
Werkplan NVB bestuur 2013 

Het bestuur heeft zich laten adviseren door de cie Litjens, die in 2011 is betrokken geweest bij het 

opstellen van het meerjarenplan “Beroep met Impact” en in het najaar van 2012 de notitie “Beroep 

met Impact; Aanbevelingen voor 2013” aan het bestuur heeft aangeboden. 

Op basis van deze notitie zal het bestuur zich in 2013 richten op de volgende activiteiten: 

1. Het veranderen van de naam van onze vereniging in één die het predicaat koninklijk in zich 

draagt en tevens meer recht doet aan de doelgroep: de informatieprofessional. Een nieuwe 

naam brengt een nieuw logo en huisstijl, alsmede een restyling van de website met zich mee. 

Nieuwe naam wordt geselecteerd op basis van een wedstrijd onder de leden. Logo en 

huisstijl worden gemaakt door vrijwilliger die professioneel ontwerper is. Restyling van de 

website zal worden uitgevoerd door een tweetal vrijwilligers. 

2. Het up to date brengen van de statuten en het huishoudelijk reglement, alsmede de andere 

formaliteiten die nodig zijn om de nieuwe naam ingebruik te kunnen nemen. Hiervoor zal 

een kleine commissie in het leven worden geroepen.  

3. Het bestendigen en verhogen van het aantal leden van onze vereniging. Daartoe is de 

campagne “Ik ben NVB lid ... en nu jij!” eind 2012 van start gegaan, die zich richt op het 

verhogen van de aantallen persoonlijke leden. Het bestuur roept de individuele leden en de 

afdelingen op om vooral in de eigen geledingen en netwerken actief aan werving van leden 

te doen. Tevens zullen we actief werken aan het verhogen van de ledenaantallen onder 

studenten en gepensioneerden. 

In dit kader wil het bestuur ook extra aandacht besteden aan de communicatie met en 

berichtgeving aan de leden, middels traditionele (IP, website) en modernere (facebook, 

twitter, 2.0) media.  

Een vrijwilliger is bereid gevonden hieraan ook in 2013 aandacht te besteden. 

4. Het verhogen van het aantal institutionele leden. Deze leden versterken de financiele basis 

van de vereniging en hun lidmaatschap stelt individuele medewerkers in staat om deel te 

nemen aan NVB activiteiten. 

Een werkgroep moet in het leven worden geroepen om deze activiteit vorm te geven. 

5. Het verstevigen van de ondersteuning aan de leden, afdelingen en het bestuur door het 

bureau, zodat de afdelingsbesturen over de meest actuele infomratie kan beschikken, 

logisiteke ondersteuning kan verkrijgen bij het organiseren van afdelingsactiviteiten, dat de 

website –ook als er geen vrijwilliger is—kan worden bijgewerkt met actuele aktiviteiten, 

vacatures etc. 

De bemensing op het bureau zal daartoe in 2013 tijdelijk worden uitgebreid met ca. 20 uur, 

zodat het totaal aantal betaalde uren uitkomt op 52.  

Daarnaast blijft het bestuur een beroep doen op vrijwilligers om de bureaumedewerkers te 

ondersteunen. Momenteel is er ca. 24 uur vrijwilligers onderdersteuning per week 

beschikbaar.  

Tenslotte zal –onder leiding van de secretaris van het bestuur—de ICT infrastructuur van het 

bureau worden gemoderniseerd. 

Voor de begroting 2014 zullen we beschikken over kengetallen en de situatie op het bureau 

opnieuw overwegen. 



6. Het verbeteren van de communicatie met en de relatie tussen verenigingsbestuur en de 

afdelingsbesturen. Allereerst doen we dat door de afdelingen actief te betrekken bij de 

organisatie en redactie van het jaarcongres (zie bij punt 8).  

Ook organiseren we op 16 mei een bijeenkomst organiseren om op informele wijze met 

elkaar ideeën uit te wisselen en afspraken te maken. Zie hiervoor ook punt 7 lobby 

activiteiten.  

In het najaar zullen we –de avond voorafgaand aan het jaarcongres—een thematische en 

informele bijeenkomst organiseren. 

7. Aandacht besteden aan de mogelijkheden om te lobbyen voor onze beroepsgroep. Recent 

hebben we daartoe aansluiting gezocht bij iPoort (www.ipoort.nl) om de zichtbaarheid van 

de NVB bij de Nederlandse politici te verhogen. In het voorjaar van 2013 zullen wij een 

bijeenkomst met de afdelingsbesturen en enkele genodigden organiseren met als thema: 

“Lobbyen: doelstelling en doelgroep, voor wat en voor wie?” 

8. Het organiseren van het jaarcongres. Uit de evaluatie van het jubileumcongres is gebleken 

dat de sterke voorkeur uitgaat naar een format waarbij een plenaire bijeenkomst afgewisseld 

wordt met een groter aantal parallel sessies en een interessante beurs. Tevens hebben de 

afdelingen aangegeven mede vorm en uitvoering te willen geven aan de organisatie van het 

congres. Een eerste kick off bijeenkomst waarbij afdelingen, het bestuur en andere 

belangstellenden aanwezig waren heeft op 29 januari plaatsgevonden. 

9. Het verstevigen van de relatie met de arbeidsmarkt. Daartoe zullen we de relaties met de 

eerder van de NVB afgescheiden groeperingen KEI (K...) en TACIS (Taskforce Arbeidsmarkt 

Communicatie Informatie Specialisten) aanhalen. Ook zal in dit kader aandacht besteed 

worden aan een beroepscode voor informatiespecialisten.  

Wij zullen hiertoe met name ook de relatie met het bedrijfsleven moeten zoeken.  

Er zal een werkgroep samengesteld moeten worden om aan dit actiepunt uitvoering te 

kunnen geven. 

10. Het bestuur zal actief werken aan het versterken van de relaties met 

a. andere Nederlandse en Vlaamse beroepsverenigingen binnen ons domein, 

waaronder NVBA, KVAN, RMC, SOD, VPOD, FOBID, VVBAD, xxx vlamingen? ABD?, 

NGI, NVMB, VOB, SIOB, UKB, VOGIN, Victorine van Schaickfonds 

b. nationale lobby organisaties, waaronder iPoort 

c. internationale belangenorganisaties zoals IFLA, EBLIDA, Europeana, LIBER 

d. onze commerciele partners die aan onze leden kortingen verlenen op hun diensten 

en producten: Essentials, Ingressus, Reekx, Nederlandse Sociale Media Academie, GO 

opleidingen. Met name de zichtbaarheid van deze partners op onze website zal 

aandacht krijgen. 

 


