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MISSIE

Wie zijn we en waarom bestaan we?

De VVBAD is dé beroepsvereniging en belangenbehartiger in
Vlaanderen van informatieprofessionals. Onze ledenvereniging
stimuleert overleg en samenwerking in het werkveld en streeft
naar verdere professionalisering en ontwikkeling van de sector.

VISIE

 Waar willen we voor gaan, waar staan we tegen 2025?

De VVBAD is een sterk netwerk van informatieprofessionals uit de
brede informatiesector. Het is een inclusieve gemeenschap met een
groot engagement van de leden die de vereniging ervaren als ‘van
ons, voor ons’.

De VVBAD is in Vlaanderen het platform voor uitwisseling van
kennis en expertise binnen de informatiesector.

De VVBAD ondersteunt en stimuleert de verdere professionalisering
en ontwikkeling van de sector.

De VVBAD heeft een professioneel coördinatieteam met een passie
voor de sector en staat garant voor kwaliteit en betrouwbaarheid.

De VVBAD informeert de sector en organiseert kwalitatieve
activiteiten die inspelen op de noden in de sector.

De VVBAD is de vertegenwoordiger van de sector bij overheden en
andere partners. Ze treedt op als adviseur en belangenbehartiger.

De VVBAD volgt de internationale actualiteit op en houdt haar leden
op de hoogte. Ze staat in nauw contact met de Europese en
internationale beroepsorganisaties.



We zetten sterk in op co-creatie met onze leden. De secties,
werk- en projectgroepen spelen hierin een cruciale rol en
stimuleren kennisdeling.

Ons betrouwbare imago frissen we op om ons doelpubliek vlotter
te bereiken; we betrekken daarbij actief nieuwkomers in de sector
en nieuwe deelsectoren. 

We investeren in duurzame samenwerkingen met onze partners.

We breiden ons vormingsaanbod dynamisch uit om al onze leden
makkelijker toegang te geven tot opleidingen die afgestemd zijn op
hun noden. 

We maken onze organisatie fit en wendbaar, zodat we snel
kunnen inspelen op noden die zich in de sector ontwikkelen.

We houden de vinger aan de pols bij het beleid en onderhouden
contact met beleidsmakers.

We investeren in een aangenaam verenigingshuis, waar elke
informatieprofessional zich welkom en betrokken voelt.
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