAD en andere internationale collega 
organisaties zullen deelnemen aan ons internationale congres: The Future of Information 
and Library Associations in het kader van ons 100 jarig bestaan.  
 
NVB: dé beroepsvereniging van Informatieprofessionals: wij hebben er zin in! 
 
Michel Wesseling 
voorzitter  
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2 Visie en Missie 

 
2.1 Visie 

 
De Nederlandse samenleving is voor haar economische, maatschappelijke en 
educatieve ontwikkeling sterk afhankelijk van de grondstof informatie.  
informatieprofessionals zorgen ervoor dat de bronnen beschikbaar komen en 
toegankelijk worden gemaakt, beheerd en bewaard blijven voor huidig en 
toekomstig gebruik.  
informatieprofessionals vormen de interface tussen de gebruikers, de technologie 
en de bronnen.  
 
Zonder informatieprofessionals zal de Nederlandse economische, 
maatschappelijke, culturele en educatieve ontwikkeling onvoldoende efficient en 
effectief plaatsvinden om onze concurrentie posite te waarborgen. 
 

2.2 Missie 
 

De NVB streeft ernaar om in het maatschappelijk, economisch, cultureel en 
educatief krachtenspel het belang van kwalitatief hoogwaardig 
informatiemanagement en informatiedienstverlening te positioneren en te 
bevorderen. 
 
De NVB stelt zich ten doel om het beroep van Informatieprofessional in de meest 
brede zin te versterken en om de individuele professionals te ondersteunen in hun 
streven naar continue ontwikkeling. Zij richt zich op alle informatieprofessionals 
zowel uitvoerende en beleidsvoorbereidende medewerkers als leidinggevenden en 
directies. 
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3 Doelstellingen en concrete doelen 

 
3.1 Doelstellingen 

 
De NVB stelt zich ten doel alle informatieprofessionals in Nederland te verenigen 
teneinde hen een platform te bieden voor verdere ontwikkeling, netwerkvorming 
en maatschappelijke erkenning.  
 
De NVB wenst in eerste instantie de overeenkomsten tussen de verschillende 
aspecten van het vak te bevorderen, terwijl gelijktijdig onderkend wordt dat er 
verschillen bestaan in de beroepsbeoefening tussen de te onderscheiden 
professionals. 
 
De NVB stelt zich ten doel het belang van professionele informatiedienstverlening 
en -management onder de publieke aandacht te brengen en te bevorderen. Daarbij 
zal de vereniging zich richten op en lobbyen bij de belangrijkste stake holders: de 
nationale, provinciale en gemeentelijke overheden en politieke partijen, het 
innoverend en onderzoekend bedrijfsleven en de instellingen voor onderwijs en 
onderzoek, alsmede kennisintensieve beroepsbeoefenaren (journalistiek, media, 
museale, juridische en medische sectoren). De NVB zal gevraagd en ongevraagd 
haar mening kenbaar maken aan bedoelde stakeholders. 
 

3.2 Concrete doelen 
 
3.2.1. De NVB zo herstructureren dat iedere informatie professional 

zich thuis kan voelen. Dat betekent het verder uitwerken van de ACB 
en NVB2020 adviezen, de interne structuur ter discussie stellen en 
tevens de mogelijkheden tot samenwerking met andere aanverwante 
beroepsverenigingen en de regionale netwerken onderzoeken en 
waar mogelijk effectueren. 
 

3.2.2. Verstevigen samenwerking tussen het verenigings- en de 
afdelingsbesturen enerzijds en de afdelingen onderling anderzijds. 
Te denken valt aan het opstellen van een gezamenlijke jaaragenda 
en één of tweemaal per jaar een gezamenlijke vergadering gevolgd 
door sociaal samenzijn. 
 

3.2.3. Samenwerking bevorderen met nationale organisaties als 

KVAN, SOD, VPOD, FOBID, NVBA, Doc@work en RMC, en 
internationaal met ondermeer ICA, FOBID, IFLA, EBLIDA, EIFL. Als 
het nodig is om op te gaan in een ander samenwerkingsverband, is 
de NVB bereid de eigen vereniging op te heffen. 
 

3.2.4. Onderzoeken welke opleidingen zich bezighouden met onze 
professie; de samenwerking daarmee aangaan en/of versterken. 
Daarbij naast de MBO-IDV, HBO-IDM en universitaire opleiding 
informatie wetenschap, ook denken aan bredere ICT opleidingen, 
culturele informatie wetenschap, nieuwe media opleidingen, maar 
ook HBO recht en sommige financiele opleidingen. Ook andre 
instellingen en individuele initiatieven rondom 
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deskundigheidsbevordering hierin betrekken. 
 

3.2.5. Definieren op welke wijze de NVB haar leden het best 
“materieel” kan ondersteunen, naast de bestaande kortingen op IP, 
deelname congressen Dbupdate, KennisInPraktijk, opleidingen bij GO 
en Ingressus. Te denken valt bijvoorbeeld aan kortingen op boeken, 
computers, software etc. Samenwerking met vakorganisaties, 
opleidingen, verzekeraars moet daarbij niet geschuwd worden. 
 

3.2.6. Vaststellen op welke wijze de vereniging het best 
ondersteund kan worden. Hoewel we rekening moeten houden met 
bestaande aangegane verplichtingen, moeten we dat in onze 
gedachtenvorming niet laten prevaleren en zal uitbesteding aan een 
derde partij onderzocht worden. Het is duidelijk dat een vereniging 
met onze omvang en ambitie niet zonder professionele 
ondersteuning kan.  
 

3.2.7. Vaststellen welke vormen van communicatie het best passen 
bij een beroepsvereniging in 2012 en verder. Daarbij als eerste het 
gecentraliseerde karakter van de website ter discussie stellen en de 
afdelingen die dat wensen de vrijheid (terug-)geven om hun eigen 
websites te onderhouden, liefst met bi-directionele referrers om 
vindbaarheid en herkenbaarheid van de gemeenschappelijke 
identiteit te bevorderen.  
Zorgen voor een actuele website waarbij er optimaal gebruik wordt 
gemaakt nieuwe media. Overleg met de uitgevers/redacties van de 
traditionele vakbladen (IP, IK, DB) om leden op andere wijze te 
betrekken bij de (samenstelling van) inhoud. 
 

3.2.8. Onderzoeken op welke wijze onze leden het best kunnen 
voorzien in hun behoefte aan vakliteratuur; misschien een eigen blad 
of intiemere samenwerking met IP en Bibliotheekblad, maar ook met 
IK en DB? Model VVBAD onderzoeken: META.  
 

3.2.9. Een “bekende” nederlander bereid vinden om als 
ambassadeur / boegbeeld van het vak op te treden en zo de NVB aan 
de politieke, wetenschappelijke, maatschappelijke en economische 
discussietafels kan aansluiten teneinde het vak op de kaart te 
krijgen.  
 

3.2.10. Onderzoeken op welke wijze het jaarcongres het best kan 
worden voortgezet: hierbij valt te denken aan een twee jaarlijks 
NVB congres, te houden in die jaren dat het SIOB congres en het 
VVBAD event “Informatie aan Zee” niet plaatsvinden. Ook 
afstemming met congressen van andere beroepsverenigingen. 
 

3.2.11. Het jaarcongres weer terug geven aan de vereniging. Met 
name de verzorging van de inhoudelijke tracks leggen bij (afdelings-
)bestuurders. “Voor het beroep, door de leden”.  
Daarbij mag het belang van samenwerking met en (gedeeltelijke) 
financiering door de commerciele sector niet uit het oog worden 
verloren. Sponsors/exposanten uitdagen om actiever aanwezig te 
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zijn op een congres. Voorbeelden de sjoelbakken van EBSCO. Dit 
geeft meer dynamiek aan een congres. De tijd van alleen maar 
gadgets uitdelen is voorbij. 
 

3.2.12. Activiteiten niet langer alleen door de afdelingen laten 
organiseren maar ook door het verenigingsbestuur. Hierbij denken 
we aan een jaarlijkse inspiratiedag en een buitenlandse studiereis.  
Daarnaast actief mensen uitdagen om bijeenkomsten te organiseren,  
als er zich iets actueels voordoet: meteen een bijeenkomst laten 
organiseren door betrokken mensen. Bijvoorbeeld nu op Twitter: 
digitale curator (ipv informatieprofessional). De twitteraars uitdagen 
een middag hierover te organiseren. Om de kosten te drukken 
gewoon leden vragen of het bij hun in het  bedrijf kan. Regionale 
netwerken organiseren bijv. bedrijfsbezoeken die zich op een 
onderwerp/thema onderscheiden; bedrijven nauwer bij de (leden 
van de) NVB betrekken. 
 

3.2.13. Herbezien types lidmaatschap, waarbij te overwegen valt om 
persoonlijke leden meer rechten te geven dan institutionele leden, 
bij ieder persoonlijk lidmaatschap altijd één afdeling inclusief te 
maken én te bekijken of we IP inclusief in het standaard 
lidmaatschap moeten onderbrengen. 
 

3.2.14. Actief werken aan het verhogen van de ledenaantallen. 
Met name zouden de studenten aan de verschillende opleidingen 
meer betrokken moeten worden als lid. Hierbij ook overwegen of de 
NVB een plaats wil bieden voor gepensioneerde collega's. Dat kan nu 
in principe al, maar we zouden daar separate activiteiten voor 
moeten opzetten en wellicht een afwijkende contributie moeten 
rekenen. Verder dient de beroepenmarkt verkend te worden 
teneinde nieuwe groepen te traceren waaruit leden kunnen worden 
geworven. 
In dit kader onderzoeken of het instellingslidmaatschap omgezet / 
aangevuld moet worden in een sponsorlidmaatschap zonder 
lidmaatschapsrechten en het collectief persoonlijk lidmaatschap 
verder bevorderen.  
 

3.2.15. Oprichten van een werkgroep die zich bezig gaat houden met 
arbeidsmarkt, opleidingen en informatie-ethiek. Deze werkgroep zou 
zich tevens moeten bezighouden met de bindende factoren tussen 
de verschillende beroepsvormen waarin de informatieprofessional 
zich manifesteert. 
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4 NVB 2015: wat staat ons te doen? 

 
In dit hoofstuk vooral aandacht voor de concrete acties die we de komende jaren 
zullen ondernemen. 
 

# Omschrijving Deadline 

1 Sponsorwerving voor jubileumcongres op orde. 
Wellicht volledig uitbesteden tegen fee. Jubileum 
programma en bijhorend budget is in ALV december 
2011 vastgesteld en goedgekeurd. Uitvoering van het 
jubileum programma 

01-01-12 

2 Instellen taskforce NVB5000: ledenwerving 01-02-12 

3 Instellen werkgroep NVB studiereis; eerste reis 2014 01-03-13 

4 Instellen werkgroep arbeidsmarkt, opleidingen, 
informatie-ethiek, certificeren en accrediteren 

01-09-12 

5 Identificeren bekende nederlander die als 
ambassadeur van de beroepsgroep wil optreden 

 

6 Uitschrijven crowd creativity wedstrijd: een nieuw 
logo voor de honderd jarige vereniging. 

01-09-12 

7 Discussie afronden omtrent de vorm en structuur van 
de NVB, samenwerking regionale netwerken, overige 
beroepsverenigingen, (inter-)nationale organisaties. 
Werkplan uitvoering gereed. 

01-06-13 

8 Herstructureren communicatie / website / social 
media 

01-06-12 

9 Afstemmingsdag afdelingen, bestuur en bureau 
organiseren in eerste helft 2012: wat verwachten we 
van elkaar? Faciliteren van en kruisbestuiving tussen 
afdelingen en vereniging.  

01-06-12 

10 Instellen werkgroep inspiratiedag  

11 Herstructureren bureau ondersteuning  

12 Herijken beleidsplan 2012-2015  01-12-12 
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5 Financieel 

 
De NVB kent drie inkomstenstromen: lidmaatschappen, entreegelden congres en 
commerciele partners die op het jaarcongres een stand hebben en de NVB 
sponsoren. Het aantrekken van meerdere sponsoren en mogelijk subsidies of 
andere fondsen heeft hoge prioriteit. 
 
De reguliere activiteiten en de ondersteuning door het bureau worden bekostigd uit 
de lidmaatschapsgelden en het jaarlijks congres uit entreegelden en de 
commerciele partners. 
 
In grote lijnen ziet de verdeling van inkomsten en uitgaven er tot nu toe alsvolgt 
uit: 
 

# Omschrijving Regulier Congres Totaal 

1 Lidmaatschapsgelden 250000  250000 

2 Entreegelden  50000 50000 

3 Commerciele partners  175000 175000 

4 Overige inkomsten  50000  50000 

 Totaal inkomsten 300000 225000 525000 

1 Afdelingen 30000  30000 

2 Bureau incl personeel 170000 100000 270000 

3 Congres  175000 175000 

4 Overige uitgaven 50000  50000 

 Totaal uitgaven 250000 275000 525000 

 Balans 50000 -50000 0 

 
 
Voor de planperiode 2012 – 2015 streven we ernaar de congressen winstgevend te 
maken en de reguliere uitgaven zo te verdelen dat er minder “vaste” lasten zijn en 
meer activiteiten voor de leden kunnen worden georganiseerd, zowel door de 
afdelingen als de vereniging. 
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Bijlage A: definitie van het vak informatieprofessional. 

 
Er wordt nog wel eens gevraagd of het wel een vak is en zo ja: wat is dan de 
definitie?  
Een poging om te komen tot een definitie van het vak: informatieprofessional. 
Hieronder vindt u één visie, Josje Calff presenteerde tijdens het NVB-congres een 

alternatief: http://trunc.it/ihkrp Daarbij stond zij stil bij de term KID-
management (KID staat voor de trits Kennis-Informatie-Data). 
 
Poging om te komen tot een definitie van het vak:  
 
Informatieprofessional is iedereen die zich beroepsmatig bezighoudt met het op 
transparante en waardevrije wijze bemiddelen in het vinden en gebruiken van de 
betrouwbare, relevante, juiste en complete informatie, alsmede met het op 
dezelfde wijze zelf vinden van zulke informatie, beide ten behoeve van een vooraf 
gedefinieerde doelgroep. De informatieprofessional is de spin in het web tussen 
mensen, werkprocessen, informatie en content. H/zij vergelijkt vaak software, 
websites en databases en kiest het meest effectieve middel om informatie binnen 
en buiten organisaties te delen en doeltreffend te visualiseren. 
 
Elementen uit de definitie: 

1. Beroepsmatig: het is een vak en dat betekent dat we ons continue moeten 
blijven ontwikkelen door middel van vakliteratuur, bijscholing, 
conferenties, beroepsverenigingen. 

2. Transparant: de informatieprofessional is steeds in staat en bereid uit te 
leggen hoe informatie wordt opgeslagen en bewaard, wat de beperkingen 
zijn van auteurs- en andere rechten, welke financiele en andere 
beperkingen maken dat er geen contract met bepaalde uitgevers worden 
afgesloten enerzijds en anderzijds op welke wijze de keuze voor het 
resultaat van de zoekactie tot stand is gekomen. De informatieprofessional 
werkt vanuit een bedrijfsmatige, sociaal economische opdracht. In het 
geval van de archivarissen wordt vanuit de wetgeving gewerkt. 

3. Waardevrij: informatieprofessionals stellen alles in het werk om eigen 
meningen, commerciele belangen en andere zaken die een waardevrije 
informatiebemiddeling in de weg staan te vermijden. Ook zal h/zij iedere 
opdrachtgever helpen. Opdrachtgevers (wetenschappers, journalisten, 
politici, burgers, professionals) geven duiding en waardeoordelen aan de 
informatie. 

4. Bemiddelen: we doen het niet voor onszelf maar voor opdrachtgevers: 
burgers in openbare bibliotheken, studenten, scholieren, docenten en 
wetenschappers, professionals in bedrijfsbibliotheken enzovoorts. 

5. Vinden heeft twee kanten: 
1. Vinden: Informatievaardigheden en directe bemiddeling om (eind-

)gebruikers te helpen op het juiste moment op efficiente en effectieve 
wijze de dan meest relevante informatie te vinden; 

2. Vindbaar maken en houden: Voorbereidende werkzaamheden: 
selecteren, metadateren, ontsluiten, beschrijven, conserveren, 
documenteren, archiveren, auteursrechten, contracten afsluiten met 
uitgevers, open access beweging; 

6. Gebruiken: mensen leren op de juiste manier informatie te (her-)gebruiken, 
aandacht voor plagiaat, copyright, techniek van citeren 
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7. Doelgroep: Informatieprofessionals werken nooit voor het algemene publiek, 
maar altijd voor een vooraf gedefinieerde doelgroep. De doelgroep is ook de 
opdrachtgever van de informatieprofessional: het college van bestuur 
namens scholieren, studenten, docenten en wetenschappers, de gemeente 
namens de burgers in dorpen en wijken en de directie namens professionals 
in bedrijven en instellingen 

 
Wat betreft de competenties van de informatieprofessional: daarover kunnen we 
veel leren van CILIP, de beroepsorganistaie in Engeland. In de CILIP Body of 

Knowledge staan veel bruikbare omschrijvingen: http://trunc.it/krjct . 5 
competenties die van belang zijn voor iedere informatieprofessional: 
Communiceren, Ondernemen, Ontwerpen, Onderzoeken en Professioneel handelen. 
 
Het begrip informatieprofessional omvat onder andere de volgende beroepen: 

� archivarissen 
� bibliothecarissen 
� catalogiseerders 
� chief information officers 
� compliance officers 
� desk researchers 
� DIV medewerkers 
� docenten informatievaardigheden 
� documentalisten 
� informatie dienstverleners 
� informatiemanagers 
� jeugdbibliothecarissen 
� kennismanagers 
� knowledge centre managers 
� literatuuronderzoekers 
� mediathecarissen 
� metadata specialisten 
� muziekbibliothecarissen 
� octrooiinformatiespecialisten 
� octrooiliteratuuronderzoekers 
� records managers 
� schoolbibliothecarissen 
� vakreferenten 
� webredacteuren 

 
Veranderingen die worden gesignaleerd (niet compleet): 
 
 Compliance

1
 

Organisaties (bedrijven, instellingen, beroepsbeoefenaren en wetenschappers) 
moeten volgens wet- en regelgeving opereren. Dat betekent dat de relevante 
bronnen beschikbaar moeten zijn, maar ook dat de eigen activiteiten beschreven 
en gedocumenteerd moeten worden. Het geheel van documenten moet worden 
beheerd, ontsloten, toegankelijk, geactualiseerd en de praktijk dient getoetst te 
worden. Het onderhoud van een dergelijk kwaliteitsyteem en de bijbehorende 
audits past in en bij het takenpakket van de (nieuwe) informatieprofessional.  

                                                 

1  Compliance is het begrip waarmee wordt aangeduid dat een organisatie werkt in 

overeenstemming met vigerende wet- en regelgeving (nl.wikipedia.org)  
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 Testen  
Nieuwe producten en systemen dienen in de praktijk getest te worden. De leden 
van de NVB zouden het vanzelfsprekende forum moeten vormen om dergelijke 
testen uit te voeren. De NVB kan een rol spelen in het recruteren van testers uit de 
achterban en daarmee propageren een keurmerk (NVB-getest en NVB-
goedgekeurd). 
 
 Productvergelijking 
Behalve nieuwe producten beoordelen is er ook grote behoefte aan onafhankelijke 
en onpartijdige en kundige vergelijking van producten en systemen (denk aan de 
werkgroep PAD van de VOGIN in het verleden). Het formeren en coördineren van ad 
hoc werkgroepen die dit soort taken op zich nemen en in NVB verband daarover 
verslag uitbrengen, is een rol die de NVB op zich zou moeten (kunnen) nemen. 
 
 Presentatie 
In verschillende afdelingen wordt gesignaleerd dat het steeds belangrijker wordt 
om outreachend te werken en de klanten over de dienstverlening van de afdeling 
te informeren. Het goed presenteren van de dienst is een noodzakelijk onderdeel 
van het werk geworden. Training in presentatievaardigheden is een must voor de 
informatieprofessional. 
 
 Didactiek 
Een trend bij de universiteiten en hogescholen, maar ook bij andere instellingen 
met een opleidingsfunctie (zoals de geaffilieerde ziekenhuizen en ziekenhuizen 
met specialistenopleidingen) is dat informatievaardigheden onderdeel zijn 
geworden van het curriculum en informatieprofessionals daarvoor ingeschakeld 
worden. Om deze taken naar behoren, zelfstandig en op niveau te kunnen geven is 
scholing in didactiek gewenst.  

 
 Bibliometrie 
Gegevensverzameling van en over onderzoeksprojecten, subsidies en publicaties is 
noodzakelijk voor de instellingen van onderwijs en onderzoek, mede vanwege 
verslaglegging en verantwoording naar overheid, KNAW en andere subsidiegevers. 
Registratiesystemen als METIS en repositories worden tegenwoordig onderhouden 
en beheerd door informatiewerkers. De meting van impact door middel van citatie-
analyses is een jaarlijks terugkerende exercitie die uitgevoerd wordt door 
informatieprofessionals. Op basis van bibliometrische analyses zijn 
publicatiestrategieën uit te zetten en informatieprofessionals kunnen 
dienaangaande adviseren en door koppeling van gegevensbestanden e.e.a. 
eenvoudig raadpleegbaar maken met realtime actualisatie van de data.  
 
 Onderzoeksdata 
De universiteiten zijn begonnen om dataverzamelingen van onderzoekers op te 
slaan en voor toekomstig (her)gebruik te archiveren. Bibliotheken hebben nu deze 
taak er bij gekregen/genomen. 
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Bijlage B: Lijst van gebruikte afkortingen 

 
CILIP Chartered Institute of Library and Information Professionals 
 (http://www.cilip.org.uk/) 
DB Digitale Bibliotheek (vaktijdschrift)  

 (http://www.essentials-media.nl/)  
EBLIDA European Bureau of Library, Information and Documentation 
 Associations (http://www.eblida.org)  
EIFL EIFL enables access to knowledge through libraries in developing 
 and transition countries to contribute to sustainable economic 
 and social development (http://www.eifl.net/) 
FOBID Netherlands Library Forum (http://www.fobid.nl/ ) 
GO Gemeenschappelijke Opleidingen 
 (http://www.goopleidingen.nl/ ) 
HBO-IDM HBO opleidingen voor informatieprofessionals 

 (http://trunc.it/kq8yj)  
ICA International Communication Association  
 (http://www.icahdq.org/ ) 
IFLA International Federation of Library Associations and Institutions 

 http://www.ifla.org/  
IK Intellektueel Kapitaal (vaktijdschrift) 
 (http://www.essentials-media.nl/)  
IP Informatie Professional (vaktijdschrift)  

 (http://www.informatieprofessional.nl/ ) 
KVAN Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland 
 (http://www.kvan.nl/ ) 
MBO-IDV Middelbare beroepsopleiding Informatiedienstverlening 

NVBA Netwerk van Bedrijfsarchivarissen (http://www.nvba-info.nl/ 
) 
RMC Records Management Convention 

 (http://www.rmconventie.nl/ ) 
SOD Vereniging voor en door geïnteresseerden in het informatievak 
 (http://www.verenigingsod.nl/ ) 
VPOD Vereniging Pers- en Omroep Documentalisten 
 (http://www.vpod.nl/ ) 
VVBAD Vlaamse Vereniging Bibliothecarissen, Archivarissen en 

 Documentalisten (http://www.vvbad.be/ ) 
  


